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ACTA DA REU"IÃO ORDI"ÁRIA DA 

CÂMARA MU"ICIPAL DE TRA"COSO 

REALIZADA EM 26 DE JA"EIRO DE 2011. ---  

*A1*  Aos 26 dias do mês de Janeiro do ano 2011, nesta Cidade de 

Trancoso e sala das sessões dos Paços do Município, 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. ---  

*A2*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência à presente reunião 

da senhora vereadora doutora Ivone Mouco. ----------------------  

*A3*  Às 15,00 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

PERÍODO A"TES DA ORDEM DO DIA 

*A4*  Aprovação e Publicidade da Acta:  --------------------------------  

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

92º 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 15 

e de 22 do passado mês de Dezembro, dispensando as suas 

leituras em virtude destas terem sido antecipadamente 

distribuídas a todos os membros da Câmara e que para efeitos 
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do disposto no número 1 do artigo 91º do diploma atrás citado, 

as actas ora aprovadas, sejam afixadas no átrio do edifício dos 

Paços do Município de Trancoso. -----------------------------------  

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 17 datado de 25 do corrente mês de Dezembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 404.111,27 €; --------------------  

- Operações não Orçamentais: 383.860,96 €. ----------------  

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

*A6*  Intervenções:  O senhor Presidente da Câmara começou por 

usar da palavra para lembrar que a presente reunião de Câmara 

tinha sido agendada para hoje, com o acordo dos senhores 

vereadores professor Amílcar Salvador e António Nascimento, 

tendo sido enviada a respectiva convocatória. --------------------  

Assim, respeitando igualmente a hora da citada convocatória, e 

face à existência de quórum, o senhor Presidente da Câmara 

afirmou a presente reunião iria começar, apesar de os senhores 

vereadores acima referidos não terem ainda chegado. ------------  

*A7*  Atendendo à urgência na aprovação do Contrato de Gestão a 

outorgar com a Empresa Municipal TEGEC, EEM, no sentido 

de permitir a primeira transferência financeira para aquela 

Empresa relativamente ao corrente ano. ---------------------------  
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O senhor Presidente da Câmara propôs que este assunto, não 

incluído na Ordem do Dia fosse analisado e decidido, tendo 

esta proposta sido aprovada.-----------------------------------------  

Assim foi seguidamente presente a proposta de minuta relativa 

ao contrato de gestão, a celebrar com a TEGEC, EEM, para o 

ano de 2011, nos termos do artigo 20º da Lei 53-F/2006 de 29 

de Dezembro. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a minuta do referido 

contrato de gestão, cujo conteúdo se reproduz para todos os 

efeitos. -----------------------------------------------------------------  

 ão participou na discussão e votação o senhor vereador 

doutor João Rodrigues. ----------------------------------------------  

--------------“CO TRATO DE GESTÃO nº 1/2011  ---------------  

--------(�os termos da Lei 53-F/2006 de 29 de Dezembro) ------  

Entre -------------------------------------------------------------------  

O Município de Trancoso, representado pelo seu Presidente, 

Júlio José Saraiva Sarmento ----------------------------------------  

E ------------------------------------------------------------------------  

A T.E.G.E.C – Trancoso Eventos, Empresa Municipal de 

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

representada pelo seu Presidente do Conselho de 

Administração, João António Figueiredo Rodrigues. -------------  

É celebrado o presente Contrato de Gestão que se rege pelas 
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cláusulas seguintes: --------------------------------------------------  

----------------------------------1ª -------------------------------------  

A T.E.G.E.C. – Trancoso Eventos, Empresa Municipal de 

Gestão de Equipamentos Culturais e de Lazer, E.E.M., têm 

como missão e orientação estratégica promover, apoiar e 

desenvolver actividades de carácter cultural,  social, educativo, 

recreativo, turístico e de protecção ambiental na área do 

Município de Trancoso. ----------------------------------------------  

----------------------------------2ª -------------------------------------  

1. A T.E.G.E.C. – Trancoso Eventos, Empresa Municipal de 

Gestão de Equipamentos Culturais e de Lazer E.E.M. na 

prossecução dos seus objectivos estatuários e de harmonia com 

a missão que lhe foi consignada pelo Município, administra 

assegurando a sua manutenção, renovação e dinamização os 

seguintes equipamentos culturais e recreativos: ------------------  

- Cinema ----------------------------------------------------------  

- Auditório para teatro no Convento de São Francisco -----  

- Centro Cultural de Trancoso ---------------------------------  

- Auditório no Pavilhão Multiusos ----------------------------  

- Centro Cultural de Vila Franca das �aves -----------------  

2. A T.E.G.E.C. – Trancoso Eventos, Empresa Municipal de 

Gestão de Equipamentos Culturais e de Lazer, E.E.M. no 

âmbito da sua missão de promoção e gestão de equipamentos 
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sociais, de educação e de desporto, administra, assegurando a 

sua manutenção e dinamização os seguintes equipamentos: -----  

- Piscinas Municipais de Trancoso ----------------------------  

- Piscinas Municipais de Vila Franca das �aves ------------  

- Residência de Estudantes masculina e feminina -----------  

- Centro Coordenador de Transportes ------------------------  

- Área de Exposições --------------------------------------------  

3. A T.E.G.E.C. – Trancoso Eventos, Empresa Municipal de 

Gestão de Equipamentos Culturais e de Lazer, E.E.M. têm 

ainda, como orientação promover, apoiar e dinamizar a 

programação de eventos culturais e de animação, 

designadamente, através dos seus equipamentos (cinema, 

teatro, exposições, etc.) ou em espaços públicos (Festa da 

História, Feira de São Bartolomeu, Dia Mundial da Criança e 

do Idoso, Feira do Livro, etc.) --------------------------------------  

----------------------------------3ª -------------------------------------  

1. O Município de Trancoso estabelece através do presente 

Contrato de Gestão, nos termos do artigo 20º da Lei 53-F/2006 

de 29 de Dezembro, a sua orientação estratégica, definindo os 

princípios orientadores da gestão da T.E.G.E.C – Trancoso 

Eventos, Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos 

Culturais e de Lazer, E.E.M. nas áreas da sua actuação: -------  

a) Princípio da eficácia ----------------------------------------  



 
 

Acta  n . º    02  /  2011 .    Reunião  de    26 -01 -2011  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

b) Princípio da universalidade --------------------------------  

c) Princípio da transparência----------------------------------  

d) Princípio da solidariedade ----------------------------------  

----------------------------------4ª -------------------------------------  

Pelo princípio da eficácia, que visa assegurar a eficiência na 

gestão e na optimização dos recursos, deve a T.E.G.E.C – 

Trancoso Eventos, Empresa Municipal de Gestão de 

Equipamentos Culturais e de Lazer, E.E.M. apresentar o seu 

Plano de Actividades e os Relatórios de Prestação de Contas 

(semestral e anual) observando rigor na ornamentação e 

equilíbrio nos resultados. --------------------------------------------  

----------------------------------5ª -------------------------------------  

Pelo princípio da universalidade deve a T.E.G.E.C. – Trancoso 

Eventos, Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos 

Culturais e de Lazer, E.E.M., respeitar o interesse geral, sem 

qualquer discriminação no acesso aos equipamentos e aos 

eventos, intervindo na área de todo o concelho. ------------------  

----------------------------------6ª -------------------------------------  

Pelo principio da transparência deve a T.E.G.E.C – Trancoso 

Eventos, Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos 

Culturais e de Lazer, E.E.M., apresentar e publicitar os 

instrumentos de prestação de contas, bem como, as condições 

de acesso, designadamente o preço e ainda, informação pública 
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das suas actividades, designadamente através da Agenda 

Cultural. ---------------------------------------------------------------  

----------------------------------7ª -------------------------------------  

1. Pelo princípio da solidariedade deve a T.E.G.E.C. – 

Trancoso Eventos, Empresa Municipal de Gestão de 

Equipamentos Culturais e de Lazer, E.E.M., como forma de 

garantir a universalidade do acesso e promoção dos 

equipamentos e eventos, atender às frágeis condições sócio 

económicas da maioria dos habitantes do concelho, praticando 

uma política de preços de cariz social, salvaguardando a 

aplicação das normas gerais da concorrência. -------------------  

2. Em casos excepcionais, em que a prestação de serviços se 

dirija predominantemente, a crianças, a idosos e cidadãos 

desfavorecidos, bem como as áreas de educação e desporto 

escolar, poderá praticar-se a gratuitidade no acesso aos 

equipamentos e serviços prestados. --------------------------------  

----------------------------------8ª -------------------------------------  

Tendo em vista a concretização destes princípios que 

consubstanciam a orientação estratégica do Município para a 

gestão da T.E.G.E.C. – Trancoso Eventos, Empresa Municipal 

de Gestão de Equipamentos Culturais e de Lazer, E.E.M., deve 

esta, na apresentação do Plano de Actividades e dos Relatórios 

de prestação de Contas, mencionar os indicadores ou 
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referenciais das actividades desenvolvidas. -----------------------  

----------------------------------9ª -------------------------------------  

A Câmara Municipal, em sua reunião ordinária de 26/01/2011, 

deliberou, face ao Plano de Actividades da T.E.G.E.C. – 

Trancoso Eventos, Empresa Municipal de Gestão de 

Equipamentos Culturais e de Lazer, E.E.M. para 2011, já 

aprovado, transferir para esta empresa a importância de 

1.000.000€ (um milhão de euros), mediante a atribuição de um 

subsídio, a concretizar com outorga do presente Contrato de 

Gestão, considerando-se assim justificada objectivamente 

(atendendo à orçamentação aprovada), a necessidade do 

subsídio referido. -----------------------------------------------------  

----------------------------------10ª ------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ainda aprovar como 

transferência de capital para a mesma empresa, a importância 

de 873.448€, destinados ao financiamento dos encargos 

assumidos com a construção dos equipamentos, Centro 

Cultural de Vila Franca das �aves, Centro Coordenador de 

Transportes e Área de Exposições no antigo Campo da Feira. --  

----------------------------------11ª ------------------------------------  

O subsídio e a transferência de capital do Município serão 

entregues à T.E.G.E.C – Trancoso Eventos, Empresa Municipal 

de Gestão de Equipamentos Culturais e de Lazer, E.E.M. ao 
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longo do ano de 2011 em prestações mensais. --------------------  

----------------------------------12ª ------------------------------------  

A T.E.G.E.C – Trancoso Eventos, Empresa Municipal de 

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

compromete-se a executar o Plano de Actividades apresentado 

e aprovado, implementar os princípios orientadores referidos 

no presente contrato, para a gestão dos equipamentos e na 

promoção dos eventos, praticando preços sociais para os 

utentes das actividades atendendo à situação sócio económica 

do concelho e dos seus habitantes, que como decorre da Lei,  

devem ser previamente aprovados pelo Município. ---------------  

O 1º Outorgante: O Presidente da Câmara Municipal de 

Trancoso (Júlio José Saraiva Sarmento); --------------------------  

O 2º Outorgante: O Presidente do Conselho de Administração 

da T.E.G.E.C.- Trancoso Eventos, E.E.M. (João António 

Figueiredo Rodrigues).” ---------------------------------------------  

*A8*  De seguida, tomou a palavra o senhor vereador doutor António 

Oliveira, para abordar a questão do futuro da Escola 

Profissional de Trancoso e do ensino profissional em Portugal.  

Aquele senhor vereador começou por lembrar que o modelo de 

financiamento das Escolas Profissionais foi revisto pelo actual 

Governo, produzindo este novo modelo sérios estrangulamentos 

nas citadas Escolas, pondo mesmo em causa a sua viabilidade, 
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situação igualmente vivida pela Escola Profissional de 

Trancoso. --------------------------------------------------------------  

Para além disto, acrescentou, a concorrência acrescida das 

Escolas Públicas, face à introdução do ensino profissional 

nestas Escolas, veio trazer muitas dificuldades à Escola 

Profissional de Trancoso e a todas as Escolas Profissionais. ----  

*A9*  Os senhores vereadores professor Amílcar Salvador e António 

Nascimento, chegaram entretanto, juntando-se aos restantes 

membros do executivo. -----------------------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira recordou ainda que 

o Governo fez em Trancoso, e em outros lugares, avultados 

investimentos, na construção de infra-estruturas educativas 

para o ensino profissional, e que hoje são claramente postas em 

causa, com as decisões do Governo, nesta matéria. ---------------  

Assim, acrescentou, é esta alteração de políticas, de opções 

erráticas sem atender à realidade, que o deixam profundamente 

preocupado quanto ao futuro da Escola Profissional de 

Trancoso, com todas as consequências negativas que tal 

situação irá acarretar para o concelho. -----------------------------  

A este propósito, o senhor Presidente da Câmara afirmou que as 

recentes decisões do Governo, relativamente às escolas 

profissionais, e a toda a escola privada, revelam um profundo 

desconhecimento da realidade, pois financiam-se projectos de 
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índole regional, que se afirmam e consolidam e que agora são 

postos em causa. ------------------------------------------------------  

Acrescentou, ainda que estas decisões, revelam ainda um 

preconceito ideológico relativamente ao ensino privado, que,  

estranhamente, ainda não foi possível ultrapassar. ---------------  

*A10*  Seguidamente tomou de novo a palavra o senhor vereador 

doutor António Oliveira para informar os presentes que, no 

passado Domingo, ocorreu uma situação na Assembleia de Voto 

em Vila Franca das Naves, que deve merecer a reflexão da 

autarquia, bem como a tomada de medidas para que tal não 

volte a suceder. -------------------------------------------------------  

Recordou ainda que, relativamente à lista de delegados, o 

Município de Trancoso nunca utilizou nenhuma forma de 

controlo no que respeita à legitimidade dos seus delegados. ----  

Assim, lembrou que a Candidatura do candidato Manuel Alegre, 

apresentou em Vila Franca das Naves um delegado, que não era 

cidadão português, não sendo eleitor, não podendo por isso ser 

delegado.---------------------------------------------------------------  

Ora, acrescentou, o referido delegado pretendia votar na já 

referida Assembleia, o que não foi permitido, pois não se 

entrava recenseado. ---------------------------------------------------  

A este propósito o senhor vereador professor Amílcar Salvador 

afirmou que tal lapso, resultou do facto de o próprio cidadão 
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ter dito que se encontrava recenseado em Vila Franca das 

Naves quando tal não acontecia. ------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara tomou a palavra para propor 

que no futuro, deverá ser indicado por cada um dos delegados, 

o respectivo número de eleitor. -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A11*  O senhor Presidente da Câmara tomou ainda a palavra para 

informar os presentes que tinha aceite o pedido de exoneração 

do senhor António Fidalgo do cargo de Secretário do seu 

Gabinete Pessoal, face à incompatibilidade legal de acumulação 

de cargos públicos, com a situação de aposentação. --------------  

*A12*  Por último tomou a palavra o senhor vereador professor 

Amílcar Salvador para, na sequência da intervenção do senhor 

vereador doutor António Oliveira, a propósito da Escola 

Profissional de Trancoso, manifestar igualmente a sua 

preocupação com o futuro da citada Escola, estando os 

vereadores do Partido Socialista naturalmente solidários, pois 

reconhecem, como sempre reconheceram a importância cultural,  

social e económica que a Escola Profissional de Trancoso tem 

no concelho e na região. ---------------------------------------------  

Assim, acrescentou, os senhores vereadores do Partido 

Socialista estão disponíveis para apoiar qualquer acção ou 
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medida que possa ajudar a ultrapassar as dificuldades e 

constrangimentos que afectam a referida Escola. -----------------  

ORDEM DO DIA 

*A13*  Construção do Centro de Interpretação da Batalha de 

Trancoso: Em seguida foi presente informação da Divisão de 

Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e Ambiente, anexando 

o caderno de encargos relativo à empreitada referida em 

epígrafe, a qual integra o programa e o projecto de execução, 

com o preço base de 900.000 euros. --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o projecto, caderno de 

encargos e programa de concurso, determinando a abertura 

de procedimento por concurso público, cujo critério de 

adjudicação será: 50% o preço e 50% a valia técnica da 

proposta. ---------------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado designar o Júri do Procedimento: doutor 

Francisco Coelho (presidente), engenheiro Vítor Silva e 

engenheiro José Carlos Fantasia e como membros suplentes o 

doutor Fernando Delgado e o engenheiro João Mano, a quem 

se delega nos termos da Lei todas as competências delegáveis.  

*A14*  Pedido de Alteração ao Uso: Em seguida, foi presente o 

requerimento número 917, da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 15 do passado mês de Dezembro, de A. Lourenço & 

Filhos, Limitada, com sede em Trancoso, a solicitar a 
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reapreciação do pedido de alteração de uso de um edifício sito 

na Zona Industrial de Trancoso para exposição permanente de 

artigos de lar, decoração, ferramentas e outros. -------------------  

Em seguida foi presente informação da Divisão de 

Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e Ambiente a dar que 

o requerente possui um edifício que se situa em Espaço 

Industria Proposto, destinando-se estes espaços, de acordo com 

o definido no Plano Director Municipal, à instalação de 

unidades industriais, comportando ainda a instalação de 

actividades de apoio, designadamente habitação do pessoal de 

segurança, escritórios, armazéns, pavilhões de feira e 

exposições. ------------------------------------------------------------  

O requerente pretende alterar o uso, passando este a destinar-se 

a uma exposição de artigos de lar, decorações, ferramentas e 

outros, no entanto como esta actividade não é o complemento a 

uma unidade industrial aí existente, entende-se que não estão 

reunidos os pressupostos previstos no Plano Director 

Municipal, pelo que o parecer é desfavorável. --------------------  

Seria a altura para a Câmara Municipal revitalizar o processo 

de revisão do P.D.M. e acautelar e flexibilizar estes conceitos, 

de modo a permitir que outras actividades possam coexistir 

com as actividades industriais.  --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou indeferir dado que nos termos 
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do artigo número 47º do PDM sem a aprovação de um plano 

de ordenamento (plano de pormenor ou loteamento) nas zonas 

industriais propostas, não é possível licenciar qualquer 

projecto. ---------------------------------------------------------------  

*A15*  Parceria ABAE / Município de Trancoso 2010/2011: Em 

seguida o sector de meio ambiente informou a Câmara que no 

seguimento do ocorridos nos últimos anos, vem a Associação 

Bandeira Azul da Europa (ABAE) propor a assinatura e 

devolução da cópia do documento "Termos de Parceria" que 

aqui se anexa, visando estreitar as formas de colaboração entre 

o programa Eco-Escolas e o respectivo Município. ---------------  

Na sequência da presente parceria, o Município compromete-se 

a colaborar e reconhecer a importância do projecto e contribuir 

com 20€ por cada escola inscrita e 50€ de contribuição para a 

atribuição do Galardão por cada escola galardoada. --------------  

Por sua vez a ABAE compromete-se a privilegiar o 

desenvolvimento de acções nos Municípios parceiros, fazer 

constar o Município na listagem de parceiros da página da 

internet da ABAE, emissão de um certificado para o Município, 

entre outros. -----------------------------------------------------------  

Mais se informa que segundo indicação da ABAE são escolas 

inscritas no ano lectivo 2010/2011, a Escola Secundária com 3º 

ciclo Gonçalo Anes Bandarra e a Escola Básica Integrada de 
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Trancoso. --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou continuar a colaborar neste 

projecto. ---------------------------------------------------------------  

*A16*  Isenção do Imposto Municipal sobre as Transmissões 

Onerosas de Imóveis: Em seguida, foi presente o requerimento 

número 192, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 17 

do corrente mês de Janeiro, de Marco Miguel Melão dos Santos 

e Liliana Maria Domingues Baltazar dos Santos, casados, 

residentes na Rua da Ribeirinha, número 23 – 1º Andar, em 

Vila Franca das Naves, contribuintes fiscais números 

220923825 e 222766433, respectivamente, a solicitar a isenção 

referida em epígrafe, prevista no número 3 do artigo 43º do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei 

número 215/1989 de 1 de Junho, com a redacção do Decreto-

Lei número 108/2008 de 26 de Junho, dado preencherem os 

requisitos enunciados na alínea a) do número 3 do referido 

preceito legal, referente a um imóvel a adquirir para habitação 

própria e permanente, tipologia T3, sita na Rua Afonso de 

Lucena, número 17, em Trancoso, freguesia de Santa Maria, 

pelo valor de 135.000 euros. ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face dos documentos 

juntos e da sua conformidade à Lei isentar de IMT, emitindo-

se a respectiva certidão. ---------------------------------------------  
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*A17*  Análises Laboratoriais: Em seguida foi presente informação 

do Médico Veterinário dando conta que de acordo com o 

Decreto-Lei n.° 116/98, de 5 de Maio, compete ao Médico 

Veterinário Municipal colaborar na execução das tarefas de 

inspecção higio-sanitário dos produtos de origem animal e dos 

estabelecimentos comerciais ou industriais onde se preparem, 

produzam, transformem, fabriquem, conservem, armazenem ou 

comercializem produtos de origem animal e seus derivados. ----  

Para que se possa proceder a uma correcta implementação dos 

serviços veterinários, é necessário a execução de análises 

laboratoriais quer aos produtos de origem animal, quer aos 

estabelecimentos, quer aos manipuladores. ------------------------  

Sendo da competência da Câmara Municipal o apoio técnico e 

administrativo ao Veterinário Municipal, vem solicitar a 

continuação da realização de protocolo ou contrato com um 

laboratório de forma a poder executar as necessárias análises, 

tendo sido feito uma consulta a laboratórios fornecedores, 

sendo os valores iguais aos do ano passado. -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou continuar a assegurar o 

pagamento das análises laboratoriais como forma de apoiar a 

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

*A18*  Subsídios:  Em seguida, foi presente o requerimento número 

3139, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 15 do 
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passado mês de Setembro, da Associação dos Amigos de 

Valdemouro a solicitar um subsídio de 1.000 euros, para 

desenvolvimento da sua actividade de uso cultural e social.  ----  

A Câmara Municipal deliberou atribuir subsídio de 1.000 

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

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*  Anulação de Cláusulas de Reversão:  -----------------------------  

A Câmara Municipal, aquando da cedência do prédio urbano,  

inscrito na matriz urbana da freguesia de Cogula sob o artigo 

número 379, fixou como cláusulas de reversão, a não 

destinação à ampliação do Centro de Dia de Cogula, devendo a 

mesma construção ocorrer no prazo de 10 anos .  --------------------  

Assim, tendo presente o circunstancialismo e a evolução do 

processo que o Município acompanha e conhece, foi 

deliberado proceder à anulação das referidas cláusulas, 

deixando assim de constar qualquer ónus sobre o referido 

prédio. -----------------------------------------------------------------  

*A20*  Feira de Telavive – IMTM 2011: Em seguida, foi presente o 

requerimento número 295, da Secretaria que deu entrada nesta 
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Câmara em 25 do corrente mês de Janeiro, da Região de 

Turismo Serra da Estrela, a dar conta da realização da Feira 

referida em epígrafe de 7 a 10 de Fevereiro, solicitando a 

comparticipação de 1.500 euros para despesas com a comitiva 

que irá estar presente. ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou participar no evento,  

autorizando a participação do senhor Presidente da Câmara, 

pagando a quantia de 1.500 euros bem como as despesas 

inerentes. --------------------------------------------------------------  

*A21*  Pedido de Indemnização: Em seguida, foi presente o 

requerimento número 52, da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 24 do passado mês de Janeiro, de João Paulo 

Matias, advogado, na qualidade de mandatário de Amélia Judite 

dos Santos, Maria Amália dos Santos Mendo, Jorge Manuel dos 

Santos Mendo e Primavera de Jesus Marques Mendo, a solicitar 

o valor de 15.000 euros, pela pedra retirada de uma casa 

existente na Travessa do Poço do Mestre, em Trancoso, que foi 

demolida pelo Município por esta estar em estado de ruína. ----  

A Câmara Municipal deliberou atribuir aos proprietários uma 

indemnização no valor de 9.000 euros, pela pedra retirada. ---  

*A22*  Abertura de Conta Bancária: Em seguida foi presente correio 

electrónico do Coordenador Regional dos Censos 2011 a dar 

conta da necessidade de abertura de uma conta bancária 
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especifica para operação dos Censos 2011, com o nome 

‘Censo11- Nome do Município’ para que se possa dar início ao 

processo de transferências de verbas. ------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou abrir a conta bancária 

específica para os Censos 2011 nos termos propostos. ----------  

*A23*  Atribuição de Subsídios no âmbito dos Apoios Complentares 

do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação 

Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico no ano lectivo 

2010/2011:  ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, visando contribuir para a concretização 

do Programa referido em epígrafe, deliberou conceder, 

mediante protocolo a celebrar com as respectivas instituições, 

os seguintes subsídios às entidades abaixo referidas: -----------  

- Centro Social e Paroquial de Trancoso: Cedência de 

Instalações+pessoal+combustível para aquecimento ----  

 --------------------------------------------------------- 10.000€ 

- Centro Social e Paroquial de Vila Franca das  aves: 

Cedência de Instalações ------------------------------ 6.600€ 

- Liga dos Amigos da Freguesia de Palhais: Cedência de 

Instalações+Equipamento+Custo Pessoal+Transporte --  

 --------------------------------------------------------- 17.000€ 

- Liga dos Melhoramentos da Freguesia do Reboleiro: 

Cedência de Instalações+Equipamento ------------ 4.000€ 
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- Santa Casa da Misericórdia de Trancoso – Cogula: 

Cedência de Instalações+Equipamento+Custo 

Pessoal+Transporte) (Aux. Ac. Ed. 1º Ciclo 185 dias x 

3 horas x 3 euros) ----------------------------------- 30.000€ 

- Santa Casa da Misericórdia de Trancoso – Freches: 

Cedência de Instalações+Custo Pessoal ---------- 15.000€ 

- Santa Casa da Misericórdia de Trancoso - Póvoa do 

Concelho: Transporte ------------------------------ 10.000€ 

- Santa Casa da Misericórdia de Trancoso - Torre do 

Terrenho: Cedência de Instalações+Custo Pessoal ------  

 --------------------------------------------------------- 10.000€ 

- Santa Casa da Misericórdia de Trancoso - Vila Franca: 

Cedência Instalações+Equipamentos --------------- 5.000€ 

- Santa Casa da Misericórdia de Trancoso – Zabro: 

Transporte ------------------------------------------- 10.000 € 

*A24*  Concessão de Sepultura:  Em seguida foram presentes os 

requerimentos número 3630, da Secretaria que deu entrada 

nesta Câmara em 2 do passado mês de Novembro de Leonilde 

Gomes de Sousa Figueira e número 3956, da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara em 29 do passado mês de Novembro, de 

Virgínia da Conceição Dias Redondo Batista, a darem conta 

que tendo tomado conhecimento pelos seus familiares, já 

falecidos, que eram possuidores de sepulturas no Cemitério de 
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Trancoso, com os números 211 e 212 e 148 respectivamente, os 

mesmo não eram possuidores de qualquer documento legal,  

solicitando assim a passagem de novo documento 

comprovativo. ---------------------------------------------------------  

Os serviços informaram a Câmara que tendo pesquisado em 

todos os livros referentes ao assunto Cemitério, que não conta 

nos mesmos a compra da sepultura perpétua. ----------------------  

Contudo foi encontrado casos análogos em que foi passada uma 

certidão em que se considerou a prescrição aquisitiva. ----------  

A Câmara Municipal deliberou, nos dois casos anexos, 

concessionar a compra da campa como sepultura perpétua a 

favor de Leonilde Gomes de Sousa Figueira e Virgínia da 

Conceição Dias Redondo Batista. ----------------------------------  

*A25*  Preço de Venda de Publicações e Artigos do Município de 

Trancoso:  Em seguida foi presente informação a dar conta que 

o Posto de Turismo dispõe de Publicações e Artigos, 

pertencentes ao Município de Trancoso, cuja sua finalidade é a 

venda. ------------------------------------------------------------------  

Algum deste material, após a aplicação da taxa de IVA, 

apresenta um valor final de venda que dificulta a realização de 

trocos, devido ao facto de estar arredondado ao cêntimo. -------  

Assim, propõe-se que seja não só actualizada a tabela de preços 

a praticar no exercício do ano de 2011, mas também que se 
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defina um critério de actualização sempre que se verifiquem 

alterações da taxa de IVA, de forma a evitar preços terminados 

em cêntimos. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar os preços propostos 

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

- As Bodas de D. Dinis, Português / Espanhol / Inglês, do 

autor Santos Costa, ao preço unitário de 5,00 euros; ---  

- Monografia de Trancoso, do autor Amado Caramelo, ao 

preço unitário de 12,00 euros; -----------------------------  

- 25 Sítios Arqueológicos da Beira Interior, do autor 

Associação ARA, ao preço unitário de 12,00 euros; -----  

- Lendas, Figuras e Factos Históricos de Trancoso, do 

autor Santos Costa, ao preço unitário de 15,00 euros; 

- Eduarda Lapa, do autor Dulce Helena P. Borges, ao 

preço unitário de 12,00 euros; -----------------------------  

- Trancoso - 10 Anos de Cultura, do autor Jorge de 

Figueiredo, ao preço unitário de 8,00 euros; ------------  

- Trovas e Profecias do Bandarra, do autor Santos Costa, 

ao preço unitário de 6,00 euros; ---------------------------  

- Caderno Trancoso nº. 2 "Vida Milagres Madre F. 

Conceição”, do autor Simão Cardoso Pacheco, ao preço 

unitário de 5,00 euros; --------------------------------------  

- "0 Bandarra" - Almanaque Anuário de Trancoso 2003, 
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do autor Santos Costa, ao preço unitário de 9,00 euros;  

- "0 Bandarra" - Almanaque Anuário de Trancoso 2002, 

do autor Santos Costa, ao preço unitário de 11,00 

euros; ----------------------------------------------------------  

- "0 Bandarra" - Almanaque Anuário de Trancoso 2001, 

do autor Santos Costa, ao preço unitário de 9,00 euros;  

- "0 Bandarra" - Almanaque Anuário de Trancoso 2000, 

do autor Santos Costa, ao preço unitário de 9,00 euros;  

- "O Bandarra" - Almanaque Anuário de Trancoso 1999, 

do autor Santos Costa, ao preço unitário de 9,00 euros;  

- "0 Bandarra" - Almanaque Anuário de Trancoso 1998, 

do autor Santos Costa, ao preço unitário de 8,00 euros;  

- "0 Bandarra" - Almanaque Anuário de Trancoso 1997, 

do autor Santos Costa, ao preço unitário de 8,00 euros;  

- "0 Bandarra" - Almanaque Anuário de Trancoso 1996, 

do autor Santos Costa, ao preço unitário de 8,00 euros;  

- "0 Bandarra" - Almanaque Anuário de Trancoso 1995, 

do autor Santos Costa, ao preço unitário de 7,00 euros;  

- "0 Bandarra" - Almanaque Anuário de Trancoso 1994, 

do autor Santos Costa, ao preço unitário de 6,00 euros;  

- "0 Bandarra" - Almanaque Anuário de Trancoso 1992, 

do autor Santos Costa, ao preço unitário de 6,00 euros;  

- Vates A. G. B., do autor Ana Margarida Oliveira, ao 
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preço unitário de 15,00 euros; -----------------------------  

- 0 Silêncio das Palavras de Pietá, do autor M. Piedade F. 

Cunha, ao preço unitário de 10,00 euros; ----------------  

- T-Shirts Cores, ao preço unitário de 15,00 euros; --------  

- T-Shirts Preto e Branco, ao preço unitário de 10,00 

euros; ----------------------------------------------------------  

- Pin's, ao preço unitário de 1,50 euros; --------------------  

- Porta-Chaves, ao preço unitário de 1,50 euros; ----------  

- Emblema de Pano, ao preço unitário de 2,50 euros; -----  

- Mini guião / Galhardete, ao preço unitário de 7,50 

euros; ----------------------------------------------------------  

- Mini guião / Galhardete Revenda, ao preço unitário de 

6,00 euros; ----------------------------------------------------  

- DVD Festa da História 2005, ao preço unitário de 30,00 

euros; ----------------------------------------------------------  

- CD " o Castelo de Chuchurumel", ao preço unitário de 

15,00 euros; ---------------------------------------------------  

- Medalha com o Brasão de Trancoso, ao preço unitário 

de 10,00 euros; -----------------------------------------------  

- Postais, ao preço unitário de 0,50 euros; ------------------  

- Postais Revenda, ao preço unitário de 0,25 euros; -------  

- Colecção de postais, ao preço unitário de 5,00 euros; ---  

- Actas “Colóquio Profetismo: de Bandarra a Vieira”, ao 
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preço unitário de 6,00 euros; -------------------------------  

- Forais de Trancoso, do autor Maria Antonieta Garcia, 

ao preço unitário de 10,00 euros; --------------------------  

- História de Trancoso (banda desenhada, do autor 

Carlos Baptista Mendes, ao preço unitário de 8,50 

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

*A26*  Acção de Divulgação do Julgado de Paz de Trancoso: Em 

seguida foi presente o requerimento número 300, da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara em 25 do corrente mês de 

Janeiro, do Julgado de Paz de Trancoso, a solicitar autorização 

para a realização de uma acção de divulgação no Auditório 

Multiusos de Trancoso, pelas 19h15, no dia 1 de Fevereiro, 

bem como o jantar para os oradores convidados. -----------------  

A Câmara Municipal deliberou manifestar acordo com a 

realização desta iniciativa, disponibilizando o apoio logístico 

e autorizar a realização de despesa com o jantar a oferecer 

aos palestrantes. ------------------------------------------------------  

*A27*  Lojas do Mercado Municipal: Em seguida foi presente 

informação dos serviços dando conta que se encontram vagas 

Mercado Municipal as seguintes vagas e lojas: -------------------  

- 7 Bancas para venda de fruta; --------------------------------  

- 11 Bancas para venda de queijos, presuntos e enchidos; --  

- 8 Bancas para venda de carne; -------------------------------  
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- 1 Banca para venda de pão; ----------------------------------  

- 1 Banca para venda de peixe. --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou publicitar por Edital, tendo os 

interessados o prazo de oito dias para apresentar 

requerimento. ---------------------------------------------------------  

*A28*  Emissão de Parecer Prévio Favorável à Contratação, nos 

termos do número 4 do artigo 22º da Lei número 55-A/2010, 

de 31 de Dezembro: -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, deliberou nos termos da disposição 

legal referida em epígrafe, emitir parecer prévio favorável à 

seguinte contratação: ------------------------------------------------  

-B.B. Consulting, para elaboração de um projecto do 

Centro de Interpretação da Batalha de Trancoso. -------  

*A29*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

em minuta para efeitos de execução 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*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17.30 horas, não havendo mais assuntos a tratar,  o senhor 

Presidente da Câmara declara encerrada a reunião, da qual, para 
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constar, se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Chefe de Divisão 

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

O Presidente da Câmara:  

O Chefe de Divisão Administrativa:  


