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ACTA DA REU�IÃO ORDI�ÁRIA DA 

CÂMARA MU�ICIPAL DE TRA�COSO 

REALIZADA EM 7 DE JULHO DE 2010. --------  

*A1*  Aos 7 dias do mês de Julho 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 9,15 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

PERÍODO A�TES DA ORDEM DO DIA 

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

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

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

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

deliberou por unanimidade, aprovar a acta da reunião de 21 do 

passado mês de Junho, dispensando a sua leitura em virtude 

desta ter sido antecipadamente distribuída a todos os membros 

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

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

no átrio do edifício dos Paços do Município de Trancoso. -------  
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*A4*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 125 datado de 6 do corrente mês de Julho e que 

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

- Operações Orçamentais: 84.470,99 €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 407.036,93 €. ----------------  

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

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

António Nascimento, para perguntar se existia alguma alteração 

relativamente ao horário das reuniões de Câmara, uma vez que 

presente reunião foi convocada para as 9 horas da manhã. ------  

Em resposta o senhor Presidente da Câmara respondeu que o 

horário das reuniões de Câmara não tenha sido alterado, sendo 

a hora da reunião de hoje, meramente excepcional. --------------  

*A6*  O senhor vereador António Nascimento lembrou ainda que o 

doutor Paulo Leocádio, colocou na última Assembleia 

Municipal, uma questão ao senhor vereador doutor António 

Oliveira, questão esta relacionada com a colocação de uma 

antena, junto da creche e jardim de infância da Santa Casa da 

Misericórdia, pelo que, face à preocupação gerada, gostaria de 

ver esta situação esclarecida. ----------------------------------------  

*A7*  De seguida tomou a palavra o senhor vereador professor 

Amílcar Salvador para, na sequência do que lhe foi transmitido 
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por alguns deputados municipais, deixar uma sugestão, no 

sentido de que fosse feito o pagamento das últimas senhas de 

presença na Assembleia Municipal relativas a 2009, ainda em 

2010, não acumulando com as do próximo ano. -------------------  

*A8*  Seguidamente tomou a palavra a senhora vereadora doutora 

Ivone Mouco para lembrar que sendo o ano de 2010, o Ano 

Internacional contra a Pobreza e a Exclusão Social, seria 

importante, na sua opinião, assinalar tal facto, promovendo 

uma conferência ou outro tipo de evento, no sentido de 

sensibilizar as pessoas para uma temática, infelizmente, muito 

presente nos dias de hoje. --------------------------------------------  

*A9*  Na sequência do pedido de esclarecimentos feitos pelo senhor 

vereador António Nascimento, o senhor vereador doutor 

António Oliveira, explicou o que efectivamente se passou com 

o processo da ‘Antena TDT’, tendo distribuído pelos presentes 

uma cópia do respectivo processo, esclarecendo desta forma, as 

dúvidas e as questões colocadas na última Assembleia 

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

A Câmara Municipal, analisada a questão e face aos 

documentos apresentados, deliberou não encontrar razão para 

alterar os procedimentos já realizados no âmbito do citado 

processo, incluindo o respectivo deferimento. -------------------  

ORDEM DO DIA 
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*A10*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Seguidamente foi ainda 

presente o requerimento número 517, da Secção de Obras 

Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 30 do passado 

mês de Junho, de Leontina da Conceição dos Santos Vilhena, 

residente em Aldeia de Santo Inácio, na qualidade de 

interessada, a solicitar isenção de licença de utilização de uma 

habitação, sita em Aldeia de Santo Inácio, inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 337 da freguesia de Souto Maior, 

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

do Decreto - Lei número 38382, de 7 de Agosto de 1951. -------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A11*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 518, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 1 do corrente mês de Julho, de Maria de Lurdes Pinto 

Aguiar, residente em Trancoso, na qualidade de proprietária, a 

solicitar isenção de licença de utilização de uma habitação, sita 

na Travessa Doutor João Abel, em Trancoso, inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 596 da freguesia de São Pedro, uma 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isento de licenciamento. ----------------  
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*A12*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 526, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 5 do corrente mês de Julho, de Joaquim André Rodrigues, 

residente em Vialonga, na qualidade de cabeça de casal, a  

solicitar isenção de licença de utilização de uma habitação, sita 

na Rua das Fontainhas, em Rio de Mel, inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 433 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. ----------------  

*A13*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 530, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 7 do corrente mês de Julho, de Maria de Lurdes Monteiro 

Domingues, residente em Trancoso, na qualidade de 

proprietária, a solicitar isenção de licença de utilização de uma 

habitação, sita na Rua Frei João de Lucena, em Trancoso, 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 786 da freguesia 

de São Pedro, uma vez que o mesmo foi construído antes da 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isento de licenciamento. ----------------  
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*A14*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 531, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 7 do corrente mês de Julho, de Maria de Lurdes Monteiro 

Domingues, residente em Trancoso, na qualidade de 

proprietária, a solicitar isenção de licença de utilização de uma 

vacaria, sita no lugar do Corujeiro, inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 1040 da freguesia de Santa Maria, uma vez 

que o mesmo foi construído antes da entrada em vigor do 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A15*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 532, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 7 do corrente mês de Julho, de Maria de Lurdes Monteiro 

Domingues, residente em Trancoso, na qualidade de 

proprietária, a solicitar isenção de licença de utilização de uma 

habitação, sita no lugar do Corujeiro, inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 1041 da freguesia de Santa Maria, uma vez 

que o mesmo foi construído antes da entrada em vigor do 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A16*  Construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila 
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Franca das �aves - Auto de Medição número 6: 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, no valor de 21.958,60 euros. --------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A17*  Pavilhão de Eventos da Póvoa do Concelho - Auto de 

Medição número 4:  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, no valor de 24.111 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A18*  T.E.G.E.C., EEM – Relatório Trimestral: Em seguida foi 

presente o requerimento número 2369, da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara em 30 do passado mês de Junho, da 

TEGEC – Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos 

Culturais de Lazer, EEM, a enviar, nos termos da Lei, o 

relatório trimestral de execução orçamental do primeiro 
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trimestre de 2010. ----------------------------------------------------  

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

Face à urgência na tomada de deliberação, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 

19º do Código do Procedimento Administrativo, apreciar e 

discutir os seguintes assuntos não incluídos na Ordem do 

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

*A19*  Declaração de Utilidade Pública para efeitos de 

Expropriação da Parcela necessária à construção do Centro 

de Interpretação Isaac Cardoso / Museu Judaico: Em 

seguida foi presente o requerimento número 2047, da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara em 2 do passado mês de Junho, 

da Direcção-Geral das Autarquias Locais, a dar conta que na 

sequência do pedido de declaração de utilidade pública e da 

autorização de posse administrativa apresentado pela autarquia 

junto da DGAL, relativo ao Museu Judaico / Centro de 

Interpretação Isaac Cardoso, veio aquela Direcção Geral 

solicitar esclarecimentos e transmitir orientações com vista à 

correcta instrução do processo, sugerindo a rectificação da 

deliberação camarária de 11-03-2010, no que se refere: ---------  

a)  à identificação do pedido (explicitando se consiste na 

declaração de utilidade pública urgente, que tem 

implícita a autorização de posse administrativa, ou na 
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declaração de utilidade pública e autorização de posse 

administrativa); ----------------------------------------------  

b)  à indicação da causa de utilidade pública; -----------------  

c)  à indicação da norma habilitante (artigo 64º/7/c da Lei 

nº. 169/99 de 18 de Setembro); -----------------------------  

d)  à indicação da área da parcela; ------------------------------  

e) à previsão em instrumento de gestão territorial para a 

área a expropriar (classe de espaço prevista no 

Regulamento do PDM). --------------------------------------  

Assim a Câmara Municipal delibera rectificar a referida 

deliberação, que passa a ter a seguinte redacção: ---------------  

Tendo resultado infrutíferas as diligências legais com vista à 

aquisição, por via do direito privado, do terreno destinado à 

implantação do futuro Museu Judaico / Centro de 

Interpretação Isaac Cardoso, efectuadas no âmbito de 

deliberação tomada em 5-11-2009, face à falta de resposta de 

alguns interessados e à recusa do preço proposto de outros, 

não resta à Câmara Municipal outra alternativa senão a de 

enveredar pela via da expropriação. -------------------------------  

Assim, a Câmara Municipal de Trancoso, nos termos do 

disposto no artigo 10º do Código das Expropriações, delibera 

requerer junto das entidades competentes, a declaração de 

utilidade pública urgente da referida parcela, tendo por base 
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os seguintes pressupostos: ------------------------------------------  

1. Causa de utilidade pública: --------------------------------------  

Construção do Museu Judaico / Centro de Interpretação 

Isaac Cardoso - Obra de valor cultural e social de 

inegável interesse publico, representando seguramente 

uma mais valia no incremento do turismo judaico, 

considerado um eixo fundamental para o desenvolvimento 

do Concelho. -----------------------------------------------------  

2. 6orma habilitante: ------------------------------------------------  

Artigo 64º. nº 7; alínea c) da Lei nº. 169/99 de 18 de 

Setembro ---------------------------------------------------------  

3. Parcela a expropriar: ---------------------------------------------  

Prédio urbano, sito na Travessa do Poço dos Mestres, 

freguesia de São Pedro, inscrito na respectiva matriz sob 

o artigo 110 e descrito na CRP de Trancoso sob o nº 

425/19900621, com a área de 57 m2 --------------------------  

4.Proprietários e demais interessados conhecidos: --------------  

a) PRIMAVERA DE JESUS MARQUES ME6DO, Praça 

de Angola, nº.  42, 3º Esqº. 2700-057 Amadora; ----------  

b) AMÉRICO MARQUES DIAS SILVA, Praça de Angola, 

nº. 42, 3º Esqº. 2700-057 Amadora; -----------------------  

c) AMÉLIA JUDITE DOS SA6TOS, 6420-791 Vilares ----  

d) MARIA AMÁLIA DE JESUS SA6TOS ME6DO, Avª. 



 
 

Acta  n . º    14  /  2010 .    Reunião  de    7 -07 -2010  

 

25 de Abril, Lote 17, 18 – 1º Esqº, 5370-202 Mirandela  

e) JORGE MA6UEL DOS SA6TOS ME6DO, Chemin dês 

Deux Communes, nº 7, 1226 Thônex - Geneve – Suisse  

f) A6ABELA PERDIGÃO ALMEIDA, tutora do menor 

filho do herdeiro falecido António José Marques da 

Silva - Rua José Afonso, Lt. B10, 2º Esqº, 2725-346 

Mem Martins. -------------------------------------------------  

5. Previsão do montante dos encargos a suportar com a 

expropriação: ---------------------------------------------------------  

10.257,60 euros, conforme o previsto no relatório do 

perito de lista oficial.  ------------------------------------------  

6. Gestão territorial --------------------------------------------------  

A construção do Museu Judaico / Centro de Interpretação 

Isaac Cardoso, não colide com o previsto no Plano 

Director Municipal de Trancoso, uma vez que a sua 

implantação se insere em espaço classificado de urbano 

pelo respectivo Regulamento daquele instrumento de 

gestão territorial.  -----------------------------------------------  

*A20*  Aumento do Capital Social da TEGEC - Empresa Municipal 

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

A Câmara Municipal, constatada a necessidade de proceder 

ao aumento do capital social da Empresa Municipal referida 

em epígrafe, deliberou nos termos do artigo 89º do Código das 
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Sociedades Comerciais, realizar e autorizar este aumento de 

capital social, no valor de 120.000 euros, através de uma 

entrada em numerário, passando em consequência o capital 

social da Empresa Municipal TEGEC, para 426.629,89 euros.  

Mais foi deliberado dar poderes ao senhor Presidente da 

Câmara para outorga da escritura de aumento de capital 

social.  ------------------------------------------------------------------  

A presente deliberação foi aprovada por maioria, com os votos 

contra dos senhores vereadores do Partido Socialista, 

professor Amílcar Salvador, António 6ascimento e doutora 

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

*A21*  Licenciamento de Operação de Loteamento:  Em seguida foi 

presente o requerimento número 504, da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 22 do passado 

mês de Junho, de José Antunes Guiomar, residente em Póvoa 

do Concelho, a solicitar autorização para o aproveitamento dos 

elementos válidos, que se encontram no processo interno 

1/2009, o qual se encontra arquivado, por forma a dar 

seguimento ao licenciamento da operação urbanística 

pretendida, anexando a planta de condicionamentos e de 

ordenamento. ----------------------------------------------------------  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente informaram a Câmara Municipal que analisado o 
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presente processo, verifica-se que o mesmo se situa em zona 

urbana e urbanizável, cumprindo com os índices do Regime de 

Edificabilidade, previstos no artigo 38 do Plano Director 

Municipal, merecendo por isso parecer favorável. O presente 

processo merece, no entanto, os seguintes comentários: ---------  

1 - O requerente fala numa cedência de uma parcela de 

terreno, com a área de 1415.00 m2, para execução da 

variante à Póvoa do Concelho, no entanto. esta parcela 

ainda está incorporada no presente artigo matricial,  

desconhecendo os serviços qualquer tipo de negócio 

sobre este assunto; --------------------------------------------  

2 - O prédio a lotear já está servido pelas infra-estruturas 

necessárias à operação de loteamento, não se 

justificando a localização de qualquer equipamento ou 

espaços verdes, não havendo portanto lugar a cedências 

para estes fins, ficando, no entanto, o proprietário 

obrigado ao pagamento de uma compensação ao 

município; -----------------------------------------------------  

3 - Não se justifica a apresentação de quaisquer projectos 

de engenharia das especialidades, havendo, no entanto, 

lugar à execução de uma zona de estacionamento e de 

um passeio. Estimou-se que o valor destas obras seria no 

valor de 6.460,00€ e um prazo para execução das obras 
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de 30 dias. -----------------------------------------------------  

A proposta da presente operação de loteamento visa a criação 

de quatro lotes, sendo que a área dos lotes é de 4232.00 m2. ---  

No alvará de loteamento a emitir, deverá constar em anexo o 

quadro geral de lotes, planta de síntese do loteamento e ainda 

as seguintes especificações: -----------------------------------------  

a)  A utilização, dos edifícios será a prevista no quadro 

geral dos lotes e planta de síntese; -------------------------  

b)  A altura máxima das construções medida à platibanda ou 

beirado é de 6.5 metros; -------------------------------------  

c) A implantação das construções deverá respeitar o 

observado na planta de síntese; -----------------------------  

d) Os materiais a utilizar nas construções deverão permitir 

uma integração harmoniosa no tecido urbano. -------------  

A área do terreno a lotear é de 8876.00 m2. A área total dos 

lotes é de 4232.00 m2. A área total de cedências é de 1721.00 

m2, assim descriminados: --------------------------------------------  

- Arruamentos --------------------------------------- 1415.00 m2 

- Passeios e estacionamentos ----------------------- 306.00 m2 

A taxa Municipal de infra-estruturas urbanísticas é de 

2.754,39€ e foi calculada conforme o disposto no Regulamento 

Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas e da seguinte 

maneira: ----------------------------------------------------------------  
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-Taxa pela realização, manutenção e reforço de infra-

estruturas ------------------------------------------ 3.106,39 € 

-Valor de compensação para equipamentos ou espaços 

verdes ------------------------------------------------ 648,00 €. 

O montante da caução é no valor de 6.783,00€ e foi calculado 

atendendo ao valor orçamentado para a pavimentação da zona 

de estacionamento e passeio, acrescido de 5%, de acordo com o 

estipulado no ponto 3, artigo 54, da Lei nº 60/2007, de 4 de 

Setembro. --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou deferir o licenciamento da 

operação de loteamento nos termos da informação. -------------  

*A22*  Emissão de Parecer no âmbito do artigo 54º da Lei número 

64/2003 de 23 de Agosto: Em seguida foi presente o ofício 

número 724 da Secção de Obras Particulares, que deu entrada 

nesta Câmara em 21 do passado mês de Junho, de Secundino 

Rodrigues Máximo e José Luís Rodrigues Máximo, na 

qualidade de herdeiros de João Abel Máximo e Maria da 

Ascensão Rodrigues, a solicitar parecer favorável à 

constituição de aumento de número de compartes (duas), no 

prédio rústico sito no lugar de “Chão da Ribeira”, freguesia de 

Rio de Mel, deste concelho, inscrito na matriz sob o artigo 724, 

que confronta de Norte com Abel de Oliveira Andrade e outro, 

de Sul com Eduardo do Nascimento, de Nascente com herdeiros 
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José Maria Júlio e de Poente com António Gomes Salvador. ----  

A Câmara Municipal deliberou autorizar a constituição de 

compartes. -------------------------------------------------------------  

*A23*  Em seguida foi presente o ofício número 497 da Secção de 

Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 21 do 

passado mês de Junho, de Maria de Lurdes do Couto Cardoso, 

Francisco José Fonseca, Alfredo Antunes Coito Fonseca, Maria 

Cristina Fonseca e Maria Fonseca Antunes, na qualidade de 

herdeiros de António Fonseca Cardoso e Maria de Jesus Couto, 

a solicitar parecer favorável à constituição de aumento de 

número de compartes (quatro), no prédio rústico sito no lugar 

de “Vale do Monte”, freguesia de Fiães, deste concelho, 

inscrito na matriz sob o artigo 1156, que confronta de Norte 

com Aurora da Fonseca e Outro, de Sul com José Lazaro, de 

Nascente com Roda de Jesus Martins e de Poente com caminho.  

A Câmara Municipal deliberou autorizar a constituição de 

compartes. -------------------------------------------------------------  

*A24*  Em seguida foi presente o ofício número 498 da Secção de 

Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 21 do 

passado mês de Junho, de José da Fonseca Cardoso e Ana 

Maria Fonseca Cardoso Paulos, na qualidade de herdeiros de 

António Fonseca Cardoso e Maria de Jesus Couto, a solicitar 

parecer favorável à constituição de aumento de número de 
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compartes (duas), nos seguintes prédios rústicos: ----------------  

- Sito no lugar de “Linhares”, freguesia de Fiães, deste 

concelho, inscrito na matriz sob o artigo 816, que 

confronta de Norte com Francisco da Fonseca Lopes, de 

Sul com Francisco Lopes Antunes, de Nascente com 

ribeiro e de Poente com Francisco Soares; ----------------  

- Sito no lugar de “Seixais”, freguesia de Fiães, deste 

concelho, inscrito na matriz sob o artigo 793, que 

confronta de Norte com José Fonseca Soares, de Sul com 

Maria Soares, de Nascente com António da Fonseca 

Cardoso e de Poente com Fernando Albino; ---------------  

- Sito no lugar de “Seixais”, freguesia de Fiães, deste 

concelho, inscrito na matriz sob o artigo 794, que 

confronta de Norte com José da Fonseca Soares, de Sul 

com Rosa de Jesus Martins, de Nascente com Maria 

Mendes e de Poente com Francisco Soares; ---------------  

- Sito no lugar de “Seixais”, freguesia de Fiães, deste 

concelho, inscrito na matriz sob o artigo 796, que 

confronta de Norte e Nascente com Maria Mendes, de 

Sul com António Soares e de Poente com Rosa de Jesus 

Martins. --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar a constituição de 

compartes. -------------------------------------------------------------  
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*A25*  Plano de Transportes Escolares: De seguida foi presente 

Informação dos serviços dando conta que tendo sido organizado 

o Plano de Transportes Escolares, para o ano lectivo, 2010-

2011 de acordo com o artigo 4º, do Decreto-Lei nº 299/84, de 5 

de Setembro, informa de que do presente Plano fazem parte 

uma rede de transportes públicos em carreira de horário, cuja 

concessão pertence às Empresas Viúva Carneiro & Filhos, Lda. 

com sede na Cidade de Meda, Rodocôa - Transportes, Lda. com 

sede em Pinhel e Empresa Automobilista de Viação e Turismo, 

com sede em Lamego, garantindo estes, o transporte dos alunos 

que residem nos lugares e localidades de todo o concelho que 

frequentem os Estabelecimentos de Ensino, em Vila Franca das 

Naves e na sede do Agrupamento de Trancoso. -------------------  

Encontra-se também previsto neste Plano o Transporte os 

alunos que frequentam Jardim de Infância de Tamanhos, 

residentes em Vale de Mouro e Torres, bem como os alunos 

residentes em Vale de Mouro, Tamanhos, Torres e Carnicães 

que vão frequentar o estabelecimento de ensino do 1.° Ciclo do 

Ensino Básico em Freches, os alunos que vão frequentar os 

estabelecimentos de ensino da Torre do Terrenho, Reboleiro,  

Palhais, Cogula e ainda os alunos do 2.° e 3.° ciclos residentes 

em Garcia Joanes e Feital, que frequentam o Estabelecimento 

de Ensino em Vila Franca das Naves, no presente ano 
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encontram-se ainda fora dos percursos de transportes normais 

alunos residentes nos seguintes lugares 1 aluno (1.° Ciclo) do 

Avelal e 1 aluno (1º Ciclo) do Barrocal, para Trancoso, 2 

alunos da Qtª.  da Castanheira (3.° Ciclo) para Vila Garcia, 1 

aluno (secundário) Maçal da Ribeira para Vilares, 1 aluno 

(Jardim Infância) da Qtª. da Tapadinha para Tamanhos e todos 

os alunos que até agora frequentaram o estabelecimento de 

ensino do Zabro, o qual foi encerrado, devendo ser definido 

qual o meio de transporte a utilizar. --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Plano de 

Transportes Escolares. ----------------------------------------------  

*A26*  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. ------------------  

*A27*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A28*  Pelas 12,30 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.  -----------------------------------------  
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O Presidente da Câmara: 

O Chefe da Divisão Administrativa: 

 

 


