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ACTA DA REU�IÃO ORDI�ÁRIA DA 

CÂMARA MU�ICIPAL DE TRA�COSO 

REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2010. --------  

*A1*  Aos 13 dias do mês de Abril 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*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 67 datado de 12 do corrente mês de Abril e que 

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

- Operações Orçamentais: 46.537,94 €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 356.133,22 €. ----------------  

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

*A4*  Intervenções: Começou por usar da palavra o senhor 

Presidente de Câmara para, respondendo ao requerimento dos 

senhores vereadores do Partido Socialista, afirmar que a 2ª 
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reunião do mês de Março, esteve marcada para o dia 30, mas a 

visita do senhor Primeiro-Ministro às obras do IP2, impediu 

que a mesma tivesse tido lugar. -------------------------------------  

No entanto, acrescentou, considerou ser importante continuar a 

promover o consenso e o acordo na marcação das datas das 

reuniões, o que tem sido em regra, conseguido. -------------------  

*A5*  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador António 

Nascimento para transmitir aos presentes, ter chegado ao seu 

conhecimento, o sentimento de inquietação e preocupação das 

pessoas, face à já anunciada deslocalização do Quartel da GNR, 

pelo que considerava importante o Município, exercer alguma 

pressão, no sentido de, quando tal vier a acontecer, ser 

reforçado o policiamento na zona do Centro Histórico. ----------  

*A6*  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador professor 

Amílcar Salvador, para perguntar como estava o processo de 

concessão do Bar/Quiosque do Largo da Avenida. ----------------  

Em resposta o senhor vereador doutor João Rodrigues afirmou, 

terem sido levantados 6 cadernos de encargos e apresentado 

proposta o Restaurante ‘O Marquês’ e o senhor Francisco 

Pintassilgo, tendo esta sido considerada a proposta mais 

vantajosa, pelo que lhe foi adjudicada a concessão. --------------  

*A7*  De seguida tomou a palavra a senhor vereadora doutora Ivone 

Mouco para manifestar o seu desagrado com aquilo que se 
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passou relativamente à convocação da reunião de Câmara do 

dia 11 de Março. ------------------------------------------------------  

De facto, acrescentou, estando previamente marcadas as 

reuniões do executivo para as terças-feiras, quinzenalmente, 

lamenta que esta decisão, tomada no início do mandato, não 

seja respeitada. --------------------------------------------------------  

*A8*  O senhor Presidente informou os presentes que nomeou como 

adjunto do Gabinete de Apoio do Presidente, o senhor doutor 

Tomás Manuel Trigo Martins. ---------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A9*  Convénio e Estatutos do Agrupamento Europeu de 

Cooperação Territorial entre os Municípios da Beira 

Interior �orte e a Diputación Provincial de Salamanca: Em 

seguida foi presente o requerimento número 1178, da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara em 22 do passado mês de Março, 

a Comunidade de Trabalho Beira Interior Norte Salamanca, a 

enviar cópia do Convénio e Estatutos referidos em epígrafe, 

para nos termos da alínea m) do número 2, do artigo 53º da Lei 

número 169/99 de 18 de Setembro ser submetido á análise, 

votação e aprovação por parte da Assembleia Municipal, que de 

seguida se reproduz na íntegra:  -------------------------------------  

“CO�VÉ�IO DO AGRUPAME�TO EUROPEU DE COOPERAÇÃO 

TERRITORIAL E�TRE OS MU�ICÍPIOS DA BEIRA I�TERIOR 
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�ORTE E A DIPUTACIÓ� PROVI�CIAL DE SALAMA�CA ------------  

REU�IDOS: --------------------------------------------------------------------------  

Isabel Jiménez García, Presidente da Diputación Provincial de 

Salamanca. ----------------------------------------------------------------------------  

Antonio Baptista, Presidente da CM. de Almeida. ------------------------------  

José Monteiro, Presidente da CM. de Celorico da Beira. ----------------------  

Antonio Edmundo Freire Ribeiro, Presidente da CM de Figueira de C. 

Rodrigo. --------------------------------------------------------------------------------  

Joaquim Valente, Presidente da CM de Guarda. --------------------------------  

Esmeraldo Saraiva �eto Carvalhinho, Presidente da CM de Manteigas. ---  

Armando Luís Rodrigues Carneiro, Presidente da CM de Meda. ------------  

Antonio Luis Monteiro Ruas, Presidente da CM de Pinhel. ------------------  

Antonio dos Santos Robalo, Presidente da CM de Sabugal. ------------------  

Júlio José Saraiva Sarmento, Presidente da CM de Trancoso. ---------------  

"a qualidade, mutuamente e por todos reconhecida, de legítimos 

representantes das entidades públicas supra referenciadas, -------------------  

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

Que para estreitar ainda mais a cooperação luso-espanhola, com o 

objectivo de criar um Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial, 

aproveitando a possibilidade de utilizar novos e mais eficientes 

instrumentos na programação, gestão, acompanhamento e avaliação 

conjunta das políticas de desenvolvimento euro-regional, se considera 

fundamental criar um convénio de cooperação específico que estabeleça e 
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regule um órgão de marca comunitária e dotado de personalidade jurídica, 

de acordo com a habilitação reconhecida pelo Regulamento (CE) n.º 

1082/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho de 5 de Julho de 2006 

sobre Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT) e 

conforme o Decreto-Lei n.º 376/2007 publicado no Diário da República 

Portuguesa, 1.a série - n.º 215 de 8 de �ovembro de 2007. --------------------  

Que o convénio que ora se dispõem a outorgar, se fundamenta no 

mencionado Regulamento Europeu, no Real Decreto 37/2008 e no 

Decreto-Lei nº 376/2007 da República Portuguesa, normativos que lhe 

conferem suporte jurídico comunitário e a natureza de instrumento de 

cooperação, adaptado á nova perspectiva da Política Regional Europeia, 

aos Fundos Estruturais que a sustentam e ao objectivo superior político de 

Coesão Económica e Social. --------------------------------------------------------  

Que, neste contexto, os membros outorgantes fizeram confluir objectivos e 

mecanismos complementares necessários para a sua prossecução, 

comprometendo-se com a utilização das competências e a assumpção das 

responsabilidades que lhe foram atribuídas; -------------------------------------  

CLÁUSULAS: -------------------------------------------------------------------------  

PRIMEIRA ----------------------------------------------------------------------------  

Em conformidade com o Decreto-Lei n."376/2007 publicado no Diário da 

República Portuguesa, 1.a série - n.° 215 de 8 de �ovembro de 2007 e no 

Real Decreto 37/2008, de 18 de Janeiro, publicado no BOE n°17de 19 de 

Janeiro de 2008, nos quais se adoptam as medidas necessárias para 
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garantir a aplicação do Regulamento (CE) n."1082/2006 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, sobre Agrupamentos Europeus de Cooperação 

Territorial, abreviadamente designados AECT, as partes acordam 

constituir o "Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Beira 

Interior �orte - Província de Salamanca, doravante designado por BI�-

SAL, AECT. ---------------------------------------------------------------------------  

SEGU�DA ----------------------------------------------------------------------------  

a) O BI�-SAL, AECT, de acordo com o artigo 1° do Regulamento (CE) 

n.º 1082/2006, terá como objectivo facilitar e promover a cooperação 

transfronteiriça, transnacional e inter-regional entre os seus membros, ou 

seja entre os Municípios da Beira Interior "orte: Almeida, Celorico da 

Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Guarda, Manteigas, Meda, Pinhel, 

Sabugal e Trancoso, e a Diputación de Salamanca, instituições 

actualmente constituídas em Comunidade de Trabalho, mediante o 

Convénio de Cooperação Transfronteiriça, assinado em Salamanca a 18 de 

Julho de 2006 e publicado no BOE nº 240, de 7 de Outubro de 2008.--------  

b) Os membros cooperarão com o objectivo exclusivo de reforçar a coesão 

económica e social. -------------------------------------------------------------------  

TERCEIRA ---------------------------------------------------------------------------  

a) O BI�-SAL, AECT deterá personalidade jurídica própria e beneficiará 

ainda, em Portugal e Espanha, da mais ampla capacidade jurídica de 

actuação que os respectivos Estados, enquanto membros da União 

Europeia reconheçam às personalidades jurídicas. -----------------------------  
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b) O BI�-SAL, AECT poderá, em particular, adquirir ou alienar bens 

móveis ou imóveis, contratar pessoal e comparecer como parte em 

Tribunal. -------------------------------------------------------------------------------  

QUARTA ------------------------------------------------------------------------------  

O presente convénio regulador acolhe, para a sua efectividade jurídica, o 

procedimento e requisitos previstos nos artigos 4º e 5º do Regulamento 

(CE) 1082/2006, de 5 de Julho, os artigos 4º e 5º do Decreto-Lei n.º 

376/2007 publicado no Diário da República Portuguesa, na 1a Série - n.º 

215 de 8 de �ovembro de 2007 e os artigos 4,5,6 e 7 do Real Decreto 

37/2008, de 18 de Janeiro, publicado no BOE nº 17 de 19 de Janeiro de 

2008. ------------------------------------------------------------------------------------  

QUI�TA -------------------------------------------------------------------------------  

Para a aplicação do exigido no artigo 8.2 do Regulamento (CE) n.° 

1082/2006, de 5 de Julho, acorda-se: ---------------------------------------------  

a) O AECT assim constituido denomina-se oficialmente "Agrupamento 

Europeu de Cooperação Territorial da Beira Interior �orte e da 

Diputación Provincial de Salamanca", com acrónimo "BI�-SAL, AECT”.  

b) O BI�-SAL, AECT, terá a sua sede social em Vilar Formoso 

(Portugal). -----------------------------------------------------------------------------  

c) O BI�-SAL, AECT, executará as suas principais atribuições no âmbito 

territorial da Península Ibérica e em concreto no âmbito territorial 

delimitado pela Província de Salamanca e pelos nove Municípios da Beira 

Interior "orte. Ainda, e sempre que seja delegada por uma autoridade 
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competente, nos termos previstos no artigo 18.º do regulamento FEDER, 

referente às competências da Autoridade de Gestão e do Secretariado 

Técnico Conjunto do Programa Operacional correspondente, poderá 

executar as funções delegadas ou assumir atribuições equivalentes ou 

complementares, através da gestão outorgada, ou outra norma legalmente 

habilitada. -----------------------------------------------------------------------------  

d) Será objectivo específico do BI�-SAL, AECT o estipulado no n.º 2 do 

artigo 1º. do Regulamento (CE) 1082/2006 de 5 de Julho, assim como 

todos aqueles temas de interesse para a cooperação transfronteiriça, 

transnacional e inter-regional. -----------------------------------------------------  

� São anda atribuições do BI�-SAL, AECT a execução e gestão de 

contratos e protocolos celebrados com vista ao desenvolvimento de 

todas as acções que possam beneficiar dos instrumentos 

financeiros adoptados ou previstos pela República Portuguesa e 

pelo Reino de Espanha, com ou o sem financiamento comunitário.  

� As actividades a desenvolver pelo BI�-SAL, AECT incluem a 

realização de estudos, planos, programas e projectos ou outras 

formas de relacionamento entre agentes, estruturas e entidades 

públicas susceptíveis de contribuírem para o desenvolvimento dos 

respectivos territórios, bem como a realização de obras públicas, a 

gestão conjunta de equipamentos e a exploração de serviços de 

interesse geral que venham a estabelecer-se por derivação do seu 

funcionamento, seja directamente pelos seus próprios meios, seja 
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com recurso aos meios disponibilizados pelo seus membros, ou 

ainda mediante licitação e contratação. ---------------------------------  

e) Serão funções do BI�-SAL, AECT todas aquelas que resultem 

conformes com os objectivos e finalidades exclusivos referidos no n.º 2 do 

artigo 1º.° do Regulamento (CE) 1082/2006, de 5 de Julho, exercidas 

dentro dos limites e quadro definidos no artigo 7."do Regulamento (CE) 

1082/2006. Em todo o caso, as funções do BI�-SAL, AECT, incluirão as 

acções de cooperação enumeradas no artigo 6° do Regulamento (CE) 

1082/2006, de 5 de Julho. -----------------------------------------------------------  

� Em concreto, para o período de programação 2007-2013, as 

principais funções serão as inerentes à gestão e execução na Área 

de Cooperação Transnacional, Transfronteiriça e Inter-Regional.  

� Para além de que, as autoridades competentes sobre os Programas 

Operacionais de que depende esta área de cooperação territorial, 

e especialmente a sua Autoridade de Gestão, poderão delegar no 

BI�-SAL, AECT as funções determinadas no artigo 18. do 

Regulamento (CE) n° 1080/2006, do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 5 de Julho de 2006, relativo ao Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional, pelo qual se revogou o Regulamento 

(CE) n" 1783/1999, assim como as constantes do n.º 2 do artigo 

59° do Regulamento (CE) n° 1083/2006 do Conselho, de 11 de 

Julho de 2006, que estabelece as disposições gerais relativas ao 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social 
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Europeu e ao Fundo de Coesão e que revogou o Regulamento 

(CE) n.º 1260/1999. --------------------------------------------------------  

� A referida delegação de funções será formalizada num convénio 

entre a Autoridade de Gestão e o BI�-SAL, AECT que 

determinará quais as que assume este Agrupamento, as que se 

reservam à Autoridade de Gestão ou se entregam a outros órgãos 

gestores, como os coordenadores regionais e nacionais, e as 

responsabilidades financeiras e de controle assumidas por cada 

parte. "este mesmo convénio serão reguladas as relações com o 

Secretariado Técnico Conjunto previsto no nº. 1 do artigo 14º. e 

no artigo 18º. e de acordo com o Regulamento FEDER contando 

com a aprovação dos Estados Português e Espanhol. ----------------  

f) O BI�-SAL, AECT constitui-se com uma duração indefinida. ------------  

g) A dissolução do BI�-SAL, AECT, obedecerá ao estabelecido no artigo 

14° do Regulamento (CE) 1082/2006, de 5 de Julho, procedendo à sua 

liquidação segundo o previsto no artigo 12° desse mesmo Regulamento. ---  

h) Qualquer dos membros do BI�-SAL, AECT poderá cessar a 

participação no AECT, a seu pedido, desde que o solicite previamente ao 

Presidente e aos restantes membros do Agrupamento, com uma 

antecedência mínima de seis meses, e tenha cumprido previamente com 

todas as obrigações financeiras contraídas como membro. --------------------  

� "os termos do artigo 10º do Decreto-Lei n.º 376/2007, de 8 de 

�ovembro, relativo à cessação de funções, o BI�-SAL, AECT 
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coro sede estatutária em Portugal, estabelece que qualquer 

membro pode ver cessadas as suas funções, por decisão do 

Ministério do Ambiente, de Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional, no caso de se verificar que deixou de 

cumprir com os requisitos estabelecidos no parágrafo n° 2 do 

artigo T ou do artigo 7° do Regulamento (CE) 1082/2006, de 5 de 

Julho, assim como por violar qualquer disposição do Direito 

Português, que ponham em causa a continuidade das actividades 

do BI�-SAL, AECT. -------------------------------------------------------  

� Tal como estabelece a Cláusula 2.a do presente Convénio, são 

membros fundadores do BI�-SAL, AECT: -----------------------------  

o    Diputación Provincial de Salamanca ----------------------------  

o    Municipio de Almeida ----------------------------------------------  

o    Município de Celorico da Beira ----------------------------------  

o    Município de Figueira de Castelo Rodrigo----------------------  

o    Município da Guarda -----------------------------------------------  

o    Município de Manteigas -------------------------------------------  

o    Município da Meda -------------------------------------------------  

o    Municipio de Pinhel ------------------------------------------------  

o    Município do Sabugal 

o    Município de Trancoso ---------------------------------------------  

i) A legislação aplicável na correcta interpretação e aplicação deste 

Convénio é o Regulamento (CE) nº 1082/2006, do Parlamento Europeu e 
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do Conselho, de 5 de Julho de 2006, sobre o Agrupamento Europeu de 

Cooperação Territorial (AECT), o Decreto-Lei n.º 376/2007, aprovado em 

Conselho de Ministros a 27 de Setembro de 2007 e publicado no Diário 

da República Portuguesa, 1.a série - n.º 215, a 8 de �ovembro de 2007, e 

as jurisdições competentes previstas no artigo 15.º do Regulamento (CE) 

1082/2006, de 5 de Julho. -----------------------------------------------------------  

j) Os membros do BI�-SAL, AECT nos termos do disposto no 

Regulamento (CE) n.° 1082/2006, de 5 de Julho, e na restante normativa 

comunitária aplicável, reconhecem mutuamente neste Convénio 

constitutivo e nos estatutos consequentes que o complementam, as 

faculdades, os direitos e as obrigações dos declarantes. -----------------------  

k) "o que respeita ao controlo financeiro, o controlo das actuações 

financiadas total ou parcialmente por fundos comunitários desenvolve-se 

de acordo com o estabelecido no ordenamento jurídico comunitário, tendo 

por base as normas de transposição e desenvolvimento do direito 

comunitário em matéria de controlo de fundos comunitários, levado a cabo 

no Direito interno. --------------------------------------------------------------------  

l) A eventual alteração do presente Convénio observará o procedimento, os 

trâmites e obrigações do n.º 6 do artigo 4.º do Regulamento (CE) 

1082/2006, de 5 de Julho. -----------------------------------------------------------  

SEXTA ---------------------------------------------------------------------------------  

O presente Convénio constitutivo do BI�-SAL, AECT estará em 

conformidade com os estatutos anexos do Agrupamento, que também são 
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aprovados unanimemente pelos membros neste acto, passando os Estatutos 

a formar parte do Convénio, conforme plasmado no n.º 2 do artigo 9.º do 

Regulamento (CE) 1082/2006, de 5 de Julho. -----------------------------------  

SÉTIMA -------------------------------------------------------------------------------  

As diferenças de critério ou interpretação que possam surgir entre os 

membros do BI�-SAL, AECT, como resultado da interpretação, 

desenvolvimento ou execução do presente Convénio Constitutivo e dos 

estatutos anexos, assim como as divergências substanciais ou os conflitos 

de natureza jurídica que entre eles possam surgir, resolver-se-ão com 

recurso a um Comité de Conciliação, de natureza paritária, integrado por 

juristas designados pelos membros do BI�-SAL, AECT. Se o mencionado 

Comité de Conciliação não alcançar uma solução de consenso, os assuntos 

serão levados ao Ministério de "egócios Estrangeiros português e ao 

Ministério dos Assuntos Exteriores e Cooperação espanhol, bem como às 

jurisdições competentes previstas no artigo 15.º do Regulamento (CE) 

1082/2006, de 5 de Julho. -----------------------------------------------------------  

E como prova de plena vontade e absoluto acordo das partes que intervêm 

e aprovam o presente Convénio constitutivo do BI�-SAL, AECT, se 

assinam, rubricam e selam as folhas em que se documenta o Convénio, 

assim como as subsequentes anexas que respeitam aos Estatutos do 

Agrupamento, por duplicado, nas suas versões em português e castelhano, 

dando todas elas fé do aqui acordado. --------------------------------------------  

REPRESE�TA�TE 
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Isabel Jiménez García (Presidente da Diputación Províncial de 

Salamanca) ----------------------------------------------------------------------------  

Antônio Baptista (Presidente da Câmara Municipal de Almeida) ------------  

José Monteiro (Presidente da Câmara Municipal de Celorico da Beira) ----  

António Edmundo Freire Ribeiro (Presidente da Câmara Municipal de 

Figueira de Castelo Rodrigo) -------------------------------------------------------  

Joaquim Valente (Presidente da Câmara Municipal de Guarda) -------------  

Esmeraldo Saraiva �eto Carvalhinho (Presidente da Câmara Municipal 

de Manteigas) -------------------------------------------------------------------------  

Armando Luís Rodrigues Carneiro (Presidente da Câmara Municipal da 

Mêda) -----------------------------------------------------------------------------------  

António Luís Monteiro Ruas (Presidente da Câmara Municipal de Pinhel)  

António dos Santos Robalo (Presidente da Câmara Municipal do Sabugal)  

Júlio José Saraiva Sarmento (Presidente da Câmara Municipal de 

Trancoso) ------------------------------------------------------------------------------  

ESTATUTOS DO AGRUPAMENTO EUROPEU DE COOPERAÇÃO 

TERRITORIAL ENTRE OS MUNICÍPIOS DA BEIRA INTERIOR 

NORTE E A DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA. ------------  

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS --------------------------------------  

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

1. A Diputación de Salamanca, os Municípios de Almeida, Celorico da 

Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Guarda, Manteigas, Meda, Pinhel, 

Sabugal e Trancoso, constituem o Agrupamento Europeu de Cooperação 
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Territorial Beira Interior "orte - Província de Salamanca, doravante 

designado por BI�-SAL, AECT, que se regerá pelos presentes Estatutos e 

pelas disposições legais aplicáveis. ------------------------------------------------  

2. Poderão fazer parte do BI�-SAL, AECT, outros membros que 

expressamente assim o solicitem, e desde que a sua admissão seja 

aprovada pela Assembleia-Geral. Uma vez obtida essa aprovação, será 

necessária a aprovação dessa participação por parte do Estado a que 

pertença, devendo dar-se cumprimento à tramitação estabelecida no 

Regulamento (CE) 1082/2006, bem como ao Real Decreto 37/2008, de 18 

de Janeiro ou ao Decreto-Lei 376/2007, de 8 de �ovembro, 

respectivamente, caso a entidade que pretenda integrar o AECT pertença a 

Espanha ou a Portugal. --------------------------------------------------------------  

3. "o momento da sua admissão, o novo membro contribuirá com o 

montante estabelecido pela Assembleia-Geral. ----------------------------------  

Artigo 2.º - Sede e delegações ------------------------------------------------------  

1. O BI�-SAL, AECT terá a sua sede social na vila de Vilar Formoso 

(Portugal). -----------------------------------------------------------------------------  

2. O BI�-SAL, AECT, tendo em conta os seus objectivos e planos de 

actuação, poderá criar delegações. ------------------------------------------------  

Artigo 3.º - Âmbito Territorial -----------------------------------------------------  

1. 0 BI�-SAL, AECT executará as suas principais atribuições na área 

administrativa dos seus membros. --------------------------------------------------  

2. O BI�-SAL, AECT executará as suas principais atribuições no âmbito 
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territorial da Península Ibérica, concretamente no âmbito territorial 

delimitado pela provincia de Salamanca, pelos nove Municípios da Beira 

Interior "orte e pela área territorial dos Municípios que venham a integrar 

o Agrupamento. Ainda, e sempre que seja delegada por uma autoridade 

competente, nos termos previstos no artigo 18º. do Regulamento FEDER, 

no que se refere às competências da Autoridade de Gestão e do 

Secretariado Técnico Conjunto do Programa Operacional correspondente, 

poderá executar as funções delegadas ou assumir atribuições equivalentes 

ou complementares através da gestão outorgada, ou outra norma 

legalmente habilitada. ---------------------------------------------------------------  

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

O BI�-SAL, AECT constitui-se por período indeterminado. ------------------  

Artigo 5.º - Reconhecimento mútuo dos seus membros ------------------------  

Os membros do BI�-SAL, AECT reconhecem-se mutuamente nos termos 

do estabelecido na alínea f) do n.º 2 do artigo 8.º do Regulamento (CE) 

1082/2006, de 5 de Julho, nas restantes normativas comunitárias 

aplicáveis ao Convénio Constitutivo e nos presentes estatutos que os 

complementam, e nas funções, nos direitos e nas obrigações dos 

declarantes. ----------------------------------------------------------------------------  

Artigo 6.º - Objectivos e funções ---------------------------------------------------  

1. Será objectivo específico da BI�-SAL, AECT o estipulado no artigo 1, 

n°2 do Regulamento (CE) 1082/2006, de 5 de Julho, assim como outras 

acções que se insiram no âmbito da cooperação transfronteiriça, 
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transnacional e inter-regional. -----------------------------------------------------  

2. São ainda atribuições do BI�-SAL, AECT a execução e gestão de 

contratos e protocolos celebrados com vista ao desenvolvimento de todas 

as acções que possam beneficiar dos instrumentos financeiros adoptados 

ou previstos pela República Portuguesa e pelo Reino de Espanha, com ou o 

sem financiamento comunitário. ----------------------------------------------------  

3. As actividades a desenvolver pelo BI�-SAL, AECT incluem a 

realização de estudos, planos, programas e projectos ou outras formas de 

relacionamento entre agentes, estruturas e entidades públicas susceptíveis 

de contribuírem para o desenvolvimento dos respectivos territórios, bem 

como a realização de obras públicas desde que se insiram dentro do 

objecto do Agrupamento com a finalidade de contribuir para a cooperarão 

transfronteiriça, transnacional e inter-regional e, a gestão conjunta de 

equipamentos e a exploração serviços de interesse geral que venham a 

estabelecer-se por derivação do seu funcionamento, seja directamente 

pelos seus próprios meios, seja com recurso aos meios disponibilizados 

pelo seus membros, ou ainda mediante licitação e contratação. --------------  

4. Serão funções do BI�-SAL, AECT todas aquelas que resultem 

conformes com os objectivos e finalidades exclusivos referidos no artigo 1º, 

nº 4 do Regulamento (CE) 1082/2006, de 5 de Julho, exercidas dentro dos 

limites e quadro definidos no artigo 7.º do Regulamento (CE) 1082/2006. 

Em todo o caso, as funções do AECT BI�-SAL, incluirão as acções de 

cooperação enumeradas no artigo 6.º do Regulamento (CE) 1082/2006, de 
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5 de Julho. -----------------------------------------------------------------------------  

5. Em concreto, para o período de programação 2007-2013, as principais 

funções serão as inerentes à gestão e execução na Área de Cooperação 

Transnacional, Transfronteiriça e Inter-regional. -------------------------------  

CAPÍTULO II - ÓRGÃOS DO BI� SAL, AECT ----------------------------  

Artigo 7.º - Órgãos -------------------------------------------------------------------  

1. Em virtude do disposto no artigo 10.º Regulamento (CE) n.º 1082/2006 

de 5 de Julho e no artigo 8° do Decreto-Lei n°.376/2007 de 8 de 

�ovembro de 2007, o BI�-SAL, AECT disporá dos seguintes órgãos: -----  

a) Uma Assembleia-geral, onde estão representados todos os 

membros do BI�-SAL, AECT, -------------------------------------------  

b) Um Director, que representa o BI�-SAL, AECT e age em nome 

deste; -------------------------------------------------------------------------  

c) Um Conselho Fiscal, que é um órgão fiscalizador do BI�-SAL, 

AECT, ------------------------------------------------------------------------  

d) Um Conselho Directivo constituído por três membros, um 

presidente e dois vogais, designados pela Assembleia Geral, sendo 

o presidente, por inerência, o Director referido na alínea b); -------  

2. O BI�-SAL, AECT será responsável pelos actos praticados pelos seus 

órgãos. ---------------------------------------------------------------------------------  

SECÇÃO I; ASSEMBLEIA-GERAL ------------------------------------------------  

Artigo 8.º - �atureza e composição -----------------------------------------------  

1. A Assembleia-Geral é o órgão deliberativo do BI�-SAL, AECT, onde 
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estão representados todos os seus membros. -------------------------------------  

2. Ao conjunto dos membros de cada um dos Estados representados no 

BI� SAL, AECT, corresponde um voto, de igual valor e a exercer de 

forma indivisível, ---------------------------------------------------------------------  

3.0 Presidente da mesa da Assembleia possui voto de qualidade que poderá 

exercer em caso de empate na votação. -------------------------------------------  

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

1. As sessões da Assembleia-geral são dirigidas por uma mesa constituída 

por um presidente e um vice-presidente eleitos para um mandato de dois 

anos, entre os seus membros. -------------------------------------------------------  

2. Se o presidente for um membro espanhol, o vice-presidente será 

obrigatoriamente um membro português e vice-versa. --------------------------  

3. A Assembleia-geral reunirá conforme estabelecido nos presentes 

estatutos. -------------------------------------------------------------------------------  

4. O presidente, durante as suas ausências e impedimentos, será 

substituído pelo vice-presidente.----------------------------------------------------  

5. "a ausência de pelo menos um dos membros da mesa, a Assembleia-

geral elegerá um novo membro ou uma nova mesa para realizar a reunião.  

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

1. É competência da Assembleia-geral: -------------------------------------------  

a) Eleger e destituir os membros da respectiva mesa, do Conselho 

Fiscal, e dois vogais que integram o Conselho Directivo, sob 

proposta de um dos Estados representados. ----------------------------  
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b) Proceder á contratação do Director. ------------------------------------  

c) Aprovar o Regimento da Assembleia Geral. ----------------------------  

d) Acompanhar e fiscalizar a actividade do Director. --------------------  

e) Aprovar as alterações aos Estatutos.-------------------------------------  

f)Deliberar sobre todos os assuntos de interesse para o BI�-SAL, 

AECT emitindo considerações, pareceres e/ou recomendações que 

julgue oportunos e/ou convenientes. -------------------------------------  

g) Fixar a contribuição financeira anual de cada membro. -------------  

h) Aprovar anualmente, até 15 de Dezembro, os planos anuais e 

plurianuais de actividades, o seu financiamento e os orçamentos de 

exploração e investimentos, para o ano seguinte. ----------------------  

i) Aprovar as alterações e revisões dos planos e orçamentos. -----------  

j) Aprovar os preços e outras receitas devidas pela prestação de 

serviços e o método de distribuição pelos seus membros. ------------  

k) Deliberar sobre a admissão de novos Membros. -----------------------  

l) Deliberar, sobre a criação de serviços, postos de trabalho e 

respectivas remunerações e correspondentes disposições 

estatutárias e legais. --------------------------------------------------------  

m) Aprovar os Regulamentos dos procedimentos internos do BI�-

SAL, AECT designadamente sobre a selecção de pessoal, 

contratação, regime jurídico, financeiro e qualquer outro aspecto 

que se considere indispensável para o legal e correcto 

funcionamento do Agrupamento, conforme ao Direito Comunitário 
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e "acional. -------------------------------------------------------------------  

n) Aprovar a realização de contratos e autorizações de todo o tipo, 

quando superem dez por cento dos recursos totais do orçamento 

anual, ou que tenham carácter plurianual ou se refiram a imóveis 

ou serviços de interesse geral relacionados com a saúde, 

educação, comunicações, energia. ---------------------------------------  

o) Autorizar previamente a subscrição dos protocolos gerais de 

cooperação ou colaboração que não sejam susceptíveis de ser 

enquadrados como contratos administrativos típicos, comerciais 

ou civis, nos termos legais. ------------------------------------------------  

p) Autorizar previamente a alienação ou oneração de imóveis ou de 

títulos cuja titularidade pertença ao BI�-SAL, AECT. --------------  

q) Autorizar previamente as transacções ou desistências quando o 

Agrupamento for parte em processo judicial ou arbitral. -------------  

r) Aprovar o relatório de actividades, o balanço e as contas de 

gerência até 31 de Março. -------------------------------------------------  

s) Exercer os demais poderes conferidos pela Lei ou pelos presentes 

estatutos. ---------------------------------------------------------------------  

t) Zelar pelo cumprimento dos estatutos, das leis, regulamentos 

internos e demais normas aplicáveis. ------------------------------------  

u) Autorizar previamente a contratação de operações de empréstimos 

ou crédito, excepto as urgentes relacionadas com os desajustes de 

tesouraria, que deverão ser ratificadas pela Assembleia-Geral na 
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primeira sessão subsequente, sob pena de nulidade. ------------------  

2. As deliberações relativas ás alíneas do número anterior serão tomadas 

por maioria, com excepção das competências reflectidas nas alíneas e), k), 

m) e u), que serão tomadas por unanimidade dos votos. ------------------------  

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

1. A Assembleia-Geral reunirá, pelo menos, quatro vezes por ano. -----------  

2. As sessões ordinárias serão convocadas pelo Presidente, por meio de 

aviso postal ou outro, expedido para cada um dos membros com a 

antecedência mínima de oito dias úteis. -------------------------------------------  

3. A Assembleia-Geral poderá reunir com carácter extraordinário por 

decisão do Presidente ou por solicitação de um membro da Assembleia-

geral, por meio de aviso postal, expedido para cada um dos associados 

com a antecedência mínima de oito dias. -----------------------------------------  

4. Entende-se que só existe quórum se estiverem presentes, de forma 

paritária, pelo menos, dois terços dos seus membros, sem prejuízo da 

natureza indivisível do voto. --------------------------------------------------------  

5. Poderão participar, como observadores, sem direito a voto, outras 

entidades desde que convidadas. ---------------------------------------------------  

6. As reuniões celebram-se na sede do BI�-SAL, AECT, salvo quando a 

Assembleia-Geral tenha acordado, em sessão anterior, outro lugar para a 

sua celebração. -----------------------------------------------------------------------  

Artigo 12.º - Competências do Presidente ----------------------------------------  

1. Compete ao Presidente da Assembleia-geral: ---------------------------------  
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a) Convocar e presidir às reuniões da Assembleia-geral e dirigir os 

respectivos trabalhos; ----------------------------------------------------------------  

b) Exercer os demais poderes que lhe sejam conferidos por deliberação da 

Assembleia-geral, sem prejuízo dos poderes legal e estatutariamente 

atribuídos aos órgãos do BI� SAL, AECT. --------------------------------------  

c) Utilizar o voto de qualidade por forma a ultrapassar eventuais impasses 

na emissão de deliberações. ---------------------------------------------------------  

SECCÃOII: CO"SELHO DIRECTIVO --------------------------------------------  

Artigo 13.º-�atureza e composição -----------------------------------------------  

O Conselho Directivo é o órgão executivo do BI�-SAL, AECT, constituído 

por três membros, um presidente e dois vogais, designados pela Assembleia 

Geral, sendo o presidente, por inerência, o Director referido na alínea b) 

do artigo 7º. ---------------------------------------------------------------------------  

Artigo 14.º - Duração do mandato ------------------------------------------------  

A duração do mandato dos membros do Conselho Directivo será de dois 

anos, sem prejuízo dos poderes constantes na alínea n.º 1, a) do artigo 10°, 

relativamente aos vogais do Conselho Directivo. --------------------------------  

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

1. Se o Director for um membro espanhol, um dos vogais será 

obrigatoriamente um membro português e vice-versa. --------------------------  

2. O Conselho Directivo reunirá conforme estabelecido nos presentes 

estatutos. -------------------------------------------------------------------------------  

3. O Director, durante as suas ausências e impedimentos, será substituído 
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por um dos vogais. --------------------------------------------------------------------  

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

São competências do Conselho Directivo: ----------------------------------------  

a) Elaborar o Regimento da Assembleia Geral. ---------------------------  

b) Elaborar e submeter a aprovação de Assembleia Geral os planos 

anuais e plurianuais de actividades e os orçamentos de exploração 

de investimento e de financiamento. -------------------------------------  

c) Elaborar e submeter a aprovação de Assembleia Geral os 

documentos de prestação de contas até ao final do mês de 

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

d) Exercer os demais poderes conferidos pela Lei ou pelos presentes 

estatutos. ---------------------------------------------------------------------  

e) Zelar pelo cumprimento dos estatutos, das leis, regulamentos 

internos e demais normas aplicáveis. ------------------------------------  

f) Elaborar e submeter à aprovação da Assembleia-geral as normas 

de controlo interno, assim como o inventário de todos os bens, 

direitos e obrigações patrimoniais e respectiva avaliação. -----------  

g) Propor à Assembleia-geral, de forma fundamentada, todos os 

projectos de Regulamentos, acordos e actos de competência do 

BI�-SAL, AECT. -----------------------------------------------------------  

h) Informar a Assembleia-geral e submeter à sua consideração todos 

os assuntos que considere de especial importância; -------------------  

i) Autorizar previamente a contratação de operações de empréstimo 
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ou crédito urgentes relacionadas com os desajustes de tesouraria, 

que deverão ser ratificadas pela Assembleia Geral na primeira 

reunião subsequente, sob pena de nulidade. ----------------------------  

j) Aprovar a realização de contratos e autorizações de todo o tipo, 

quando o valor for inferior a 10% do capital inicial. -----------------  

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

1. O Conselho Directivo reunirá sempre que necessário. ----------------------  

2. As sessões serão convocadas pelo Director com uma antecedência 

mínima de cinco dias úteis da sua celebração. -----------------------------------  

3. As reuniões celebram-se na sede do BI�-SAL, AECT, salvo quando o 

Conselho Directivo tenha acordado, em sessão anterior, outro lugar para a 

sua celebração. -----------------------------------------------------------------------  

Artigo 18.º - �omeação e remuneração do Director do Conselho Directivo  

1. O Director do BI�-SAL, AECT será nomeado pela Assembleia-geral, 

na sequência de procedimento concursal público de acordo com 

Legislação Portuguesa. --------------------------------------------------------------  

2. A remuneração do Director será fixada pela Assembleia-Geral, nos 

termos legais. --------------------------------------------------------------------------  

Artigo 19.º - Despesas de representação ------------------------------------------  

O exercício da competência de representação do AECT, que nos termos da 

alínea b) do nº1 do artigo 8o do DL nº 376/2007 de 8 de "ovembro, cabe 

ao Director, não confere direito a quaisquer outras despesas de 

representação, além das ajudas de custo previstas para a classe dirigente 
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da administração pública ocupada pelo mesmo. ---------------------------------  

Artigo 20.º - Competencias do Director do Conselho Directivo --------------  

São competências do Director: -----------------------------------------------------  

a) Representar o BI�-SAL, AECT e agir em nome deste; --------------  

b) Convocar e presidir às reuniões do Conselho Directivo e dirigir os 

respectivos trabalhos; ------------------------------------------------------  

c) Autorizar o pagamento das despesas orçamentais do BI�-SAL, 

AECT, em consonância com as deliberações da Assembleia-geral;  

d) Exercer os demais poderes que lhe sejam conferidos por 

deliberação da Assembleia-geral. ----------------------------------------  

e) Assinar ou visar a correspondência do BI�-SAL, AECT. -----------  

f) Submeter as contas do BI�-SAL, AECT, a fiscalização do Tribunal 

de Contas. --------------------------------------------------------------------  

g) Promover e executar deliberações da Assembleia-geral; -------------  

h) Administrar, dirigir e gerir de forma diligente os assuntos 

relacionados com o BI�-SAL, AECT, zelando sempre pela 

satisfação do interesse público que lhe está conferido, com plena 

submissão ao Direito Comunitário, "acional e às normas 

reguladoras do Agrupamento, tanto substantivas como adjectivas. -  

i) Exercer a direcção dos recursos humanos ao serviço do BI�-SAL, 

AECT, independentemente do seu vínculo contratual. ----------------  

j) Informar a Assembleia-geral e submeter à sua consideração todos 

os assuntos que considere de especial importância; -------------------  
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k) Exercer os demais poderes que lhe sejam conferidos pela Lei ou 

por deliberação da Assembleia-geral; -----------------------------------  

SECCÃOIII - CO"SELHO FISCAL -----------------------------------------------  

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

O Conselho Fiscal é constituído por um Presidente e dois Vogais. -----------  

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

São competências do Conselho Fiscal: --------------------------------------------  

1. Dar parecer sobre o Relatório de Gestão e sobre as Contas anuais; ------  

2. Solicitar ao Presidente da Assembleia-Geral a convocatória da 

ilegalidades ou irregularidades em matéria de gestão económica e 

financeira; -----------------------------------------------------------------------------  

3. Dar parecer sobre os documentos previsionais; ------------------------------  

4. Verificar periodicamente a regularidade das contas, quer no aspecto 

contabilístico quer na sua correspondência com a situação real. -------------  

CAPÍTULO III - PROCEDIME�TOS DE DECISÃO DO BI�-SAL, 

AECT ----------------------------------------------------------------------------------  

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

As decisões do BI�-SAL, AECT, serão adoptadas para que validem e 

vinculem juridicamente os seus órgãos, de acordo com as competências 

referidas no Capítulo II, observando os procedimentos e formalidades ali 

descritos, actuando sempre os órgãos colectivos sob os princípios de 

paridade e consenso hispano-luso, e os órgãos singulares sob o critério 

responsável e individual dos seus titulares. ---------------------------------------  
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Artigo 24.º - Idioma ou idiomas de trabalho -------------------------------------  

Os idiomas de trabalho ordinário e ao mesmo nível, serão o português e o 

castelhano, sendo traduzidos em ambos os idiomas todos os documentos 

elaborados pelo BI�-SAL, AECT, que tenham projecção externa. ----------  

CAPITULO IV - FU�CIO�AME�TO DO AGRUPAME�TO ----------  

SECÇÃO I - GESTÃO DE PESSOAL ----------------------------------------------  

Artigo 25.º - Selecção ----------------------------------------------------------------  

A ocupação de postos de trabalho no BI�-SAL, AECT, fomentará o 

equilíbrio entre o pessoal, atendendo à sua nacionalidade, sem prejuízo do 

mais escrupuloso respeito pelo artigo 12º, (antigo 6º), do Tratado 

Constitutivo da Comunidade Europeia, que proíbe toda a discriminação 

por razão da nacionalidade. --------------------------------------------------------  

Artigo 26.º - Direitos e Obrigações ------------------------------------------------  

1. As relações laborais do BI�-SAL, AECT, serão vertidas em 

regulamento interno que será elaborado nos termos da legislação vigente. -  

2. As relações entre o BI�-SAL, AECT e os seus trabalhadores serão 

plasmadas em convenção colectiva, sem prejuízo dos Regulamentos 

Internos que cheguem a estabelecer-se. -------------------------------------------  

3. O calendário laboral tomará em consideração os diferentes feriados 

(locais e nacionais) na sede do BI�-SAL, AECT, e os de Espanha, 

beneficiando de igual número, o pessoal e os que se estime oportunos para 

conciliar a sua vida familiar e profissional. De qualquer modo deverá ter 

em conta as necessidades do serviço sem prejuízo para esse mesmo serviço.  
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Artigo 27.º - Avaliação --------------------------------------------------------------  

Os trabalhadores do BI�-SAL, AECT, submeter-se-ão periodicamente a 

avaliação de desempenho, atendendo aos resultados, primando por 

critérios de eficiência e excelência. A avaliação de desempenho seguirá os 

mesmos trâmites e procedimentos da avaliação de desempenho prevista 

para os trabalhadores em funções públicas (Lei 66-B/2007 de 28 de 

Dezembro). ----------------------------------------------------------------------------  

SECÇÃO II - CO"DIÇÕES DE CO"TRATAÇÃO ------------------------------  

Artigo 28.º - Contratação -----------------------------------------------------------  

1. As bases de selecção e contratação serão plasmadas em Regulamento 

aprovado pela Assembleia-geral.---------------------------------------------------  

2. As cláusulas contratuais acordadas com o pessoal deverão adaptar-se, 

em qualquer caso, aos requisitos incluídos na relação de trabalho, nos 

termos da legislação nacional e comunitária em vigor.-------------------------  

SECÇÃO III – "ATUREZA DOS CO"TRATOS DE PESSOAL ---------------  

Artigo 29.º - Modalidades Contratuais -------------------------------------------  

Ás relações laborais aplicar-se-á relativamente aos trabalhadores 

integrados em acordo de cedência especial a legislação aplicável aos 

trabalhadores da Administração Local e aos trabalhadores contratados 

pelo Agrupamento, o Código do Trabalho. ---------------------------------------  

CAPÍTULO V - REGIME FI�A�CEIRO -------------------------------------  

Artigo 30.º - Receitas ----------------------------------------------------------------  

O AECT BI�-SAL, terá as seguintes receitas: ----------------------------------  
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a) A contribuição para a realização do capital inicial de cada 

membro do Agrupamento. -------------------------------------------------  

b) As contribuições anuais devidas pelos membros do BI�-SAL, 

AECT. ------------------------------------------------------------------------  

c) As contribuições extraordinárias dos membros do BI�-SAL, 

AECT. ------------------------------------------------------------------------  

d) As transferências financeiras de qualquer índole, provenientes dos 

Fundos da União Europeia ou do orçamento Comunitário, ou dos 

orçamentos nacionais de cada Estado; ----------------------------------  

e) As ajudas, contribuições e ou subsídios de que seja beneficiário; ---  

f) Os donativos, heranças a favor do inventário, legados ou outras 

contribuições a titulo gratuito provenientes de particulares, que 

podem ser pessoas singulares ou colectivas, sempre que não 

condicionem o objecto e fins do Agrupamento. -------------------------  

g) Preços e outros pagamentos devidos pela prestação de serviços, a 

que tenha direito. -----------------------------------------------------------  

h) Os rendimentos e mais-valias geradas pelo seu património próprio.  

i) O produto das suas operações de crédito. -------------------------------  

j) Todas as demais receitas transferidas, desde que ajustadas ao 

Direito e que sejam compatíveis com os presentes estatutos. --------  

Artigo 31.º - Receitas Extraordinárias --------------------------------------------  

Se durante o exercício económico se verificarem receitas superiores às 

previstas e não necessários a curto ou médio prazo, tendo em conta a 
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programação de actividades do BI�-SAL, AECT, a aplicação do excesso 

será acordada pela Assembleia-geral, que poderá ampliar o programa de 

actividades atendendo sempre a critérios de eficiência, optimização e 

impacto, e não à mera eficácia ou justificação administrativa dos gastos. 

Se tal não acontecer, será indicada aos membros a conveniência de reduzir 

a sua futura contribuição financeira. ----------------------------------------------  

SECÇÃO I - CO"TRIBUIÇÃO FI"A"CEIRA -----------------------------------  

Artigo 32.° - Contribuição para a realização do Capital Inicial -------------  

1. Cada Municipio português membro do BI�-SAL, AECT fica obrigado a 

contribuir com uma quota inicial, fixada em 10.000,00 € (dez mil euros) e a 

Diputación de Salamanca fica obrigada a contribuir com uma quota 

inicial, fixada em 90.000,00 € (noventa mil euros) salvo se a Assembleia-

geral determinar outro montante; --------------------------------------------------  

2. Os membros fundadores estão obrigados a esta contribuição a partir do 

momento que o BI�-SAL, AECT, tenha personalidade jurídica própria. ---  

3. A contribuição deve ser liquidada até 10 dias após o acto de aquisição 

da personalidade jurídica do Agrupamento BI�-SAL, AECT. ----------------  

Artigo 33.º - Contribuições Anuais ------------------------------------------------  

1. A contribuição anual dos Municípios portugueses membros do BI�-

SAL, AECT, será de 45.000,00 € (quarenta e cinco mil euros), distribuidos 

uniformemente por cada município e a contribuição anual da Diputación 

de Salamanca será de 45.000,00 € (quarenta e cinco mil euros), salvo se a 

Assembleia-geral determinar outro montante; -----------------------------------  
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2. A contribuição anual materializar-se-á no início de cada ano, a partir do 

ano seguinte ao da atribuição da personalidade jurídica, e no mês 

seguinte, no ano em que adquirir a personalidade jurídica. -------------------  

3. A contribuição anual destina-se à cobertura dos gastos correntes 

inerentes à gestão do BI�-SAL, AECT, e do exercício orçamental 

considerado. ---------------------------------------------------------------------------  

4. "o ano de aquisição da personalidade jurídica do Agrupamento BI�-

SAL, AECT a contribuição anual deve ser realizada no mês seguinte ao do 

acto de aquisição de personalidade jurídica, e no primeiro mês de cada 

ano, para os anos seguintes. --------------------------------------------------------  

SECÇÃO II • "ORMAS ORÇAME"TAIS, CO"TABILÍSTICAS E 

FI"A"CEIRAS ------------------------------------------------------------------------  

Artigo 34.º - Documentos de apoio à gestão -------------------------------------  

1. O BI�-SAL, AECT, estabelecerá um orçamento anual, que será 

aprovado pela Assembleia-geral e contemplará, em particular, uma 

componente sobre os gastos de funcionamento e de exploração, de acordo 

com o disposto no artigo 11.º n°1 do Regulamento (CE) n° 1082/2006. ----  

2. A elaboração das contas incluirá um relatório anual de gestão, 

acompanhado do parecer do Conselho Fiscal e do ROC sendo objecto de 

publicação. Para este fim, as referidas actuações regem-se por ius soli 

domicílio social do BI�-SAL, AECT, em virtude do n.º 2, do artigo 11º e 

de acordo com a alínea c) do nº 1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) nº 

1082/2006. -----------------------------------------------------------------------------  
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3. O orçamento constará de uma relação conjunta e sistemática de deveres 

que se prevê serem liquidados durante o exercício em questão, assim como 

os direitos que o BI�-SAL, AECT tem à sua disposição com vista ao 

cumprimento dos seus objectivos, fins e actividades. ----------------------------  

Artigo 35º - Controlo de gestão ----------------------------------------------------  

1. O controlo da gestão de fundos públicos e privados utilizados pelo BI�-

SAL, AECT, será feito e conformidade com o previsto no artigo 12° do 

Decreto-Lei n". 376/2007, de 8 de �ovembro de 2007. ------------------------  

2. Os controlos in situ serão acompanhados pelos responsáveis com 

jurisdição natural sobre o território partilhando entre si toda a informação 

obtida, sendo convidados a participar os homólogos do outro membro do 

Agrupamento, sempre que não se coloque em risco, por razões de urgência, 

confidencialidade efectividade, o controlo singular. ----------------------------  

3. Quando as actividades co-financiadas pela Comunidade Europeia sejam 

objecto de controlo, aplicar-se-á legislação vigente relativa ao controlo 

dos fundos comunitários. ------------------------------------------------------------  

CAPITULO VI - MODALIDADES DE RESPO�SABILIDADE DOS 

MEMBROS ---------------------------------------------------------------------------  

Artigo 36.º - Responsabilidades ----------------------------------------------------  

A responsabilidade dos membros do BI�-SAL, AECT, no que respeita às 

suas obrigações, obedecerá disposto nos números 2 e 3 do artigo 12.º do 

Regulamento (CE) 1082/2006, de 5 de Julho, fixada proporção do seu 

contributo. -----------------------------------------------------------------------------  
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CAPÍTULO VII - AUDITORIA EXTER�A ----------------------------------  

Artigo 37.º- Auditoria Externa -----------------------------------------------------  

1. O BI�-SAL, AECT, submeter-se-á a uma auditoria externa e 

independente, sempre que a legislação vigor o exija. ---------------------------  

A Assembleia-geral do BI�-SAL, AECT designará um revisor oficial de 

contas segundo os critérios n exigentes do âmbito da auditoria. --------------  

CAPÍTULO VIII - MODIFICAÇÃO DOS ESTATUTOS -----------------  

Artigo 38.º - Modificações ----------------------------------------------------------  

A modificação dos presentes estatutos obedecerá ao estabelecido nos 

artigos 4.º e 5º do Regulamento 1082/2006, de 5 de Julho e às exigências 

previstas nos mesmos. ----------------------------------------------------------------  

CAPÍTULO IX – FU�ÇÕES E ATRIBUIÇÕES -----------------------------  

Artigo 39.º - Funções e Atribuições -----------------------------------------------  

1. As funções do BI�-SAL, AECT desenvolver-se-ão em concordância 

com o artigo 7.º do Regulamento (CE) 1082/2006, de 5 de Julho, 

abarcando todas aquelas que se enquadrem dentro do âmbito das 

competência dos membros do Agrupamento, tenham ou não contribuição 

financeira da Comunidade Europeia. ----------------------------------------------  

2. As atribuições específicas do BI�-SAL, AECT compreenderão a 

execução de projectos ou acções cooperação territorial co-financiadas 

pela União Europeia através do Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional, do Fundo Social Europeu ou do Fundo de Coesão. Promover-se-

ão igualmente estudos, plan programas e projectos ou outras formas de 
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relações entre agentes, estruturas e entidades públicas, conformidade com 

o disposto nos n.°1 e 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei nº. 376/2007, de 8 de 

�ovembro. -----------------------------------------------------------------------------  

3 Os membros do BI�-SAL, AECT poderão decidir, de comum acordo, 

delegar a execução das si competências em outro membro, sempre e 

quando a delegação não contrarie as disposições do Direito público 

aplicáveis. ------------------------------------------------------------------------------  

Artigo 40.º - Interesse público ------------------------------------------------------  

Os serviços jurídicos do BI�-SAL, AECT, informarão o Presidente, com 

carácter preventivo, da possível colisão de qualquer actividade do 

Agrupamento com o Direito aplicável do Estado Português, de modo que 

se atenuem as probabilidades de recorrer ao exercício das proibições 

previstas no artigo 13.º do Regulamento (CE) 1082/2006, de 5 de Julho. --  

CAPITULO X - DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO --------------------------  

Artigo 41.º - Dissolução -------------------------------------------------------------  

1. As causas de dissolução do BI�-SAL, AECT terão correspondência 

com as referidas no artigo 10º Decreto-Lei n°.376/2007 de 8 de 

�ovembro, no artigo 12º. do Real Decreto 37/2008, de 18 de Janeiro no 

artigo 14.º do Regulamento (CE) 1082/2006, de 5 de Julho. -----------------  

2. O BI�-SAL, AECT, poderá extinguir-se com fundamento em qualquer 

das causas previstas na lei c portuguesa. -----------------------------------------  

Artigo 42.º - Liquidação -------------------------------------------------------------  

A liquidação do património resultante do BI�-SAL, AECT, obedecerá às 
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normas previstas no n.º 1 do artigo 12.º do Regulamento (CE) 1082/2006, 

de 5 de Julho e ainda ao disposto na lei civil portuguesa quanto ao destino 

dos bens no caso de extinção da pessoa colectiva. ------------------------------  

Artigo 43.º - Aplicação do resultado da liquidação -----------------------------  

1. O resultado líquido obtido no final do procedimento de dissolução será 

repartido, em duas partes iguais entre a Diputación de Salamanca e o 

conjunto dos nove municípios portugueses do BI�-SAL, AECT cabendo a 

estes últimos proceder a uma segunda divisão também em partes iguais. ---  

2. O resultado líquido a que se refere o número anterior será objecto de 

Protocolo a celebrar entre os n Municípios portugueses. ----------------------  

Artigo 44.º - Omissões ---------------------------------------------------------------  

1. "o caso de lacunas ou omissões, os presentes Estatutos, serão regulados 

pelo Regulamento (CE) 1082/2006, de 5 de Julho, o Decreto-Lei n.º 

376/2007, de 8 de �ovembro e as disposições legais aplicáveis às 

associações públicas portuguesas. ------------------------------------------------  

2. "o que concerne aos trabalhadores do BI�-SAL, AECT é aplicável a 

legislação vigente no ordenamento jurídico do país de que estes 

trabalhadores sejam provenientes. -------------------------------------------------  

REPRESE"TA"TE -------------------------------------------------------------------  

Isabel Jiménez García (Presidente da Diputación Provincial de 

Salamanca) ----------------------------------------------------------------------------  

Antonio Baptista (Presidente da Câmara Municipal de Almeida) ------------  

José Monteiro (Presidente da Câmara Municipal de Celorico da Beira) ----  
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Antonio Edmundo Freire Ribeiro (Presidente da Câmara Municipal de 

Figueira de Castelo Rodrigo) -------------------------------------------------------  

Joaquim Valente (Presidente da Câmara Municipal da Guarda) ------------  

Esmeraldo Saraiva �eto Carvalhinho (Presidente da Câmara Municipal 

de Manteigas) -------------------------------------------------------------------------  

Armando Luís Rodrigues Carneiro (Presidente da Câmara Municipal da 

Meda) -----------------------------------------------------------------------------------  

António Luís Monteiro Ruas (Presidente da Câmara Municipal de Pinhel)  

António dos Santos Robalo (Presidente da Câmara Municipal do Sabugal)  

Júlio José Saraiva Sarmento (Presidente da Câmara Municipal de 

Trancoso) ------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia Municipal o pedido 

de autorização do Município nos termos da Lei, a integrar o AECT, cujos 

estatutos se aprovam e se propõem à ratificação pela Assembleia 

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

*A10*  Propriedade Horizontal: Seguidamente foi presente o 

requerimento número 170, da Secção de Obras Particulares, que 

deu entrada nesta Câmara em 6 do passado mês de Março, de 

Jacinto Augusto Santos, residente em Cruzamento do Rabaçal, 

proprietário do prédio abaixo identificado, a solicitar a que este 

seja convertido em propriedade horizontal, obedecendo aos 

requisitos exigidos pelos artigos 1414º e 1415 do Código Civil,  

as fracções são distintas e isoladas entre si, com saída própria 
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para a via pública e feitas pelo proprietário nos seguintes 

termos: -----------------------------------------------------------------  

PRÉDIO:----------------------------------------------------------------------------------------  

Urbano, destinado a comércio e habitação, sita na Rua da 

Quinta Joaquina, freguesia de Valdujo, registado na 

Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob o número 

378/19930316 e inscrito na matriz sob o artigo 440, com uma 

superfície coberta de 426 metros quadrados, confrontando de 

Norte e Poente com Horácio Teixeira, de Sul com caminho e de 

Poente com estrada. --------------------------------------------------  

Fracção A: -------------------------------------------------------------  

Corresponde a uma habitação de rés-do-chão e primeiro andar 

do lado esquerdo do edifício sendo a entrada feita pela EN 102 

com a área de 372.247 metros quadrados, com a seguinte 

composição: no rés-do-chão por cozinha, arrumos e escadas de 

aceso ao primeiro andar; e no primeiro andar por escadas, sala, 

corredor, dois quartos e instalações sanitárias. -------------------  

A esta fracção corresponde a permilagem de 570.667 milésimos 

do valor total do imóvel. ---------------------------------------------  

Fracção B: -------------------------------------------------------------  

Corresponde a um comércio de restauração e bebidas no rés-do-

chão central do edifício com 101.630 metros quadrados, sendo 

a entrada feita pela EN 102, com a seguinte composição: zona 
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de utentes, cozinha, despensa e instalações sanitárias. -----------  

A esta fracção corresponde a permilagem de 156.171 milésimos 

do valor total do imóvel. ---------------------------------------------  

Fracção C: -------------------------------------------------------------  

Corresponde a uns arrumos no rés-do-chão direito e primeiro 

andar com 178.012 metros quadrados, sendo a entrada feita 

pela EN 102, com a seguinte composição: no rés-do-chão zona 

de arrumos e escada interior; e no primeiro andar zona de 

arrumos.----------------------------------------------------------------  

A esta fracção corresponde a permilagem de 273.162 milésimos 

do valor total do imóvel. ---------------------------------------------  

São partes comuns as definidas na Lei como tal.  -----------------  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente informaram a Câmara que feita a análise do projecto 

de propriedade horizontal, concluindo que verifica 

cumulativamente os seguintes requisitos. --------------------------  

a) O edifício é composto por fracções; -----------------------  

b) As fracções são autónomas; ---------------------------------  

c) As fracções constituem unidades independentes, 

distintas e isoladas entre si;  ---------------------------------  

d) As fracções têm saída própria para a zona comum do 

prédio, ou para via pública. ---------------------------------  

A descrição das fracções corresponde ao mencionado na 
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memória descritiva, bem como à utilização das mesmas, não 

vendo inconveniente no deferimento do processo. ----------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a propriedade 

horizontal,  nos termos da informação. ----------------------------  

*A11*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Seguidamente foi ainda 

presente o requerimento número 185, da Secção de Obras 

Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 11 do passado 

mês de Março, de Isaura de Jesus da Silva do Nascimento, 

residente em Benvende, na qualidade de proprietária, a solicitar 

isenção de licença de utilização de um prédio, sito em 

Benvende, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 195 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. ----------------  

*A12*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 189, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 12 do passado mês de Março, de Caixa Geral de Depósitos, 

SA, com sede em Lisboa, na qualidade de proprietária, a 

solicitar isenção de licença de utilização de um armazém, sito 

em Corgas, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 266 

da freguesia de Moimentinha, uma vez que o mesmo foi 
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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 208, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 22 do passado mês de Março, de Manuel Maria Domingues, 

residente em Esporões, na qualidade de herdeiro, a solicitar 

isenção de licença de utilização de uma habitação, sito em Rua 

da Capela, em Esporões, inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 1294 da freguesia de Moreira de Rei, 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 236, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 29 do passado mês de Março, de Manuel Almeida Andrade, 

residente em Quinta do Pisão, na qualidade de proprietário, a 

solicitar isenção de licença de utilização de uma habitação, sito 

em Caldas de Lá, em Aldeia Nova, inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 684 da freguesia de Moreira de Rei, uma 

vez que o mesmo foi construído antes da entrada em vigor do 
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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 253, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 8 do corrente mês de Abril, de Marília da Conceição 

Saraiva Martins, residente em Valdujo, na qualidade de 

proprietária, a solicitar isenção de licença de utilização de uma 

habitação, sito em Travessa das Laijas, número 17, em Valdujo, 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo P. 555 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. ----------------  

*A16*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 262, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 12 do corrente mês de Abril, de Felizardo Nascimento 

Guilhoto, residente em Granja, na qualidade de proprietário, a 

solicitar isenção de licença de utilização de uns arrumos, sito 

em Rua da Igreja, em Granja, inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo 256 da freguesia de Granja, uma vez que o mesmo 

foi construído antes da entrada em vigor do Decreto - Lei 
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número 38382, de 7 de Agosto de 1951. ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A17*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 263, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 12 do corrente mês de Abril, de Felizardo Nascimento 

Guilhoto, residente em Granja, na qualidade de proprietário, a 

solicitar isenção de licença de utilização de um palhal, sito em 

Rua da Igreja, em Granja, inscrito na matriz predial urbana sob 

o artigo 255 da freguesia de Granja, 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. ----------------  

*A18*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 267, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 12 do corrente mês de Abril, de Mário Agostinho Silva do 

Nascimento, residente em Palhais, a solicitar isenção de licença 

de utilização de um prédio, sito em Barrancas, em Palhais, 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 323 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. -------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A19*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 268, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 12 do corrente mês de Abril, de Maria Delfina Rodrigues da 

Costa e Outro, residente em Vila Franca das Naves, a solicitar 

isenção de licença de utilização de um prédio urbano sito na 

Estrada Nacional 226, em Vila Franca das Naves, inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 1184 da freguesia de Vila 

Franca das Naves, 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. ----------------  

*A20*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 269, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 12 do corrente mês de Abril, de Cristina Martins Diogo 

Ressurreição e Outros, residente na Suíça, a solicitar isenção 

de licença de utilização de um prédio urbano sito na Travessa 

do Ribeirinho, em Palhais, inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo 301 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. ---------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A21*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 270, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 12 do corrente mês de Abril, de Maria Arlete Marques 

Matias de Almeida e outros, residente em Cacém, a solicitar 

isenção de licença de utilização de uma casa destinada a 

arrecadações e arrumos com 1 piso, sita na Rua do Adro, em 

Rio de Mel, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 618 

da freguesia de Rio de Mel, 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. ----------------  

*A22*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 271, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 12 do corrente mês de Abril, de Vítor Manuel dos Santos 

Neves e Outra, residente na Lisboa, a solicitar isenção de 

licença de utilização de um prédio urbano sito na Rua do 

Combarrinho, em Rio de Mel, inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo 72 da freguesia de Rio de Mel, uma vez que o 

mesmo foi construído antes da entrada em vigor do Decreto - 

Lei número 38382, de 7 de Agosto de 1951. -----------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A23*  Divisão de Prédio Rústico: Seguidamente foi presente o 

requerimento número 145, da Secção de Obras Particulares que 

deu entrada nesta Câmara em 26 do passado mês de Fevereiro, 

de Serafim David Lopes, residente em Barrocal, na qualidade 

de proprietário, a solicitar certidão em como o prédio rústico, 

sito no lugar de Barrocal, freguesia de Fiães, inscrito na matriz 

predial sob o artigo 1387, da referida freguesia de Fiães, com a 

área total de 7.170 metros quadrados, se encontra dividido em 

duas fracções por um caminho público, a fim de o mesmo poder 

ser registados em dois artigos matriciais distintos, ficando um 

com a área de 3.084 metros quadrados e o outro com a área de 

1.214 metros quadrados. ---------------------------------------------  

A Divisão de Obras de Planeamento, Licenciamento, 

Urbanismo e Ambiente informaram a Câmara que o requerente 

solicita certidão comprovativa de que o prédio que possui em 

Barrocal, freguesia de Fiães, se encontra dividido por 

atravessamento de caminho público. Em anexo apresentou 

informação da Junta de Freguesia a comprovar a veracidade da 

situação. ---------------------------------------------------------------  

Não se vê inconveniente na pretensão. -----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou emitir certidão de acordo com 
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o parecer dos serviços.-----------------------------------------------  

*A24*  Direito de Preferência de Imóvel: Em seguida, foi presente o 

ofício número 180, da Secção de Obras Particulares, que deu 

entrada nesta Câmara em 10 do passado mês de Março, de 

Teresa Marília da Cruz Lopes, a solicitar se a Câmara 

Municipal quer ou não exercer o direito de preferência, pelo 

valor de 37.500 euros, do imóvel sito na Rua da Estrela, 

freguesia de São Pedro em Trancoso, inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 507. ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou não exercer o direito de 

preferência. -----------------------------------------------------------  

*A25*  Destaque de uma Parcela : Em seguida foi presente o 

requerimento número 86, da Secção de Obras Particulares que 

deu entrada nesta Câmara em 3 do passado mês de Fevereiro, 

de António José Martins da Cruz, residente em Palhais, a 

solicitar autorização para o destaque de uma parcela de terreno 

a destacar do prédio rústico sito no lugar de Laja, freguesia de 

Palhais, inscrito na matriz predial com o artigo 288, que 

confronta de Norte com Paulo Henrique Alexandre Maria, de 

Nascente e de Sul com Herdeiros de António Joaquim e outros 

e de Poente com caminho, descrita na Conservatória do Registo 

Predial sob o número 158/19900122. -------------------------------  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 
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Ambiente informaram a Câmara Municipal que o prédio que 

está sujeito à operação de destaque, está situado na zona 

urbana. O pedido de destaque da única parcela cumpre 

cumulativamente as seguintes condições constantes no 4º ponto 

do artigo 6º do Decreto-Lei número 60/2007 de 4 de Setembro:  

O prédio rústico sobre o qual incide a operação de destaque tem 

a área de 2.769 metros quadrados. A parcela a destacar tem a 

área de 1.060 metros quadrados. A parcela sobrante terá a área 

de 1.709 metros quadrados. A área bruta de implantação das 

construções não poderá ser superior a 265 metros quadrados, a 

área bruta das construções não poderá ser superior a 530 metros 

quadrados, a habitação é constituída no máximo por dois pisos 

habitacionais. ---------------------------------------------------------  

Na parcela sobrante, não será permitido efectuar mais nenhum 

destaque por um prazo de 10 anos. ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o destaque de acordo 

com a informação dos Serviços. ------------------------------------  

*A26*  Em seguida foi presente o requerimento número 272, da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 12 do 

corrente mês de Abril, de Nelson da Fonseca Mendes, residente 

em Freches, a solicitar autorização para o destaque de uma 

parcela de terreno a destacar do prédio rústico sito no lugar de 

Canadas, freguesia de Freches, inscrito na matriz predial com o 
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artigo 1186, que confronta de Norte com caminho, de Nascente 

com Abel Gil, de Sul com Cândida Paulino e de Poente com 

estrada, descrita na Conservatória do Registo Predial sob o 

número 680/20010607. -----------------------------------------------  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente informaram a Câmara Municipal que o prédio que 

está sujeito à operação de destaque, está situado dentro do 

aglomerado urbano de Freches e a parcela a destacar e a parcela 

sobrante confrontam ambas com arruamento público, 

cumprindo assim com os requisitos legais. ------------------------  

A parcela a destacar tem a área de 1.000 metros quadrados e a 

parcela sobrante a área de 2.952 metros quadrados. --------------  

Na parcela sobrante, não será permitido efectuar mais nenhum 

destaque por um prazo de 10 anos. ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o destaque de acordo 

com a informação dos Serviços. ------------------------------------  

*A27*  Em seguida foi presente o requerimento número 274, da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 13 do 

corrente mês de Abril, de Orlando José Saraiva Gomes do 

Amaral, residente em Algés, a solicitar autorização para o 

destaque de uma parcela de terreno a destacar do prédio rústico 

sito no lugar de Corga, freguesia de Palhais, inscrito na matriz 

predial com o artigo 1212, que confronta de Norte com 
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caminho, de Sul com Delfina de Almeida e outros, de Este com 

Fernanda da Conceição Gomes e outro e de Oeste com Dr. João 

Gomes Saraiva e outros, descrita na Conservatória do Registo 

Predial sob o número 686/20090928. -------------------------------  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente informaram a Câmara Municipal que o prédio que 

está sujeito à operação de destaque, está situado em perímetro 

urbano e a parcela a destacar e a parcela sobrante confrontam 

ambas com arruamento público, verificando os requisitos 

legais, merecendo parecer favorável. -------------------------------  

A parcela a destacar tem uma área de 8.217 metros quadrados, 

sendo que a parcela sobrante ficará com a área de 33.783 

metros quadrados. ----------------------------------------------------  

Na parcela sobrante, não será permitido efectuar mais nenhum 

destaque por um prazo de 10 anos. ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o destaque de acordo 

com a informação dos Serviços. ------------------------------------  

*A28*  Concepção/Construção de �ovo Bloco na EBI de Trancoso - 

Auto de Medição número 10:  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 Manuel Rodrigues Gouveia, SA, 

está em conformidade com os trabalhos executados em obra, 
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com os valores constantes na proposta, no valor de 6.043,22 

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

A obra já foi recebida provisoriamente, sendo que só agora foi 

possível proceder aos ensaios definitivos, reportando-se o 

presente auto apenas a estes trabalhos. Os ensaios em causa só 

puderam ser efectuados agora devido à integração do edifício 

nas diversas redes de alimentação, tais como electricidade, 

água, telecomunicações e gás. ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A29*  Pavilhão de Eventos na Póvoa do Concelho – Auto de 

Medição número 2:  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 Imobiliária Trancosense, Limitada, está em 

conformidade com os trabalhos executados em obra, com os 

valores constantes na proposta, no valor de 11.564,50 euros. ---  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A30*  Estrada Municipal Trancoso – Aldeia Velha: Em seguida foi 

presente informação prestada pela Divisão de Obras Municipais 

e Serviços Urbanos desta Câmara, informando que foi 

apresentado pela empresa adjudicatária uma revisão de preços 
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provisória referente à empreitada em epígrafe, em virtude de 

ainda não se encontrarem publicados os índices relativos ao 

mês de Outubro de 2009. ---------------------------------------------  

Tendo estes serviços efectuado a revisão de preços, a mesma 

orça em 5.599,65 euros, mais IVA, pelo que não concorda com 

os valores da revisão apresentada pela empresa adjudicatária. --  

A Câmara Municipal deliberou não aprovar a revisão de 

preços, aprovando-se a proposta apresentada pelos serviços. --  

*A31*  Trabalhos de Remodelação de Terrenos:  De seguida foi 

presente o requerimento número  210 ,  da  Secre ta r i a  que  deu  

en t r ada  nes ta  Câmara  em 22  do  pas sado  mês  de  Março ,  da 

empresa MonteAdriano – Engenharia e Construção, SA, a 

solicitar isenção de licença e de taxas nos termos da alínea e)  

do artigo 7º do Decreto – Lei número 555/99 de 16 de 

Dezembro, para os trabalhos de remodelação de terrenos que se 

inserem nos trabalhos de construção da subconcessão do Douro 

Interior IP2. -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou considerar isentos de taxas de 

acordo com a Lei. ----------------------------------------------------  

*A32*  Prolongamento de Horário de Funcionamento: De seguida foi  

presente o requerimento número  745 ,  da  Secre ta r i a  que  deu  

en t r ada  nes t a  Câmara  em 18  do  pas sado  mês  de  Feve re i ro ,  

da empresa PDL – Pedreiras de Ladeiras, SA, a solicitar o 
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alargamento de período de laboração entre as 7 horas e as 21 

horas de segunda a sexta, por motivo da necessidade de 

aumentar a produção para a construção do IP2. -------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho “Deferido. À reunião de Câmara para ratificação”: --  

A Câmara Municipal deliberou alargar o horário requerido. --  

*A33*  Subsídios:  De seguida foi presente o requerimento número  

1463 ,  da  Sec re ta r i a  que  deu  en t r ada  nes t a  Câmara  em 13  

do  co r ren te  mês  de  Abr i l ,  da Freguesia de Rio de Mel a 

solicitar a cedência de um subsídio de 1.500 euros, para 

restauro e requalificação dos balneários do polidesportivo de 

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

A Câmara Municipal deliberou apoiar com subsídio de 1.500 

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

*A34*  De seguida foi presente o requerimento número  76 ,  da  

Sec re ta r i a  que  deu  en t r ada  nes t a  Câmara  em 7  do  passado  

mês  de  Jane i ro ,  da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vila Franca das Naves a solicitar ajuda 

financeira para liquidação das rendas do pavilhão do quartel 

referente a 2009, no valor de 7.140 euros. -------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio para o 

pagamento das rendas de 2009 da Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntário de Vila Franca das �aves no valor 
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de 7.140 euros. --------------------------------------------------------  

*A35*  De seguida foi presente o requerimento número  18 ,  da  

Sec re ta r i a  que  deu  en t r ada  nes t a  Câmara  em 18  do  pas sado  

mês  de  Feve re i ro ,  a  so l i c i t a r  o  pa t roc ín io  de  160  t rof éus  

em re s ina  pa ra  o s  pa r t i c ipan tes  do  3 º  Encont ro  de  

C lá ss icos  C idade  de  Trancoso . -----------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

“Ao aprovisionamento para aquisição dos troféus para oferta. 

À reunião de Câmara para ratificação .” ---------------------------  

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

*A36*  De seguida foi presente o requerimento número  762 ,  da  

Sec re ta r i a  que  deu  en t r ada  nes t a  Câmara  em 19  do  pas sado  

mês  de  Feve re i ro ,  da Casa do Sport Lisboa e Benfica em 

Trancoso a solicitar a cedência de um subsídio para a 

realização do Fim-de-semana da Natureza, na Barragem da 

Teja, nos dias 3 e 4 de Julho, no valor de 1.250 euros. ----------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio de 1.000 

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

*A37*  A Câmara Municipal deliberou, transferir para a Associação 

de Caçadores da Serra de São Pedro, a título de reforço do 

apoio já concedido em reunião de 2 de Fevereiro do corrente 

ano, a importância de 500 euros, destinado á realização do 

evento citado. ---------------------------------------------------------  
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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:  --------------------------------------------------------------------  

*A38*  Retirada do nº. 2 do artigo 7º do Regulamento Municipal de 

Venda Ambulante, que estabelece “Fica ainda proibida, a 

venda de produtos que, sejam transaccionados nos 

comércios locais, fixos, existentes no concelho, com excepção 

dos vendedores ambulantes com residência e sede social no 

concelho de Trancoso”  ----------------------------------------------  

Na sequência de uma exposição remetida por um munícipe à 

IGAL, o inspector da mesma entidade que conduziu a recente 

inspecção ordinária ao município, considerou no respectivo 

relatório, que a disposição regulamentar referida em epígrafe, 

não se afigurava legalmente sustentável, ou seja, a excepção 

preconizada, relativamente aos vendedores ambulantes com 

residência e sede social no concelho de Trancoso, violaria o 

princípio da igualdade e o princípio da concorrência, pelo que 

recomendou que esta norma, fosse expurgada do mesmo 

Regulamento Municipal.  ---------------------------------------------  

Assim, a Câmara Municipal, atenta a fundamentação invocada 

na recomendação constante do citado relatório da IGAL, 
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deliberou aprovar a retirada do nº 2 do artigo 7º do 

Regulamento Municipal de Venda Ambulante do concelho, 

devendo esta decisão ser sujeita à apreciação da próxima 

Assembleia Municipal .  ----------------------------------------------  

*A39*  Proposta de Atribuição de Medalha de Honra:  Em seguida o 

senhor Presidente da Câmara apresentou a proposta que de 

seguida se transcreve na íntegra: -----------------------------------  

-------------------------------“PROPOSTA ---------------------------  

Considerando, ---------------------------------------------------------  

A importância, que se reveste para Trancoso, para a região, a 

execução do IP2 a "orte da A25; -----------------------------------  

- A circunstância de esse itinerário principal ter perfil de 

auto-estrada até Trancoso, o que valoriza a recentra a 

importância geoestratégica de Trancoso; -----------------  

- A circunstância, de se tratar de um investimento público 

estruturante para o desenvolvimento do concelho; -------  

Tendo em conta o disposto no Regulamento de Atribuição de 

Medalhas Municipais, proponho que a Câmara Municipal 

aprove a proposta de atribuição ao Senhor Primeiro Ministro 

Eng. José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa, da Medalha de 

Honra, como o mais alto galardão do Município, devendo esta 

proposta ser submetida à aprovação da Assembleia Municipal, 

na sua próxima reunião. ---------------------------------------------  
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Trancoso, 13 de Abril de 2010.” ------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, a 

proposta de concessão/atribuição da Medalha de Honra do 

Município ao Senhor Primeiro Ministro, devendo a mesma ser 

enviada à Assembleia Municipal, órgão competente para a sua 

atribuição. -------------------------------------------------------------  

*A40*  Inspecção Ordinária ao Município de Trancoso: De seguida 

foi presente o requerimento número  788 ,  da  Secre t a r i a  que  

deu  en t r ada  nes ta  Câmara  em 23  do  pas sado  mês  de  

Fevere i ro ,  da Inspecção-Geral da Administração Local, a 

remeter fotocópia do relatório da acção inspectiva em epígrafe, 

solicitando que se dê conhecimento aos restantes membros do 

órgão executivo e deliberativo, informando no prazo de 15 dias 

o que lhe oferecer sobre o teor daquele relatório. ----------------  

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento do 

relatório e enviar à Assembleia Municipal para conhecimento.  

*A41*  Mapa de Pessoal: Em seguida o senhor Presidente da Câmara 

apresente a seguinte proposta que se reproduz na íntegra: -------  

"Tendo em vista, proceder ao preenchimento de lugares 

previstos no Mapa de Pessoal, aprovado para o ano de 2010, 

proponho que a Câmara Municipal autorize nos termos do nº 1 

do artigo 4º do Decreto-Lei nº 209/2009 de 3 de Setembro, a 

abertura de procedimentos concursais, tendo em vista o 
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recrutamento em regime de contratos de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado, para ocupação dos 

seguintes postos de trabalho: ---------------------------------------  

- 1 Técnico Superior - secretariado e assistente de 

direcção;-------------------------------------------------------  

- 1 Técnico Superior - engenharia ordenamento e recursos 

naturais; -------------------------------------------------------  

- 1 Técnico Superior - arquitectura; -------------------------  

- 1 Técnico Superior - engenharia mecânica; ---------------  

- 1 Assistente Operacional - auxiliar de acção educativa."  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o lançamento dos 

processos de concurso constantes da proposta. ------------------  

Cedência de Pavilhão Gimnodesportivo: ------------------------  

*A42*  Em seguida foi presente minuta referente ao protocolo a 

celebrar entre o Município de Trancoso, a Escola Secundária 

com 3º Ciclo Gonçalo Anes Bandarra de Trancoso e a 

Associação Cultural e Recreativa de Trancoso e que abaixo se 

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

---------------------------“PROTOCOLO -----------------------------  

Entre -------------------------------------------------------------------  

O Município de Trancoso, representado pelo seu Presidente, 

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

E ------------------------------------------------------------------------  
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A Escola Secundária com 3º Ciclo Gonçalo Anes Bandarra de 

Trancoso, representada pelo seu Director, Carlos Jorge 

Delgado Pereira, -----------------------------------------------------  

E, -----------------------------------------------------------------------  

A Associação Cultural e Recreativa de Trancoso, representada 

pelo seu Presidente de Direcção, José Augusto Soares 

Clemente, --------------------------------------------------------------  

É celebrado o presente Protocolo, que se regerá pelas 

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

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

A Escola Secundária Gonçalo Anes Bandarra de Trancoso, 

cede o Pavilhão Gimnodesportivo, para a realização de treinos 

e jogos de diversas modalidades abertas á comunidade do 

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

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

Assim fica protocolado o seguinte horário de ocupação do 

Pavilhão Gimnodesportivo, pela comunidade: --------------------  

Segunda a Sexta-feira Sábado Domingo 

18h:30m – 22h:30m 10h:00 – 18h:30m 10h:00 – 18h:30m 

-----------------------------------3ª ------------------------------------  

O horário de cedência das instalações poderá, 

excepcionalmente, ser alterado quando coincidir com 

actividades desportivas da própria escola. ------------------------  
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-----------------------------------4ª ------------------------------------  

Por se tratar da Autarquia Local e para benefício da 

comunidade em geral,  não haverá taxa de utilização. ------------  

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

O Município de Trancoso delega na Associação Cultural e 

Recreativa de Trancoso, a gestão das instalações no horário 

acordado. --------------------------------------------------------------  

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

O Município de Trancoso e a Associação Cultural e Recreativa 

de Trancoso, responsabilizam-se por todos os danos causados 

durante a utilização do recinto e suas imediações. ---------------  

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

A Associação Cultural e Recreativa de Trancoso 

disponibilizará o pavilhão para qualquer colectividade do 

concelho ou grupo de pessoas que o solicitem, desde que não 

coincidam com as actividades da própria Associação. -----------  

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

O Município de Trancoso transferirá para a Associação 

Cultural e Recreativa de Trancoso a verba de 550 € por mês,  

destinados a suportar os custos com a contratação de um 

funcionário responsável pelas instalações, limpeza e 

manutenção das mesmas, durante o período de cedência. -------  

-----------------------------------9ª ------------------------------------  
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O Protocolo poderá ser renunciado em qualquer altura, com 

aviso prévio de, pelo menos 30 dias, a pedido de qualquer das 

partes. ------------------------------------------------------------------  

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

O presente Protocolo vigorará entre os dias 1 de Janeiro de 

2010 a 31 de Dezembro de 2010.  -----------------------------------  

O Presidente do Município de Trancoso: Júlio José Saraiva 

Sarmento ---------------------------------------------------------------  

O Director da Escola Secundária com 3º Ciclo Gonçalo Anes 

Bandarra de Trancoso: Carlos Jorge Delgado Pereira ----------  

O Presidente da Associação Cultural e Recreativa de 

Trancoso: José Augusto Soares Clemente.” -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou celebrar protocolo cuja 

minuta se aprova para os devidos efeitos e em consequência 

aprovar o compromisso financeiro constante do mesmo. -------  

*A43*  Em seguida foi presente minuta referente ao protocolo a 

celebrar entre o Município de Trancoso, o Agrupamento de 

Escolas de Trancoso e a Associação Cultural e Recreativa de 

Trancoso e que abaixo se reproduz na íntegra: --------------------  

---------------------------“PROTOCOLO -----------------------------  

Entre -------------------------------------------------------------------  

O Município de Trancoso, representado pelo seu Presidente, 

Júlio José Saraiva Sarmento, ----------------------------------------  
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E, -----------------------------------------------------------------------  

O Agrupamento de Escolas de Trancoso, representado pelo seu 

Director, Emanuel Carlos Amado Vaz Simão, ---------------------  

E, -----------------------------------------------------------------------  

A Associação Cultural e Recreativa de Trancoso, representada 

pelo seu Presidente, José Augusto Soares Clemente,  ------------  

É celebrado o presente protocolo, que se regerá pelas 

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

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

O Agrupamento de Escolas de Trancoso cede o Pavilhão 

Gimnodesportivo, para a realização de treinos e jogos 

(compatíveis com os escalões etários e as modalidades a que 

está destinado), à comunidade do concelho de Trancoso. -------  

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

Assim, fica determinado o seguinte horário de ocupação do 

Pavilhão Gimnodesportivo, pela comunidade: --------------------  

Segunda a Sexta-feira Sábado Domingo 

18h:30m – 20h:00 * * 

* Só em situações de quadro competitivo --------------------------  

-----------------------------------3ª ------------------------------------  

O horário de cedência das instalações poderá, 

excepcionalmente, ser alterado quando coincidir com 

actividades desportivas da própria Escola. -----------------------  
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-----------------------------------4ª ------------------------------------  

Por se tratar da Autarquia Local e para benefício da 

comunidade em geral,  não haverá taxa de utilização. ------------  

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

O Município de Trancoso delega na Associação Cultural e 

Recreativa de Trancoso, a gestão das instalações no horário 

acordado. --------------------------------------------------------------  

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

O Município de Trancoso e a Associação Cultural e Recreativa 

de Trancoso responsabilizam-se por todos os danos causados 

durante a utilização do recinto e as imediações. -----------------  

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

A Associação Cultural e Recreativa de Trancoso, 

disponibilizará o pavilhão para qualquer colectividade do 

concelho ou grupo de pessoas que o solicitem, desde que não 

coincidam com as actividades da própria Associação. -----------  

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

Os utentes do pavilhão ficam sujeitos às normas de utilização 

constantes no Regulamento Interno do Pavilhão, em vigor para 

os alunos da Escola. --------------------------------------------------  

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

O incumprimento das normas mencionadas no número anterior 

determina a proibição de utilização deste espaço e 
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equipamentos desportivos, por parte dos elementos 

desrespeitadores das normas estabelecidas. -----------------------  

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

O Município de Trancoso transferirá para a Associação 

Cultural e Recreativa de Trancoso a verba de 350 € por mês,  

destinados a suportar os custos com a contratação em regime 

de acumulação de um funcionário da Escola, responsável pelas 

instalações, limpeza e manutenção das mesmas, durante o 

período de cedência. -------------------------------------------------  

-----------------------------------11ª -----------------------------------  

O Protocolo poderá ser renunciado em qualquer altura, com 

aviso prévio de, pelo menos 30 dias, a pedido de qualquer das 

partes. ------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------12ª -----------------------------------  

O presente Protocolo vigorará entre os dias 1 de Janeiro de 

2010 a 31 de Dezembro de 2010. -----------------------------------  

O Presidente do Município de Trancoso: Júlio José Saraiva 

Sarmento ---------------------------------------------------------------  

O Director do Agrupamento de Escolas de Trancoso: Emanuel 

Carlos Amado Vaz Simão --------------------------------------------  

O Presidente da Associação Cultural e Recreativa de 

Trancoso: José Augusto Soares Clemente.” -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou celebrar protocolo cuja 
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minuta se aprova para os devidos efeitos e em consequência 

aprovar o compromisso financeiro constante do mesmo. -------  

*A44*  Em seguida foi presente minuta referente ao protocolo a 

celebrar entre o Município de Trancoso, o Agrupamento de 

Escolas de Vila Franca das Naves e a Associação Cultural e 

Desportiva de Vila Franca das Naves e que abaixo se reproduz 

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

---------------------------“PROTOCOLO -----------------------------  

Entre -------------------------------------------------------------------  

O Município de Trancoso, representado pelo seu Presidente, 

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

E, -----------------------------------------------------------------------  

O Agrupamento de Escolas de Vila Franca das "aves, 

representado pela sua Directora, Maria Isabel Antunes 

Gonçalves --------------------------------------------------------------  

E, -----------------------------------------------------------------------  

A Associação Cultural e Desportiva de Vila Franca das "aves, 

representada pelo seu Presidente, António Reis Ferreira, -------  

É celebrado o presente protocolo, que se regerá pelas 

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

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

O Agrupamento de Escolas de Vila Franca das "aves cede o 

Pavilhão Gimnodesportivo, mais especificamente o recinto 
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desportivo e os balneários, para a realização de treinos e 

prática desportiva de diversas modalidades abertas à 

comunidade do concelho de Trancoso. -----------------------------  

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

O Pavilhão Gimnodesportivo do Agrupamento de Escolas de 

Vila Franca das "aves destina-se, preferencialmente, à 

actividade lectiva das aulas de Educação Física e/ou outras 

actividades desenvolvidas dentro e fora do horário escolar, 

quando destinadas aos alunos do Agrupamento e aprovadas em 

Conselho Pedagógico, tais como: Desporto Escolar; 

Actividades Extracurriculares; Projectos apoiados pelo 

Ministério da Educação; Férias Desportivas, etc. As 

actividades relacionadas com o Agrupamento de Escolas 

prevalecem sobre quaisquer outras. --------------------------------  

-----------------------------------3ª ------------------------------------  

O Pavilhão Gimnodesportivo do Agrupamento de Escolas de 

Vila Franca das "aves destina-se, igualmente, à prática 

desportiva de instituições e/ou organismos particulares, 

associações culturais e recreativas, equipas, grupos de jovens, 

desenvolvida fora do horário escolar, apenas e quando o 

recinto não tiver qualquer actividade proposta e/ou 

calendarizada, de acordo com o referido na 2ª clausula. --------  

-----------------------------------4ª ------------------------------------  
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Assim, fica identificado o horário de ocupação do Pavilhão 

Gimnodesportivo do Agrupamento de Escolas de Vila Franca 

das "aves pela Associação Cultural e Desportiva de Vila 

Franca das "aves: ----------------------------------------------------  

- Durante o período de aulas ----------------------------------  

Segunda a Sexta-Feira Sábado 

18H00 – 22H00 09H00 – 13H00 

- Férias de Verão ------------------------------------------------  

Das 9H00 às 17H30, durante o mês de Julho de 2010. -----------  

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

O horário de cedência das instalações sofrerá, 

obrigatoriamente, alteração quando coincidir com actividades 

programadas pelo Agrupamento de Escolas. ----------------------  

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

Por se tratar da Autarquia Local, e para benefício da 

comunidade em geral,  não haverá taxa de utilização. ------------  

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

O Município de Trancoso delega na Associação Cultural e 

Desportiva de Vila Franca das "aves a gestão, guarda,  

conservação e manutenção das instalações no horário 

acordado. --------------------------------------------------------------  

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

A utilização das instalações, durante o período de cedência das 
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mesmas, deve obedecer ao Regulamento Interno de utilização 

do Pavilhão Gimnodesportivo, afixado em local visível.  ---------  

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

O Município de Trancoso e a Associação Cultural e Desportiva 

de Vila Franca das "aves responsabilizam-se por todos os 

danos causados durante a utilização das instalações e suas 

imediações. ------------------------------------------------------------  

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

A Associação Cultural e Desportiva de Vila Franca das "aves 

disponibilizará o pavilhão a qualquer colectividade do 

concelho ou grupo de pessoas que o solicitem, desde que não 

coincidam com as actividades da própria Associação. -----------  

-----------------------------------11ª -----------------------------------  

O Município de Trancoso transferirá para a Associação 

Cultural e Desportiva de Vila Franca das "aves a importância 

de 350€ (trezentos e cinquenta euros) destinados a suportar os 

custos com a contratação de um funcionário responsável pelas 

instalações, limpeza e manutenção das mesmas, durante o 

período de cedência. -------------------------------------------------  

-----------------------------------12ª -----------------------------------  

O presente protocolo tem início na data da sua celebração e 

vigorará durante entre 1 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro 

de 2010. ----------------------------------------------------------------  
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-----------------------------------13ª -----------------------------------  

O Protocolo poderá ser objecto de renovação anual, de acordo 

com as partes envolvidas, salvaguardados os interesses do 

Agrupamento de Escolas de Vila Franca das "aves. -------------  

O Presidente do Município de Trancoso: Júlio José Saraiva 

Sarmento ---------------------------------------------------------------  

A Directora do Agrupamento de Escolas de Vila Franca das 

"aves: Maria Isabel Antunes Gonçalves ---------------------------  

O Presidente da Direcção da Associação, Cultural e 

Desportiva de Vila Franca das "aves: António Reis Ferreira.”  

A Câmara Municipal deliberou celebrar protocolo cuja 

minuta se aprova para os devidos efeitos e em consequência 

aprovar o compromisso financeiro constante do mesmo. -------  

*A45*  Construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila 

Franca das �aves - Auto de Medição número 3: 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 44.777,44 euros. -----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

pagamento. ------------------------------------------------------------  
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*A46*  Prolongamento de Horário de Funcionamento: Em seguida 

foi presente o requerimento número 1071, que deu entrada 

nesta Câmara em 12 do passado mês de Março, de Carlos 

Alberto Garcia Fidalgo, a solicitar o prolongamento de horário 

de funcionamento até às 5 horas, do estabelecimento destinado 

a bar, sito no lugar de Costa, freguesia de Freches. --------------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar até às 4,00 horas, 

dado que se encontra fora das áreas urbanas habitacionais, 

não constituindo por essa via ruído ou outro inconveniente. --  

*A47*  Trabalhos de Remodelação de Terrenos:  De seguida foi 

presente o requerimento número  222 ,  da  Secre ta r i a  que  deu  

en t r ada  nes ta  Câmara  em 24  do  pas sado  mês  de  Março ,  da 

Empresa de Construção Amândio Carvalho, SA, a solicitar 

isenção de licença e de taxas nos termos da alínea e) do artigo 

7º do Decreto – Lei número 555/99 de 16 de Dezembro, para os 

trabalhos de remodelação de terrenos que se inserem nos 

trabalhos de construção da subconcessão do Douro Interior IP2.  

A Câmara Municipal deliberou considerar isentos de taxas de 

acordo com a Lei. ----------------------------------------------------  

*A48*  Reparação e Manutenção de Caminhos Florestais: Em 

seguida o senhor vereador João Carvalho apresente a seguinte 

informação que se reproduz na íntegra: ----------------------------  

“O concelho de Trancoso possui uma rede de caminhos 



 
 

Acta  n . º    06  /  2010 .    Reunião  de    11 -03 -2010  

 

florestais, rede esta que consta do Plano Municipal da Defesa 

da Floresta, sendo considerada factor estratégico na defesa e 

protecção dos recursos florestais existentes no território do 

Município. -------------------------------------------------------------  

Atendendo ao último Inverno, longo e deveras rigoroso, a 

grande maioria dos citados caminhos florestais foram 

gravemente afectados, encontrando-se uma parte significativa 

dos mesmos totalmente intransitáveis. -----------------------------  

Assim, importa proceder urgentemente á sua reabilitação e 

manutenção, de forma a que aquelas vias de comunicação 

estejam em condições normais de utilização, antes da próxima 

época de fogos florestais. --------------------------------------------  

Dado que a Autarquia de Trancoso não possui os meios 

técnicos e humanos capazes de realizar os referidos trabalhos, 

propõe-se que os mesmos sejam efectuados pelas equipas de 

sapadores florestais existentes no concelho, dentro da 

respectiva área de influência, com acompanhamento dos 

Serviços Técnicos e do Gabinete Técnico Florestal do 

Município. -------------------------------------------------------------  

Face à importância dos trabalhos a desenvolver pelas 

Associações dos Produtores Florestais do Concelho, entendo 

que o Município deveria proceder à atribuição de um apoio 

financeiro às mesmas Associações.” -------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio de 10.000 

euros a cada uma das Associações de produtores florestais do 

concelho, atendendo à relevância da sua actuação pública e 

aos trabalhos de limpeza de estradas e caminhos rurais que 

realizam gratuitamente para o Município no âmbito da sua 

tarefa específica, devendo ser outorgados protocolos com as 

mesmas associações. -------------------------------------------------  

*A49*  Feira do Fumeiro – Aquisição de Queijo: Em seguida foi 

presente informação a dar conta que na sequência das 

instruções transmitidas para que sejam adquiridos a cada um 

dos produtores presentes na VII Feira do Fumeiro, dos Sabores 

e do Artesanato do Nordeste da Beira, com vista à oferta às 

diversas personalidades e entidades que visitem o certame, 

informa que o valor necessário é de 50 euros por cada um dos 

13 produtores presentes, o que perfaz o valor de 650 euros. ----  

A Câmara Municipal deliberou ratificar a autorização de 

aquisição de queijo e em consequência ser distribuído pelas 

IPSS do concelho. ----------------------------------------------------  

*A50*  Convívio Inter-Associações de Dadores de Sangue:  Em 

seguida foi presente informação a dar conta que está prevista a 

realização do Convívio referido em epígrafe, no dias 24 e 25 de 

Abril próximo, em Vila Franca das Naves, sendo o custo total 

das despesas de 3.351,13 euros. -------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou autorizar a realização da 

despesa com a aquisição dos bonés e medalhas, bem como 

solicitar proposta para o fornecimento de refeição, bem como 

a decência de transporte. --------------------------------------------  

�ão participou na discussão e votação o senhor vereador 

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

*A51*  Preço de Venda do Livro ‘Actas do Colóquio – Profetismo: 

de Bandarra a Vieira’: Em seguida foi presente informação a 

dar conta que tendo editado o Município o livro referido em 

epígrafe, integrado nas comemorações dos 400 anos do 

nascimento do Padre António Vieira, onde se transcrevem as 

comunicações dos oradores, é necessário estipular o preço de 

venda, sendo o seu custo de produção de 4 euros já com IVA 

incluído. ---------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou fixar em 6 euros o valor 

monetário do livro de actas referido. ------------------------------  

*A52*  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. ------------------  

*A53*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

outro modo de votação. ----------------------------------------------  
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*A54*  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: 

 

 


