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ACTA DA REU�IÃO ORDI�ÁRIA DA 

CÂMARA MU�ICIPAL DE TRA�COSO 

REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2010. --------  

*A1*  Aos 20 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 e António Nascimento e 

a senhora vereadora 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 72 datado de 19 do corrente mês de Abril e que 

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

- Operações Orçamentais: 584.883,67 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 356.114,97 €. ----------------  

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

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

professor Amílcar Salvador para propor à aprovação da 

Câmara, um voto de louvor e congratulação à Associação 
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Cultural e Desportiva de Vila Franca das Naves, pelo facto de a 

sua equipa sénior de futebol, ter garantido, sem derrotas, a 

subida à 1ª Divisão Distrital.  ----------------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira tomou de imediato a 

palavra para apresentar proposta de igual teor. -------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar as propostas 

apresentadas, devendo ser comunicada esta deliberação, à 

Associação Cultural e Desportiva de Vila Franca das �aves. --  

*A5*  Seguidamente o senhor Vasco Ferreira Ribeiro, proprietário da 

firma Tintas Varmol, Limitada, esteve presente na reunião do 

executivo, a fim de solicitar a autorização para o derrube de 3 

árvores, localizadas junto ao muro de vedação das instalações 

da sua empresa. -------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara tomou a palavra para referir 

que as citadas árvores se encontram em terreno público, pelo se 

torna necessário decidir em primeiro lugar se é autorizada ou 

não a alienação do mesmo terreno público. ------------------------  

Não se encontrando já presente o senhor Vasco Ribeiro, a 

Câmara Municipal deliberou em face da votação nominal que 

se reproduz: a favor da alienação de terreno público o senhor 

vereador António �ascimento e a senhora vereadora doutora 

Ivone Mouco; contra o senhor Presidente da Câmara, o 

senhor vereador João Carvalho e o senhor vereador professor 
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Amílcar Salvador; tendo se abstido o senhor vereador doutor 

António Oliveira e não participou na votação e discussão o 

senhor vereador doutor João Rodrigues que declarou 

impedimento por ser advogado do requerente. -------------------  

Assim, foi deliberado em consequência indeferir a proposta. --  

Seguidamente o senhor Presidente da Câmara bem como os 

senhores vereadores justificaram o sentido de voto, apresentado 

as seguintes Declarações: --------------------------------------------  

- O senhor Presidente da Câmara justificou o seu voto, 

contra, com o facto de o deferimento da pretensão do 

requerente implicar a violação do Plano Director 

Municipal, bem como as regras do loteamento; -----------  

- O senhor vereador professor Amílcar Salvador justificou 

o seu voto, afirmando ser importante que os Serviços 

Técnicos, estudassem a possibilidade de alienação de 

alguns metros de terreno desde as bombas de 

combustíveis ao limite do terreno do senhor Vasco, faixa 

esta com cerca de 5 metros; ---------------------------------  

- O senhor vereador doutor António Oliveira justificou o 

seu voto, afirmando ser esta uma questão melindrosa, só 

fazendo sentido se a mesma não contrariasse o 

loteamento, acrescentando, que, enquanto Presidente da 

AENEBEIRA não poderia tomar posição contrária à 
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pretensão de um associado, pelo que se absteve; ---------  

- Seguidamente o senhor vereador António Nascimento 

justificou o seu voto afirmando que em face da proposta 

da empresa Varmol, votou a favor porque defende o 

apoio efectivo ao crescimento empresarial, tanto mais 

que, naquele local da Zona Industrial, não existem 

limites físicos, sendo a cortina arbórea praticamente 

inexistente e de fraco aspecto estético. --------------------  

Acrescentou ainda, que a sua tomada de posição seria 

extensiva a outros beneficiários existentes no limite 

compreendido entre as bombas de combustível e a 

propriedade em causa, tendo sempre como limite a 

parede de suporte do talude, junto à EN 226. -------------  

- Por último o senhor vereador João Carvalho afirmou 

votar contra, porque considera que a aprovação desta 

alteração, iria desvirtuar a norma existente no 

arruamento, em que todos os armazéns daquela rua, têm 

as suas portas viradas para o arruamento interior da 

Zona Industrial, defendendo também uma cortina verde 

que faça a transição entre a zona urbana e a zona 

industrial.  ------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A6*  Análise, Discussão e Votação dos Documentos de Prestação 
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de Contas referentes ao ano de 2009 :  ----------------------------  

O senhor Presidente da Câmara deu início ao período de 

discussão dos documentos referidos em epígrafe, remetidos 

oportunamente ao senhor vereadores, pelo que se dispensou de 

fazer qualquer referência aos dados constantes dos documentos 

de Prestação de Contas em análise, mostrando-se desde logo 

disponível para qualquer esclarecimento que os senhores 

vereadores entendessem solicitar.  ----------------------------------  

�ão tendo sido solicitados esclarecimentos ou comentários, 

passou-se de imediato à votação dos documentos referidos em 

epígrafe, sendo os mesmos sido aprovados por maioria com os 

votos contra dos senhores vereadores do Partido Socialista,  

professor Amílcar Salvador, António �ascimento e doutora 

Ivone Mouco que apresentaram a “Declaração de Voto” que 

se transcreve de imediato: ------------------------------------------  

---------------------“DECLARAÇÃO DE VOTO” -------------------  

O Orçamento da Câmara Municipal de Trancoso para 2009, 

após algumas revisões orçamentais aprovadas, era de 

25.629.716,00 € .  ------------------------------------------------------  

*o entanto, verificamos, agora, pelos Documentos de 

Prestação de Contas apresentados, que o valor real executado 

(incluindo operações de tesouraria e saldo para a gerência 

seguinte) foi de apenas 12.196.668 € .  -----------------------------  
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É grande o grau de desvio relativamente às previsões iniciais.  

Das receitas inicialmente previstas só uma pequena parte foi 

arrecadada. É, assim, enorme também a falta de rigor, 

planeamento, transparência a que esta maioria já se habituou.  

O grau de execução a nível de receita foi de apenas 41,7% e na 

despesa foi de apenas 41,39%. --------------------------------------  

A nível geral, o nível de execução dos diversos objectivos 

(funções gerais, funções sociais, funções económicas e outras 

funções) foi, em 2009, cerca de um quinto do previsto,  como 

pode ser constatado nos mapas de execução anual do Plano 

Plurianual de Investimentos. E, sendo este o último ano do 

mandato 2005-2009, pode ainda referir-se que o nível de 

execução global do PPI não foi além de 16,67% (pág. 9/9 dos 

mapas de execução anual PPI). -------------------------------------  

Esta situação levou a que muitas das obras previstas e 

orçamentadas para 2009, e já em muitos outros anos 

anteriores, se vão arrastando de ano para ano sem o mínimo de 

condições para efectivamente se concretizarem, ficando apenas 

no papel como mera declaração de intenções (ex: Mercado 

Municipal; Palácio Ducal/ Museu da Cidade; Zonas 

Industriais; Reabilitação dos Passos do Concelho; Museus; 

Redes de água e saneamento; ETARs;...).--------------------------  

Em contrapartida os governos do Partido Socialista, 
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nomeadamente o governo liderado pelo actual Primeiro 

Ministro, José Sócrates, tem sido solidário com o nosso 

concelho, estando bem à vista as obras que traduzem essa 

solidariedade: IP2, Quartel dos Bombeiros de Vila Franca das 

*aves, Quartel da G*R de Trancoso, *ovos Centros Escolares  

Verificamos ainda um descontrolo total das contas do 

Município e a tão falada falta de consolidação orçamental.  ----  

*a verdade, a Câmara Municipal de Trancoso apresenta nos 

documentos de contas de 2009 a maior divida de sempre.  -------  

Esta situação é, em nosso entender, e como sempre o dissemos, 

deveras preocupante. Vejamos só: ----------------------------------  

� Empréstimos bancário        6.459.210,00 € ----------------  

� Dívidas a terceiros             6.580.501,00 € ----------------  

TOTAL                          13.039.711,00 € --------------------  

*a rubrica de divida a terceiros, importa salientar que a 

mesma, no ano de 2009, aumentou 2.619.627,00 €, passando de 

3.960.874,00 € em 2008 para 6.580.501,00 €. --------------------  

E a dificuldade da Câmara, em pagar atempadamente aos seus 

fornecedores, é tal,  que se viu forçada a recorrer à 

"engenharia financeira do Factoring" em CI*CO instituições 

bancárias e para um montante total de 1.922.756,85 € (é mais 

um empréstimo bancário dissimulado).  ---------------------------  

Se tivermos ainda em conta a dívida "encapotada" resultante 
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das três obras realizadas no âmbito da PPP, algumas delas 

com projectos mal pensados, mal planeados, mal executados e 

mal geridos, de cerca de 10 milhões de euros , que em Maio ou 

Junho do corrente ano começaremos a pagar conforme os 

contratos apresentados, verificamos que a divida real da 

Câmara Municipal de Trancoso, gerida pela maioria PSD 

rondará hoje os 23 milhões de euros!  -----------------------------  

Valores absolutamente insustentáveis e insuportáveis para este 

Município. As contas estão hoje muito mais desequilibradas 

que há um ano atrás e são muitos os investimentos 

extremamente necessários para o Concelho, mas que continuam 

por concretizar. -------------------------------------------------------  

Pelo exposto, estaremos mesmo à beira da ruptura financeira 

do Município! ---------------------------------------------------------  

Em conclusão, pelo excessivo endividamento da autarquia e 

falta de capacidade realizadora desta maioria, fazemos uma 

apreciação muito negativa da gerência de 2009, decidindo 

votar contra os documentos ora apresentados. --------------------  

*ão acompanhamos a maioria nas suas ilusões. ------------------  

Os Vereadores do Partido Socialista: Amílcar Salvador, 

António *ascimento, Ivone Mouco. ---------------------------------  

Trancoso, 20 de Abril de 2010.” ------------------------------------  

De seguida os senhores vereadores do Partido Social-democrata 
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apresentaram a “Declaração de Voto” que se transcreve de 

imediato: ---------------------------------------------------------------  

--------------------“DECLARAÇÃO DE VOTO” --------------------  

As declarações de voto apresentadas na sequência das votações 

do Plano e Orçamento e da apreciação da Conta de Gerência, 

compreendem-se numa lógica de afirmação de uma dialéctica 

política, que muitas vezes, todavia, não passam de uma 

retórica partidária pouco consequente, quer no domínio dos 

princípios, quer no plano de acção política. ----------------------  

Trata-se de qualquer forma, de um exercício legítimo de 

afirmação política. ---------------------------------------------------  

A vereação do PSD apreciou favoravelmente os documentos de 

prestação de contas relativos à gestão orçamental de 2009, por 

duas razões fundamentais: -------------------------------------------  

a) Porque concretizou, apesar da conjuntura e das 

dificuldades criadas pelo atraso do QRE* e das 

indecisões políticas nacionais, um programa de 

investimentos, que vêm criando competitividade, 

desenvolvimento, melhoria de bem-estar colectivo e 

atractividade do concelho; ----------------------------------  

b) Porque os indicadores de desenvolvimento vêm 

demonstrando, que o concelho de Trancoso está no bom 

caminho para suster, e mesmo, inverter, o processo de 
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desertificação demográfica, que de forma contínua vem 

fragilizando o interior do País, -----------------------------  

*a verdade, se nos censos de 2001 o concelho de Trancoso já 

teve o 3º melhor resultado demográfico do distrito, face aos 

indicadores estatísticos de 2008, registamos a segunda melhor 

taxa de crescimento demográfico, logo depois, do concelho da 

Guarda. ----------------------------------------------------------------  

Esta circunstância é reveladora da nossa dinâmica, de 

desenvolvimento, que vem criando condições de fixação da 

população, mesmo um cenário de grave recessão económica, 

como o País vive neste momento histórico. ------------------------  

O cenário macroeconómico que se desenha no futuro próximo, 

revela tempos ainda mais difíceis, que se prevêem para os anos 

de 2011, 2012 e mesmo 2013. ---------------------------------------  

É neste contexto, que urge planear com mais rigor, e encontrar 

os máximos consensos, tendo em vista continuar o caminho de 

sustentabilidade demográfica e competitividade da nossa 

economia local. -------------------------------------------------------  

Quanto à execução orçamental de 2009, tendo ficado aquém 

das expectativas, frustradas pelo incompreensível e 

desajustado atraso na execução do QRE*, ainda assim, revelou 

ambição e vontade de empreender. ---------------------------------  

Tendo o ano de 2009 sido um ano de eleições autárquicas, 
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reconhecemos como natural, o aumento controlado do 

endividamento, que urge corrigir nos próximos anos, de forma 

a garantir o saneamento financeiro e o pagamento da dívida de 

curto prazo aos fornecedores. ---------------------------------------  

Porém, no que diz respeito à “lamúria” da oposição, quanto às 

considerações relativas ao endividamento, compreendendo-se a 

legitima preocupação política, não se reconhece, todavia, 

qualquer legitimidade moral e política ao Partido Socialista, 

que tem sido responsável em Portugal, pela situação de quase 

falência das contas públicas nacionais como é referido nos 

mercados internacionais, dada a amplitude do endividamento 

público do País e o caminho de sucessivos refinanciamentos da 

dívida pública. --------------------------------------------------------  

E menos se compreende, quando paralelamente à falência das 

contas públicas, se apresenta, como resultado da governação, 

os níveis máximos de desemprego da República, a quase 

anemia da economia e a desestruturação do tecido produtivo 

nacional. ---------------------------------------------------------------  

Reconhecemos, que são caminhos perigosos, os que o Governo 

e as autarquias vêm generalizadamente, a percorrer nos 

últimos anos. ----------------------------------------------------------  

É tempo de reflectir, mas não é tempo para afirmar, de novo, a 

cultura da demagogia política. --------------------------------------  
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Por último, é talvez profiláctico, lembrar, que 2009 foi, 

também, ano de julgamento popular da gestão, que culminou 

em 2009, e cujo resultado legitima a actuação política 

consubstanciada nas contas de gerência relativas a 2009. ------  

Os vereadores do Partido Social-Democrata.” -------------------  

*A7*  Análise, Discussão e Votação do Inventário de Todos os 

Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais e Respectiva 

Avaliação:  -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, dando cumprimento ao previsto no 

artigo 64º, número 2, alínea e) da Lei número 169/99 de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei número 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, deliberou aprovar os documentos referidos em 

epígrafe, devendo ser remetidos à Assembleia Municipal para 

apreciação. ------------------------------------------------------------  

*A8*  Proposta de Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 

Urbanos, Higiene e Limpeza Pública: ----------------------------  

Em seguida foi presente a proposta de Regulamento Municipal 

referido em epígrafe. -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, a 

proposta, devendo nos termos da Lei ser apreciado e votado 

pela Assembleia Municipal. -----------------------------------------  

Face à urgência na tomada de deliberação, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 
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19º do Código do Procedimento Administrativo, apreciar e 

discutir os seguintes assuntos não incluídos na Ordem do 

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

*A9*  Propriedade Horizontal: Seguidamente foi presente o 

requerimento número 296, da Secção de Obras Particulares, que 

deu entrada nesta Câmara em 19 do corrente mês de Abril, de 

Manuel António Rocha, residente em Trancoso, proprietário do 

prédio abaixo identificado, a solicitar que este seja convertido 

em propriedade horizontal, de harmonia com o número 2 do 

artigo 66º da Lei número 60/2007 de 4 Setembro, obedecendo 

aos requisitos exigidos pelos artigos 1414º e 1415º do Código 

Civil e em conformidade com o estipulado no artigo 1418º do 

referido Código, com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei número 267/94 de 25 de Outubro, as fracções são distintas 

e isoladas entre si, com saída própria para a via pública e feitas 

pelo proprietário nos seguintes termos: ----------------------------  

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

Misto, destinado a habitação multifamiliar e comércio/serviços, 

sito na Rua Calouste Gulbenkian, freguesia de Santa Maria, em 

Trancoso, registado na Conservatória do Registo Predial de 

Trancoso sob o número 252/19891019 e inscrito na matriz 

urbana sob o artigo 1600, com a área de 630 metros quadrados, 

sendo a superfície coberta de 328 metros quadrados e 
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descoberta de 302 metros quadrados, confrontando de Norte 

com António Nascimento Carolino, de Sul com Ângelo Ramos 

do Nascimento, de Poente com João Lourenço e de Nascente 

com rua pública. ------------------------------------------------------  

A parte rústica do prédio, inscrita na matriz sob o artigo 33, 

tem a área de 9.368 metros quadrados. -----------------------------  

É composto de 7 fracções, identificadas por A, B, C, D, E, F e 

G, constituindo cada uma delas uma fracção autónoma, 

totalmente independentes entre si.  ----------------------------------  

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

Corresponde ao rés-do-chão esquerdo, um estabelecimento para 

comércio e serviços, composto por um compartimento, duas 

instalações sanitárias, perfazendo 132,10 metros quadrados. ----  

A esta fracção atribui-se a permilagem de 104,000 milésimos. -  

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

Corresponde ao rés-do-chão direito, um estabelecimento para 

comércio e serviços, composto por um compartimento, duas 

instalações sanitárias, perfazendo 132,10 metros quadrados. ----  

A esta fracção atribui-se a permilagem de 104,000 milésimos. -  

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

Corresponde ao primeiro andar, um fogo de tipologia T5, 

composto por uma sala comum, cinco quartos, quatro 

instalações sanitárias, uma cozinha, dois vestíbulos, uma 
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despensa, três varandas e na cave uma garagem, perfazendo 

469,60 metros quadrados. --------------------------------------------  

A esta fracção atribui-se a permilagem de 368,000 milésimos. -  

Fracção D: -------------------------------------------------------------  

Corresponde ao segundo andar esquerdo, um fogo de tipologia 

T3, composto por uma sala comum, três quartos, duas 

instalações sanitárias, uma cozinha, um vestíbulo, uma 

despensa, três varandas e na cave um lugar de garagem, 

perfazendo 149,40 metros quadrados. ------------------------------  

A esta fracção atribui-se a permilagem de 117,000 milésimos. -  

Fracção E: -------------------------------------------------------------  

Corresponde ao segundo andar direito, um fogo de tipologia 

T3, composto por uma sala comum, três quartos, duas 

instalações sanitárias, uma cozinha, um vestíbulo, uma 

despensa, três varandas e na cave um lugar de garagem, 

perfazendo 149,40 metros quadrados. ------------------------------  

A esta fracção atribui-se a permilagem de 117,000 milésimos. -  

Fracção F: -------------------------------------------------------------  

Corresponde ao sótão esquerdo, um fogo de tipologia T1, 

composto por uma sala com kitchenette, uma instalação 

sanitária, um vestíbulo, um quarto, uma despensa e na cave um 

lugar de garagem, perfazendo 121,40 metros quadrados. --------  

A esta fracção atribui-se a permilagem de 95,000 milésimos. ---  
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Fracção G: -------------------------------------------------------------  

Corresponde ao sótão direito, um fogo de tipologia T1, 

composto por uma sala com kitchenette, uma instalação 

sanitária, um vestíbulo, um quarto, uma despensa e na cave um 

lugar de garagem, perfazendo 121,40 metros quadrados. --------  

A esta fracção atribui-se a permilagem de 95,000 milésimos. ---  

São consideradas partes comuns às fracções as que constam do 

artigo 1421º do Código Civil e que não sejam afectas ao uso 

exclusivo de um condóminos. ---------------------------------------  

À fracção C está afecto o uso exclusivo do artigo rústico. ------  

É considerada para uso exclusivo das fracções C, D, E, F e G a 

parte comum designada por PC1, constituída pela comunicação 

vertical, a caixa de escada interior que faz a ligação entre a 

semi-cave e o sótão. --------------------------------------------------  

É considerada para uso exclusivo das fracções D, E, F e G a 

parte comum designada por PC2, na semi-cave, a zona de 

circulação dos respectivos estacionamentos. ----------------------  

É considerada para uso exclusivo das fracções A, B, C, D, E, F 

e G a parte comum designada por PC3, no rés-do-chão, a zona 

de entrada coberta das A, B, C, D, E, F e G. ----------------------  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente informaram a Câmara que feita a análise do projecto 

de propriedade horizontal, concluindo que verifica 
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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 

memória descritiva, bem como a utilização das mesmas, não 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar a propriedade 

horizontal de harmonia com a informação dos serviços. -------  

*A10*  Concepção/Construção de �ovo Bloco na EBI de Trancoso - 

Auto de Medição número 1 (Trabalhos a Mais com Preços 

Acordados): Em seguida foi presente informação prestada pela 

Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos desta Câmara, 

dando conta que o auto em epígrafe, elaborado pela firma 

Manuel Rodrigues Gouveia, SA – Engenharia e Construção, 

está em conformidade com os trabalhos executados em obra, 

com os valores constantes na proposta, no valor de 9.591,75 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

pagamento. ------------------------------------------------------------  
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*A11*  Alteração ao Plano Director Municipal (PDM) de Trancoso 

(Implementação de um Parque Ambiental em Vila Franca 

das �aves) : Em seguida foi presente informação prestada pela 

Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos desta Câmara, 

a dar conta que tendo a equipa projectista, GEOATRIBUTO 

LDA, executado a reformulação da proposta de alteração do 

plano em função das decisões tomadas na Reunião de 

Conferência de Serviços realizada no dia 23 de Março de 2010, 

no âmbito da alteração referida em epígrafe, deve a Câmara 

Municipal proceder à abertura de um período de discussão 

pública através de aviso a publicar no Diário da República e à 

divulgação através da comunicação social e na página da 

internet, do qual deve constar a indicação do período de 

discussão e dos locais onde se encontra disponível a proposta 

acompanhada da Acta da Reunião de Conferência de Serviços e 

demais pareceres emitidos, bem como da forma como os 

interessados podem apresentar as suas reclamações, 

observações, observações ou sugestões. O período de discussão 

pública não pode ser inferior a 30 dias úteis e deve ser 

anunciado com a antecedência mínima de 5 dias úteis. Findo o 

período de discussão pública, a Câmara Municipal pondera e 

divulga, através da comunicação social e da página da internet, 

os resultados e elabora a versão final da proposta de alteração 
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do PDM para aprovação, que será enviada à CCDRC para 

efeitos da emissão do parecer final.  --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou abrir o período de discussão 

pública fixando o prazo de 30 dias, devendo o respectivo 

anúncio ser publicado com urgência. -----------------------------  

*A12*  Candidatura ao CEF:  Em seguida foi presente o requerimento 

número 1532, da Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 

19 do corrente mês de Abril, do Agrupamento de Escolas de 

Vila Franca das Naves, a solicitar parecer para candidatura a 

um CEF Nível 2, Tipo 3 na área de Serviço de Mesas para o ano 

lectivo 2010/11. -------------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho “Emita-se parecer favorável. À reunião para 

ratificação”. -----------------------------------------------------------  

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

*A13*  Parecer sobre Cursos da Escola Profissional Trancoso a 

Candidatar para o triénio 2010/2013:  Em seguida foi presente 

o requerimento número 1506, da Secretaria, que deu entrada 

nesta Câmara em 16 do corrente mês de Abril,  da Escola 

Profissional de Trancoso, a dar conta que pretendendo se 

candidatar ao Ministério da Educação os cursos profissionais 

de técnico de frio e climatização, de técnico de electrónica e 

telecomunicações, de animador sociocultural, de electrónica e 
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áudio, vídeo e tv, de informática de gestão, de secretariado e de 

marketing solícita parecer sobre os cursos atrás referidos. ------  

A Câmara Municipal deliberou dar parecer favorável, 

manifestando o grande interesse público para a economia da 

região dos cursos promovidos pela Escola Profissional. --------  

*A14*  Troféus de Ciclismo Cidade da Guarda: Em seguida foi 

presente informação do Posto de Turismo a dar conta, que 

estando prevista a realização de uma prova do 4ª GP de 

Portugal, que implica o suporte pela autarquia de 5 ramos de 

flores e um troféu no valor total de 67 euros. ---------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho 

‘Autorizada a despesa’.  ----------------------------------------------  

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

*A15*  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. ------------------  

*A16*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A17*  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 
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senhor Presidente da Câmara e pelo Chefe da Divisão 

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

O Presidente da Câmara: 

O Chefe da Divisão Administrativa: 


