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ACTA DA REU�IÃO ORDI�ÁRIA DA 

CÂMARA MU�ICIPAL DE TRA�COSO 

REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2010. -  

*A1*  Aos 28 dias do mês de Setembro 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. ------------------------------------------------  

*A1*  Às 15,30 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

PERÍODO A�TES DA ORDEM DO DIA 

*A2*  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 as actas das reuniões de 29 

do passado mês de Julho e de 7 do corrente mês de Setembro, 

dispensando as suas leituras em virtude destas terem sido 

antecipadamente distribuídas a todos os membros da Câmara e 

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

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



 
 

Acta  n . º    19  /  2010 .    Reunião  de    28 -09 -2010  

 

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

*A3*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 184 datado de 27 do corrente mês de Setembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 274.206,26 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 382.057,88 €. ----------------  

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

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

António Nascimento para afirmar que tendo tido inicio mais um 

ano lectivo e encontrando-se a Piscina Municipal encerrada há 

mais de um ano, o que tem motivado inúmeras queixas de pais e 

alunos, perguntava se já existia alguma previsão para a sua 

reabertura. -------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara respondeu, afirmando que tinha 

sido já aberto o procedimento concursal, tendo em vista a 

reparação da Piscina Municipal, esperando-se que a mesma 

esteja concluída até finais de Dezembro, de forma a que esta 

entre de novo em funcionamento a partir de Janeiro. -------------  

*A5*  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador professor 

Amílcar Salvador, para referindo-se aos Serviços de 

Arqueologia da Câmara Municipal, perguntar, se estes 

Serviços, que actualmente contam apenas com a doutora Maria 
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do Céu, necessita ou não de mais técnicos, até porque existem 

vários trabalhos que é necessário dar continuidade, lembrando 

por isso a colaboração que o arqueólogo doutor João Lobão deu 

ao Município nos últimos tempos e que na sua opinião, seria 

importante pensar se a referida colaboração deveria ou não 

prolongar-se. ----------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara lembrou a este propósito que 

era importante redefinir as responsabilidades em matéria de 

acompanhamento arqueológico, fazendo no futuro, recair sobre 

os empreiteiros, essa mesma responsabilidade, ficando a 

arqueóloga da Autarquia com a tarefa de acompanhar e 

fiscalizar estes trabalhos. --------------------------------------------  

No entanto, acrescentou, a Autarquia deveria reflectir, quando 

assim o entender, sobre a eventual necessidade de reforçar o 

número de técnicos da área. -----------------------------------------  

Afirmou ainda que, relativamente às intervenções entretanto 

promovidas pela Autarquia, que envolveram acompanhamento 

arqueológico, as mesmas estavam praticamente concluídas. -----  

*A6*  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador doutor 

António Oliveira para informar que no próximo mês de 

Dezembro, no âmbito do Programa Operacional  

Transfronteiriço Portugal – Espanha, irá decorrer em 

Salamanca a Feira dos Produtos Regionais da região em causa, 
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sendo 60 portugueses e 60 espanhóis. ------------------------------  

Informou ainda que, a liderança deste processo em Portugal, 

cabe à Associação de Municípios da Cova da Beira, estando já 

decidido que no próximo ano, a mesma Feira, terá lugar no 

Pavilhão Multiusos de Trancoso. -----------------------------------  

Assim, o senhor vereador doutor António Oliveira propôs que, 

face ao interesse da participação dos nossos produtores na 

citada Feira, atendendo à dimensão do Mercado Espanhol, o 

Município suportasse, caso seja necessário, os custos dos 

respectivos alojamentos. ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou concordar com a proposta 

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

ORDEM DO DIA 

*A7*  Análise, Discussão e Votação da Proposta de Fixação de 

Taxas de IMI para 2011:  Atendendo à determinação legal, 

constante do artigo 112º do Decreto – Lei número 287/2003 de 

12 de Novembro, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar e propor para a aprovação da 

Assembleia Municipal, as seguintes taxas de IMI, para o ano 

de 2011, valores estes que são idênticos aos aprovados para o 

corrente ano:----------------------------------------------------------  

a) Relativamente aos prédios urbanos ainda não 

avaliados nos termos do IMI, a taxa de 0,5% (taxa que 
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pode variar entre 0,4% e 0,7%); ----------------------------  

b) Prédios urbanos já avaliados nos termos do IMI, a 

taxa de 0.3% (taxa que pode variar entre 0,2% e 0,4%).  

Seguidamente o senhor vereador doutor António Oliveira tomou 

a palavra para apresentar uma Declaração de Voto, em que 

expressa o seu repúdio pela anunciada intenção governamental 

de aumentar as taxas de IMI e de IMT, uma vez que, a 

concretizar-se tal intenção, isso representaria para os 

proprietários do interior do País, uma forte penalização. --------  

O senhor vereador António Nascimento, tomou igualmente a 

palavra, para a propósito das medidas sugeridas no relatório da 

OCDE, conhecidas ontem, afirmar que a proposta aí feita no 

sentido de extinguir as isenções no âmbito do citado IMI, não é 

de todo compatível, na sua opinião, com o objectivo de atrair e 

fixar jovens no interior do País combatendo desta forma a 

desertificação e como tal, manifestou a sua total discordância 

com a eventual retirada das citadas isenções. ---------------------  

*A8*  Adesão à ‘Territórios do Côa - Associação de 

Desenvolvimento Regional’ : Em seguida, foi presente ofício 

número 3197 da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 20 

do corrente mês de Setembro, do Município de Figueira de 

Castelo Rodrigo, a solicitar,  nos termos dos artigos 64º, 

número 2, alínea j) e 53º, número 2, alínea m) da Lei número 
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169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela 

Lei número 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a adesão do Município 

de Trancoso à ‘Territórios do Côa - Associação de 

Desenvolvimento Regional’.  ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou concordar, propondo à 

Assembleia Municipal a entrada do Município na ‘Territórios 

do Côa - Associação de Desenvolvimento Regional’, dando 

poderes ao senhor Presidente para outorgar a adesão e demais 

procedimentos tendentes à sua constituição jurídica ------------  

*A9*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Seguidamente, foi 

ainda presente o requerimento número 686 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 10 do corrente 

mês de Setembro, de Luciano Augusto Aguiar, residente em 

Cótimos, na qualidade de proprietário, a solicitar isenção de 

licença de utilização de uma edificação, sita na Rua Cimeira, 

em Cótimos, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 222 

da freguesia de Cótimos, 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. ----------------  

*A10*  Seguidamente, foi ainda presente o requerimento número 687 

da Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara 
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em 10 do corrente mês de Setembro, de Lúcia Maria Gonçalves 

de Oliveira Regueiro, residente em Sintra, na qualidade de 

proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização de uma 

habitação, sita na Rua Velha, em Vilares, inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 564 da freguesia de Vilares, 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 690 

da Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara 

em 13 do corrente mês de Setembro, de Luciano Augusto 

Aguiar, residente em Cótimos, na qualidade de proprietário, a 

solicitar isenção de licença de utilização de uma edificação, 

sita na Travessa Rua Barbara, em Cótimos, inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 148 da freguesia de Cótimos, 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 707 

da Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara 

em 15 do corrente mês de Setembro, da Fábrica da Igreja 
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Paroquial da Freguesia de Tamanhos, na qualidade de 

proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização de uma 

casa, sita em Tamanhos, inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 525 da freguesia de Tamanhos, 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 708 

da Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara 

em 15 do corrente mês de Setembro, da Fábrica da Igreja 

Paroquial da Freguesia de Tamanhos, na qualidade de 

proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização de um 

palhal, sito em Tamanhos, inscrito na matriz predial urbana sob 

o artigo 527 da freguesia de Tamanhos, 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 709 

da Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara 

em 15 do corrente mês de Setembro, da Fábrica da Igreja 

Paroquial da Freguesia de Tamanhos, na qualidade de 
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proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização de um 

palhal, sito em Tamanhos, inscrito na matriz predial urbana sob 

o artigo 528 da freguesia de Tamanhos, 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 710 

da Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara 

em 15 do corrente mês de Setembro, de José Soares Lázaro, 

residente em Viseu, na qualidade de proprietário, a solicitar 

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

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 377 da freguesia 

de Fiães, 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 712 

da Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara 

em 15 do corrente mês de Setembro, de Valdemar Proença Leal, 

residente em Castaíde, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização de uma habitação, sita em 
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Quintas de Cima, em Castaíde, inscrita na matriz predial urbana 

sob o artigo 563 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. ----------------  

*A17*  Seguidamente, foi ainda presente o requerimento número 726 

da Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara 

em 24 do corrente mês de Setembro, de Ilídio Borges Pereira, 

residente em Cambra, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização de uma edificação, sita na Rua 

Suja, em Cogula, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 

116 da freguesia de Cogula, uma vez que o mesmo foi 

construído antes da entrada em vigor do Decreto - Lei número 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A18*  Parque de Estacionamento junto a EBI (Pavimentação e 

Mobiliário Urbano) - 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 Eliseu 

& Filhos, Limitada, está em conformidade com os trabalhos 
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executados, no valor de 49.956,35 euros. --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A19*  Parque de Estacionamento junto a EBI (Rede Eléctrica e 

Rede de Telecomunicações) - Auto de Medição número 1:  Em 

seguida, foi presente informação prestada pela Divisão de 

Obras Municipais e Serviços Urbanos desta Câmara, 

informando que o auto em epígrafe, elaborado pela firma 

L.G.B., Limitada, está em conformidade com os trabalhos 

executados, no valor de 29.104,74 euros, assim divididos: ------  

-Rede Eléctrica – 23.620,74 euros; ----------------------------  

-Rede de Telecomunicações – 5.484,00 euros. ---------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A20*  Ampliação e Beneficiação de Diversas Electrificações em 

Trancoso (Loteamento Fonte da Vide) - Auto de Medição 

número 1: Em seguida, foi presente informação prestada pela 

Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos desta Câmara, 

informando que o auto em epígrafe, elaborado pela firma 

L.G.B., Limitada, está em conformidade com os trabalhos 

executados, no valor de 28.421 euros.------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

pagamento. ------------------------------------------------------------  
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*A21*  Infra-estrutura na Zona Industrial de Trancoso - Auto de 

Medição número 1:  Em seguida, foi presente informação 

prestada pela Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos 

desta Câmara, informando que o auto em epígrafe, elaborado 

pela firma Chupas & Morrão, SA, está em conformidade com os 

trabalhos executados, no valor de 86.008,60 euros, assim 

divididos: --------------------------------------------------------------  

-Rede de Abastecimento de Águas – 650,00 euros;----------  

-Estaleiro – 8.000 euros; ---------------------------------------  

-Pavimentação – 46.052,60 euros; -----------------------------  

-Rede de Drenagem de Águas Pluviais – 31.306,00 euros. -  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A22*  Aquisição de Sinalização Vertical no Reboleiro: Em seguida, 

foi presente informação prestada pela Divisão de Obras 

Municipais e Serviços Urbanos desta Câmara, a informar que 

tendo em vista a definição do estacionamento junto ao Lar de 

Terceira Idade de Reboleiro, deslocámo-nos ao local 

conjuntamente com a Junta de Freguesia. --------------------------  

Propõe-se a proibição do estacionamento na Avenida da 

Ribeirinha, em frente ao Lar lado esquerdo no sentido 

Reboleiro - Corças, e na Rua António Maria Mateus, lado 

esquerdo no sentido Avenida da Ribeirinha - Centro do 



 
 

Acta  n . º    19  /  2010 .    Reunião  de    28 -09 -2010  

 

Reboleiro. -------------------------------------------------------------  

Assim torna-se necessário a colocação de sinalização vertical: 

dois sinais de "Proibido estacionar", Cl5, e dois sinais "Fim de 

proibição de estacionar", C21. --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de 

regulação de trânsito com a colocação dos sinais previstos na 

informação que tenham obtido o parecer favorável da Junta 

de Freguesia. ---------------------------------------------------------  

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:  --------------------------------------------------------------------  

*A23*  Plano de Financiamento e de Saneamento Financeiro: Em 

seguida o senhor Presidente da Câmara apresentou a 

Informação que de seguida se reproduz na íntegra: ---------------  

‘O Município de Trancoso vê-se confrontado com desafios e 

condicionantes, que num contexto de crise, necessita de 

resolver de modo diligente. ------------------------------------------  

Por um lado,-----------------------------------------------------------  

a excelente taxa de execução física e financeira dos 

programas comunitários, colocam Trancoso no primeiro 

lugar do distrito e mesmo da COMURBEIRAS, abrindo-
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se todas as janelas de oportunidade para novos 

investimentos, face à pequeníssima taxa de execução na 

Região Centro do QRE.; ------------------------------------  

Por outro lado, --------------------------------------------------------  

a dívida de curto prazo de pouco mais de 3.000.000 de 

euros, exerce uma pressão sobre a tesouraria, 

contrariando a necessidade de liquidez para novos 

desafios. -------------------------------------------------------  

Acresce, ----------------------------------------------------------------  

que recentes medidas da Assembleia da Republica 

aprovadas para as dividas do estado, ameaçam 

institucionalizar o pagamento de juros de mora, que até 

aqui não eram exigidos pelos empreiteiros. ---------------  

É ainda de relevar, ---------------------------------------------------  

que a crise económica que vivemos vem sufocando as 

empresas que contratam com as Autarquias e o Estado, 

sendo necessário acudir à sua saúde financeira, dado o 

impacto que têm nas economias locais. --------------------  

Por todo este conjunto de razões o Município de Trancoso, 

contratou uma empresa especializada, com o objectivo de 

elaborar um Plano de Financiamento com um duplo objectivo:  

a) Liquidar a divida de curto prazo, libertando a pressão 

sobre a tesouraria; ------------------------------------------  
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b) Financiar a componente nacional de um conjunto de 

investimentos a submeter ao QRE. até final de 2013. --  

Este Plano pretende ainda instituir uma disciplina mais rígida 

sobre a gestão orçamental, criando mecanismos de controle e 

monitorização da receita e despesa, de forma a diminuir 

continuadamente o deficit orçamental e o endividamento do 

Município. -------------------------------------------------------------  

Consideramos por fim, ser oportuno tomar de imediato estas 

medidas, pois que o futuro que se avizinha irem trazer aos 

Municípios Portugueses, constrangimentos financeiros, que a 

curto prazo irão gerar desequilibrados estruturais que urge 

prevenir’.  --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento do teor 

da informação. --------------------------------------------------------  

*A24*  Plano Estratégico para o Património Classificado -

Protocolo: Em seguida foi presente correspondência da 

Direcção Regional de Cultura do Centro sobre o Protocolo 

referido em epígrafe que de seguida se transcreve na íntegra. --  

‘PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO E.TRE A DIRECÇÃO 

REGIO.AL DE CULTURA DO CE.TRO, A U.IVERSIDADE 

DA BEIRA I.TERIOR, E AS CÂMARAS MU.ICIPAIS (inseridas 

na área abrangida pela Delegação de Castelo Branco da 

DRCC), RELATIVO AO PROJECTO DESIG.ADO DE “PLA.O 
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ESTRATÉGICO PARA O PATRIMÓ.IO CLASSIFICADO” ------  

Considerando que: ---------------------------------------------------  

A Direcção Regional de Cultura do Centro, designada de 

DRCC é um serviço periférico da Administração Directa do 

Estado, dotado de autonomia administrativa, e que tem por 

missão a salvaguarda e valorização dos bens que, pelo seu 

interesse histórico, artístico, paisagístico, científico, social e 

técnico, integram o património cultural arquitectónico do País;  

.os termos da alínea c) do nº 3, do artigo 2º do Decreto 

Regulamentar n.º 34/2007, de 29 de Março, que aprovou a 

orgânica das Direcções Regionais de Cultura, é uma atribuição 

da DRCC apoiar e colaborar na inventariação dos bens que 

integram o património arquitectónico e arqueológico; ----------  

.os termos da alínea j) do nº 3, do artigo 2º do já citado 

Decreto Regulamentar, a DRCC, pode articular-se com outras 

entidades públicas ou privadas que prossigam atribuições ou 

objectivos afins, nomeadamente através de protocolos e 

contratos-programa, com a finalidade de incentivar formas de 

cooperação integrada; -----------------------------------------------  

A DRCC através da sua Delegação de Castelo Branco, propõe 

levar a cabo o seu projecto designado de “Plano Estratégico 

Para o Património Classificado”, com os objectivos principais 

de realizar o levantamento/inventariação e respectivo estudo 
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do património imóvel classificado e em vias de classificação, 

bem como a sua reabilitação e promoção, em toda a área 

geográfica abrangida pela Delegação de Castelo Branco; ------  

A Universidade da Beira Interior, manifestou o desejo de 

colaborar neste projecto, dando apoio técnico e cientifico ao 

levantamento e estudo do património em causa. ------------------  

As Câmaras Municipais abaixo identificadas, manifestaram 

disponibilidade para assegurar as acções necessárias à 

execução do objectivo deste projecto;------------------------------  

Assim entre: -----------------------------------------------------------  

Direcção Regional de Cultura do Centro, adiante designado 

por DRCC, com sede em Coimbra, na Rua Olimpio .icolau Rui 

Fernandes, Jardim da Manga, aqui representado pelo seu 

Director, Prof. Doutor António Pedro Couto da Rocha Pita; ---  

Universidade da Beira Interior , adiante designada por UBI,  

com sede na Covilhã, no Convento de Sto. António, aqui 

representada pelo seu Reitor, Prof. Doutor João António de 

Sampaio Rodrigues Queiroz; ----------------------------------------  

Câmara Municipal de Almeida,  adiante designada por CMA, 

com sede em Almeida, na Praça do Município, aqui 

representada pelo seu Presidente, Prof. António Baptista 

Ribeiro; ----------------------------------------------------------------  

Câmara Municipal de Belmonte,  adiante designada por CMB, 
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com sede em Belmonte, na Rua Pedro A. Cabral, aqui 

representada pelo seu Presidente, Sr. Amândio Manuel 

Ferreira de Melo; -----------------------------------------------------  

Câmara Municipal de Castelo Branco, adiante designada por 

CMCB, com sede em Castelo Branco, na Praça do Município, 

aqui representada pelo seu Presidente, Sr. Joaquim Morão 

Lopes Dias; ------------------------------------------------------------  

Câmara Municipal de Celorico da Beira, adiante designada 

por CMCBeira, com sede em Celorico da Beira, na Rua 

Sacadura Cabral, aqui representada pelo seu Presidente, Eng.º 

José Francisco Gomes Monteiro; -----------------------------------  

Câmara Municipal de Covilhã , adiante designada por CMC, 

com sede na Covilhã, na Praça do Município, aqui 

representada pelo seu Presidente, Dr. Carlos Alberto Pinto; ---  

Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, adiante 

designada por CMFCR, com sede em Figueira de Castelo 

Rodrigo, no Largo Dr. Vilhana, aqui representada pelo seu 

Presidente, Dr. António Edmundo Freire Ribeiro;----------------  

Câmara Municipal de Fornos de Algodres , adiante designada 

por CMFA, com sede em Fornos de Algodres, na Estrada 

.acional 16, aqui representada pelo seu Presidente, Dr. José 

Severino Soares Miranda; -------------------------------------------  

Câmara Municipal do Fundão, adiante designada por CMF, 
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com sede no Fundão, na Praça do Município, aqui 

representada pelo seu Presidente, Dr. Manuel Joaquim Barata 

Frexes; -----------------------------------------------------------------  

Câmara Municipal de Gouveia, adiante designada por CMG, 

com sede em Gouveia, na Avenida 25 de Abril,  aqui 

representada pelo seu Presidente, Eng.º Álvaro dos Santos 

Amaro; -----------------------------------------------------------------  

Câmara Municipal da Guarda, adiante designada por CMG, 

com sede na Guarda, na Praça do Município, aqui 

representada pelo seu Presidente, Eng.º Joaquim Carlos Dias 

Valente; ----------------------------------------------------------------  

Câmara Municipal de Idanha-a-@ova , adiante designada por 

CMIA., com sede em Idanha-a-.ova, no Largo do Município, 

aqui representada pelo seu Presidente, Eng.º Álvaro José 

Cachucho Rocha; -----------------------------------------------------  

Câmara Municipal de Mação, adiante designada por 

CMMação, com sede em Mação, na Rua Padre António Pereira 

de Figueiredo, aqui representada pelo seu Presidente, Dr. José 

Manuel Saldanha Rocha; --------------------------------------------  

Câmara Municipal de Manteigas, adiante designada por 

CMManteigas, com sede em Manteigas, na Rua 1º de Maio,  

aqui representada pelo seu Presidente, Sr. Esmeraldo Saraiva 

.eto Carvalhinho; ----------------------------------------------------  
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Câmara Municipal da Mêda, adiante designada por CMMêda, 

com sede em Mêda, no Largo do Município, aqui representada 

pelo seu Presidente, Sr. Armando Luís Rodrigues Carneiro; ----  

Câmara Municipal de Oleiros , adiante designada por CMO, 

com sede em Oleiros, na Praça do Município, aqui 

representada pelo seu Presidente, Sr. José Santos Marques; ---  

Câmara Municipal de Penamacor,  adiante designada por 

CMPenamacor, com sede em Penamacor, no Largo do 

Município, aqui representada pelo seu Presidente, Dr.  

Domingos Manuel Bicho Torrão; -----------------------------------  

Câmara Municipal de Pinhel , adiante designada por 

CMPinhel, com sede em Pinhel, na Travessa Portão .orte, aqui 

representada pelo seu Presidente, Eng.º António Luís Monteiro 

Ruas; -------------------------------------------------------------------  

Câmara Municipal de Proença-a-@ova, adiante designada por 

CMPA., com sede em Proença-a-.ova, na Avenida do Colégio, 

aqui representada pelo seu Presidente, Eng.º João Paulo 

Marçal Lopes Catarino; ---------------------------------------------  

Câmara Municipal do Sabugal ,  adiante designada por 

CMSabugal, com sede no Sabugal, na Praça da República, aqui 

representada pelo seu Presidente, Eng.º António dos Santos 

Robalo; ----------------------------------------------------------------  

Câmara Municipal de Seia, adiante designada por CMSeia, 
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com sede em Seia, no Largo Dr. António Borges Pires, aqui 

representada pelo seu Presidente, Dr. Carlos Filipe Camelo 

Miranda Figueiredo; -------------------------------------------------  

Câmara Municipal de Sertã , adiante designada por CMSertã, 

com sede na Sertã, no Largo do Município, aqui representada 

pelo seu Presidente, Sr. José Farinha .unes; ---------------------  

Câmara Municipal de Trancoso , adiante designada por 

CMTrancoso, com sede em Trancoso, na Praça do Município, 

aqui representada pelo seu Presidente, Dr. Júlio José Saraiva 

Sarmento; --------------------------------------------------------------  

Câmara Municipal de Vila de Rei,  adiante designada por 

CMVila de Rei, com sede em Vila de Rei, na Praça Família 

Matos e Silva .eves, aqui representada pelo seu Presidente, 

Sr.ª Maria Irene da Conceição Barata Joaquim;------------------  

Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, adiante designada 

por CMVVR, com sede em Vila Velha de Ródão, na Rua de 

Santana, aqui representada pelo seu Presidente, Dr.ª Maria do 

Carmo de Jesus Amaro Sequeira. -----------------------------------  

É celebrado o presente Protocolo que se rege pelas cláusulas 

seguintes: --------------------------------------------------------------  

--------------------------Cláusula Primeira  -------------------------  

O presente Protocolo o estabelece da forma e as condições de 

colaboração entre a DRCC, a UBI e as CM acima 
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referenciadas, tendo em vista a concretização do projecto 

“Plano Estratégico para o Património Classificado”. -----------  

--------------------------Cláusula Segunda  --------------------------  

O projecto abrange as .UT III, Beira Interior .orte, Serra da 

Estrela, Cova da Beira, Pinhal Interior Sul e Beira Interior 

Sul. ---------------------------------------------------------------------  

--------------------------Cláusula Terceira  --------------------------  

O projecto desenvolve-se em três fases: ---------------------------  

1.Inventário - consiste num levantamento e estudo 

exaustivo do património classificado e em vias de 

classificação existente e respectivo património móvel 

integrado; -----------------------------------------------------  

2.Reabilitação – consiste na execução das acções 

necessárias com vista à intervenção física nos imóveis; -  

3.Promoção – consiste na execução das acções necessárias 

com vista à gestão e fruição do património reabilitado;-  

--------------------------Cláusula Quarta  ----------------------------  

É aceite por todas as partes que seja a DRCC através da sua 

Delegação de Castelo Branco, a coordenar o projecto. ----------  

--------------------------Cláusula Quinta  ----------------------------  

A Delegação de Castelo Branco da DRCC, compromete-se a 

fazer o acompanhamento deste projecto, dando as orientações e 

o apoio técnico e científico, que estejam ao seu alcance. -------  
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--------------------------Cláusula Sexta  -----------------------------  

A UBI, compromete-se a: --------------------------------------------  

1.Prestar o apoio técnico e científico necessário quer ao 

levantamento quer ao estudo do património objecto 

deste projecto. ------------------------------------------------  

2.Criar uma Bolsa de Mérito, a atribuir a um dos 

projectos desenvolvidos no âmbito do presente 

protocolo, cujas regras de atribuição serão objecto de 

regulamentação própria que terá de ser aprovada por 

todos os outorgantes. -----------------------------------------  

3.Fomentar, ao nível dos estudos Universitários do 2º e 3º 

Ciclos, a realização de Projectos/Teses no âmbito do 

presente protocolo. -------------------------------------------  

4.Realizar Seminários/Acções de Formação, abertos à 

comunidade, na área da Reabilitação do Património.----  

--------------------------Cláusula Sétima ----------------------------  

As CM envolvidas comprometem-se a elaborar um Inventário 

do património imóvel classificado e em vias de classificação, 

existente no seu concelho, de acordo com as orientações da 

DRCC, bem como planear e organizar eventos de divulgação do 

património inventariado. --------------------------------------------  

--------------------------Cláusula Oitava  ----------------------------  

O balanço e a divulgação das actividades desenvolvidas no 
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âmbito deste projecto, serão objecto de umas Jornadas, da 

iniciativa da DRCC e com periodicidade anual, sendo a sua 

organização e promoção da responsabilidade das partes 

envolvidas. ------------------------------------------------------------  

--------------------------Cláusula @ona  ------------------------------  

A DRCC em conjunto com as CM comprometem-se a preparar 

as candidaturas necessárias, com vista a obter co-

financiamento para a execução deste projecto. -------------------  

O presente Protocolo, será lavrado em 26 exemplares e vai ser 

assinado pelos representantes da DRCC, UBI e das CM supra 

mencionados, sendo autenticado com o selo branco e ficando 

um exemplar na posse de cada um dos outorgantes. --------------  

Almeida, 24 de Setembro de 2010. ----------------------------------  

Direcção Regional de Cultura do Centro: (Prof. Doutor 

António Pedro Couto da Rocha Pita) -------------------------------  

Universidade da Beira Interior: (Prof. Doutor João António de 

Sampaio Rodrigues Queiroz) ----------------------------------------  

Câmara Municipal de Almeida: (Prof. António Baptista 

Ribeiro) ----------------------------------------------------------------  

Câmara Municipal de Belmonte: (Sr. Amândio Manuel Ferreira 

de Melo) ---------------------------------------------------------------  

Câmara Municipal de Castelo Branco: (Sr. Joaquim Morão 

Lopes Dias) ------------------------------------------------------------  
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Câmara Municipal de Celorico da Beira: (Eng.º José Francisco 

Gomes Monteiro) -----------------------------------------------------  

Câmara Municipal de Covilhã: (Dr. Carlos Alberto Pinto) -----  

Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo: (Dr. 

António Edmundo Freire Ribeiro) ----------------------------------  

Câmara Municipal de Fornos de Algodres: (Dr. José Severino 

Soares Miranda) ------------------------------------------------------  

Câmara Municipal do Fundão: (Dr. Manuel Joaquim Barata 

Frexes) -----------------------------------------------------------------  

Câmara Municipal de Gouveia: (Dr. Álvaro dos Santos Amaro)  

Câmara Municipal da Guarda: (Eng.º Joaquim Carlos Dias 

Valente) ----------------------------------------------------------------  

Câmara Municipal de Idanha-a-.ova: (Eng.º Álvaro José 

Cachucho Rocha) -----------------------------------------------------  

Câmara Municipal de Mação: (Dr. José Manuel Saldanha 

Rocha) -----------------------------------------------------------------  

Câmara Municipal de Manteigas: (Sr. Esmeraldo Saraiva .eto 

Carvalhinho) ----------------------------------------------------------  

Câmara Municipal da Mêda: (Sr. Armando Luís Rodrigues 

Carneiro) --------------------------------------------------------------  

Câmara Municipal de Oleiros: (Sr. José Santos Marques) ------  

Câmara Municipal de Penamacor (Dr. Domingos Manuel Bicho 

Torrão) -----------------------------------------------------------------  
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Câmara Municipal de Pinhel: (Eng.º António Luís Monteiro 

Ruas) -------------------------------------------------------------------  

Câmara Municipal de Proença-a-.ova: (Eng.º João Paulo 

Marçal Lopes Catarino) ---------------------------------------------  

Câmara Municipal do Sabugal: (Eng.º António dos Santos 

Robalo) ----------------------------------------------------------------  

Câmara Municipal de Seia: (Dr. Carlos Filipe Camelo Miranda 

Figueiredo) ------------------------------------------------------------  

Câmara Municipal de Sertã: (Sr. José Farinha .unes) ----------  

Câmara Municipal de Trancoso: (Dr. Júlio José Saraiva 

Sarmento) --------------------------------------------------------------  

Câmara Municipal de Vila de Rei: (Sr.ª  Maria Irene da 

Conceição Barata Joaquim) -----------------------------------------  

Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão: (Drª. Maria do 

Carmo de Jesus Amaro Sequeira).’ ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento e aderir 

ao protocolo que se apensa para todos os efeitos legais. -------  

*A25*  Resíduos de Construção e Demolição – Parceria CIRVA / 

RESIESTRELA:  Em seguida, foi presente informação prestada 

pelo Sector Meio Ambiente, a informar que na sequência da 

reunião de 12 de Agosto do corrente, no Sabugal, foi assinada 

uma parceria entre a empresa CIRVA - Centros Integrados de 

Reciclagem e Valorização Ambiental,  A.CE. e a Resiestrela, 
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cujo intuito visa procurar solucionar a questão dos resíduos de 

construção e demolição (RCD's) gerados pelas pequenas obras 

de administração directa das câmaras e pelas pequenas obras 

particulares que produzem até lm3. ---------------------------------  

O Decreto-Lei 46/2008, de 12 de Março, expressa que a 

responsabilidade da gestão e tratamento de RCD's, produzidos 

em obras particulares isentas de licença e não submetidas a 

comunicação prévia, cabe à entidade responsável pela gestão 

dos resíduos urbanos, pelo que, para a recepção dos referidos 

resíduos, a parceria passa a possibilitar, mediante solicitação 

por escrito da Câmara Municipal, a colocação de contentores 

nos Ecocentros de cada um dos municípios pertencentes à 

Associação de Municípios da Cova da Beira e sob gestão da 

Resiestrela. ------------------------------------------------------------  

O aluguer dos contentores é gratuito, sendo cobrado apenas os 

resíduos ai depositados. Excluem-se as situações em que a 

permanência do contentor sem recolha seja superior a 30 dias 

no Ecocentro. Neste caso haverá lugar à cobrança de uma taxa 

de 35€/contentor/mês. ------------------------------------------------  

O pagamento pela recepção dos resíduos, efectuado mediante a 

tipologia e pesagem dos mesmos, rege-se pela seguinte tabela 

de valores, aos quais acresce a taxa legal de IVA em vigor: ----  

T IPOLOGIA  (M I STURAS )  PREÇO (€ /TO�)  

RCD's  t r i ados  c /  >75% ine r tes  20 ,00 
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RCD's  t r i ados  c /  >50% ine r tes  23 ,80 

RSC's  não  t r i ados  (mi s tu ra  de  vár ios  mater ia i s )  48 ,00 

Terras  Limpas/So los  3 ,40  
 

C.  LER 
TIPOLOGIA 

(ESPECÍF ICA  DE  MATERIAI S )  
PREÇO U�ITÁRIO  (C/TO�)  

170101 Betão  15 ,00 

170102 Ti jo los  15 ,00 

170103 Ladr i lhos ,  te lhas ,  mater i a i s  cerâmicos  15 ,00 

170201 Madei ra  
0 ,00  

( l imp a )  

65 ,00 

( c o n t am i n ad a  c /  

s ub s t â n c ia s  n ã o  

p e r i g o s a s )  

170202 Vidro  22 ,00  ( l imp o )  33 ,00  ( s u j o )  

170203 P lás t ico  72 ,00 

170302 Misturas  betuminosas  não  per igosas  2 ,50  

170402 Alumín io  0 ,00  

170405 Ferro  e  Aço  0 ,00  
 

Mais se informa que actualmente no concelho de Trancoso, a 

prática corrente é o inadvertido abandono destes resíduos nas 

matas e caminhos do concelho, constituindo depósitos ilegais 

de resíduos, ou o depósito dos mesmos nos contentores de 

recolha indiferenciada de resíduos, nos quais para além de 

tornar impraticável a sua triagem e valorização, é cobrada a 

tonelada a 48,50 €. ---------------------------------------------------  

Este procedimento exclui o depósito de resíduos provenientes 

de obras públicas e obras particulares em quantidades 

superiores a lm3, devendo estes ser encaminhados directamente 

para o centro de recepção de RCD's no Sabugal. ------------------  

A Câmara Municipal deliberou acordar subscrever a proposta 

de protocolo, assumindo a Câmara os encargos decorrentes do 

mesmo. -----------------------------------------------------------------  
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*A26*  Construção de um Pavilhão de Eventos no Póvoa do 

Concelho: Em seguida foi presente o requerimento número 

3056 da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 8 do 

corrente mês de Setembro, da Imobiliária Trancosense, 

Limitada, a dar conta que se encontram paradas as obras desde 

a elaboração do último auto de medição até termos a situação 

do pagamento dos autos de medição regularizados, em virtude 

da situação financeira que a empresa atravessa. ------------------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar a prorrogação 

graciosa por um período de 5 meses. ------------------------------  

*A27*  Aquisição de Livro: Em seguida foi presente o requerimento 

número 2733 da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 5 

do passado mês de Agosto, da TLPE – Transportes & Logística, 

Publicações e Eventos, Limitada, a solicitar, no âmbito do 1º 

Festival Internacional dos Judeus Sefarditas, do lançamento do 

livro de Ferreira Caetano ‘Bandarra, uma fala proibida’, a 

aquisição de alguns exemplares. ------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou adquirir 6 exemplares e 

colocar à disposição no Posto de Turismo. -----------------------  

*A28*  Oferta de Material Promocional e Jantar: Em seguida foi 

presente o requerimento número 3033 da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara em 8 do corrente mês de Setembro, do 

Clube Escape Livre, com sede na Guarda, a solicitar material 
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promocional para os participantes no BMW X Experience – 

Caminhos de Santiago 2010. ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ofertar 50 sacos com ofertas 

(t-shirts, bonés, desdobráveis), colocar as grades metálicas, 

autorizando a vedação da rua do Hotel dia 1 de Outubro, 

informando a G@R e disponibilizando guia para a visita ao 

Castelo, bem como oferecer o jantar aos participantes no 

Hotel Turismo de Trancoso. ----------------------------------------  

*A29*  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. ------------------  

*A30*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A31*  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: 

 


