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ACTA DA REU$IÃO ORDI$ÁRIA DA 

CÂMARA MU$ICIPAL DE TRA$COSO 

REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2011. ------  

*A1*  Aos 13 dias do mês de Julho 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 e 

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

*A2*  Às 16,00 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 

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

número 5-A/2002 de 11 de Janeiro, colocada a acta da reunião 

de Câmara do passado dia 22 de Junho, à discussão e votação, o 

senhor vereador professor Amílcar Salvador tomou a palavra 

para afirmar que relativamente à deliberação constante do 

ponto *A10* e respeitante à reflexão sobre a alteração da 

realização da Feira Semanal, iria votar contra o teor da mesma 

deliberação, em particular do último parágrafo, acrescentando 
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ainda, que relativamente à restante acta, iria votar 

favoravelmente. -------------------------------------------------------  

Seguidamente, tomou a palavra o senhor vereador doutor 

António Oliveira para afirmar ter votado favoravelmente a acta 

de 22 de Junho ultimo, da qual consta a deliberação atrás 

referida, dado estar convencido ter nessa reunião, sido decidido 

solicitar à Assembleia Municipal a discussão da matéria em 

causa, tomando esta naturalmente uma posição, que não seria 

vinculativa. ------------------------------------------------------------  

Assim, acrescentou, depois de ouvida a Assembleia Municipal e 

o comércio local, a Câmara Municipal tomaria a decisão final.  -  

Tendo, 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 91º do 

diploma atrás citado, a acta ora aprovada, seja afixada no átrio 

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

*A4*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 131 datado de 12 do corrente mês de Julho e que 

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

- Operações Orçamentais: 23.584,31 €; ----------------------  

- Operações não Orçamentais: 331.042,58 €. ----------------  

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento. -----------  
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ORDEM DO DIA 

Caminho Agrícola de Monte Zebro, Caminho Agrícola da 

Quinta da Pereira, Caminho Agrícola da Póvoa do Concelho, 

Caminho Agrícola de Vila Garcia -Quinta do Prado e 

Caminho Agrícola de Moimentinha: ------------------------------  

*A5*  Em seguida, foi presente o relatório do júri do procedimento 

referido em epígrafe, que constatou, hoje, dia previsto para a 

abertura das propostas, que a empresa Vigatraço - engenharia e 

arquitectura, unipessoal, Limitada, requereu, nos termos da lei, 

em tempo, o acesso ás peças do mesmo procedimento, não 

tendo porem, o júri, por lapso, disponibilizado ao interessado 

aquele acesso. ---------------------------------------------------------  

Ora, este facto afectará a validade de todo o procedimento, não 

sendo possível a sua continuação, pois não foram respeitados 

os princípios de igualdade e oportunidade, previstos no n.º  1 do 

artigo 5º do CPA, bem como não foi garantido o acesso aos 

documentos do concurso, cuja obrigatoriedade está prevista no 

artigo 12º da Portaria 701-G / 2008 de 29 de Julho. --------------  

Assim, face à argumentação produzida, o júri propõe que o 

procedimento em causa, seja anulado. ------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou em face do exposto anular o 

procedimento. �otifique-se os concorrentes. À contabilidade 

para anular a cabimentação. ---------------------------------------  
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*A6*  Em seguida, foi ainda presente informação a dar conta que 

conforme o solicitado, os trabalhos da empreitada "Caminho 

Agrícola de Monte Zebro, Caminho Agrícola da Quinta da 

Pereira - Freches, Caminho Agrícola da Póvoa do Concelho, 

Caminho Agrícola de Vila Garcia - Quinta do Prado e Caminho 

Agrícola de Moimentinha", importam na quantia de 766.192,98 

€, a que acresce a este valor a taxa de I.V.A. em vigor. ---------  

Junto se anexa mapa de medições dos trabalhos a executar. -----  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o caderno de encargos 

e demais procedimentos, abrindo o procedimento de concurso 

público, com prazo de 20 dias, atendendo à urgência em dar 

seguimento ao contrato de financiamento do PRODER, 

designando-se como júri: como presidente, o doutor Francisco 

Coelho, como vogais o engenheiro Victor Jorge e o 

engenheiro José Carlos Fantasia, sendo suplentes o 

engenheiro João Mano e o doutor Fernando Delgado. À 

contabilidade para cabimentar. ------------------------------------  

*A7*  Pedidos de Cedência de Transporte:  -----------------------------  

Em seguida, foram presentes os despachos relativos aos 

pedidos de transporte, que de seguida, se transcrevem: ----------  

- Deslocação de Casas a Sortelha, em 8 de Maio, tendo o 

respectivo transporte sido efectuado pela empresa Viúva 

Carneiro e Filhos, Limitada, no valor de 400 euros. ------  
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O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte 

despacho: ‘Adjudique-se a realização do transporte à 

Viúva Carneiro & Filhos, Limitada, pelo valor de 400 

euros. À contabilidade. À reunião de Câmara para 

ratificação.’ ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar. .................................  

- Deslocação de Trancoso a Aveiro, em 9 de Maio, tendo o 

respectivo transporte sido efectuado pela empresa Viúva 

Carneiro e Filhos, Limitada, no valor de 450 euros. ------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte 

despacho: ‘Adjudique-se a realização do transporte à 

Viúva Carneiro & Filhos, Limitada, pelo valor de 450 

euros. À contabilidade. À reunião de Câmara para 

ratificação.’ ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar. -------------------------  

- Deslocação de Trancoso a Vila Nova de Gaia, em 30 de 

Junho, tendo o respectivo transporte sido efectuado pela 

empresa Viúva Carneiro e Filhos, Limitada, no valor de 

600 euros. -----------------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte 

despacho: ‘Adjudique-se a realização do transporte à 

Viúva Carneiro & Filhos, Limitada, pelo valor de 600 

euros. À contabilidade. À reunião de Câmara para 
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ratificação.’ ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar. -------------------------  

- Deslocação de Trancoso a praia da Barra, em 30 de 

Junho, tendo o respectivo transporte sido efectuado pela 

empresa Viúva Carneiro e Filhos, Limitada, no valor de 

450 euros. -----------------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte 

despacho: ‘Adjudique-se a realização do transporte à 

Viúva Carneiro & Filhos, Limitada, pelo valor de 450 

euros. À contabilidade. À reunião de Câmara para 

ratificação.’ ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar. -------------------------  

- Deslocação de Trancoso a Oliveira de Azeméis, em 30 de 

Julho, tendo o respectivo transporte sido efectuado pela 

empresa Viúva Carneiro e Filhos, Limitada, no valor de 

450 euros. -----------------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte 

despacho: ‘Adjudique-se a realização do transporte à 

Viúva Carneiro & Filhos, Limitada, pelo valor de 450 

euros. À contabilidade. À reunião de Câmara para 

ratificação.’ ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar. -------------------------  

*A8*  Pagamento de Refeições: Em seguida, foi presente factura da 
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Jovati, Limitada, no valor de 190 euros, pelo fornecimento de 

refeições. --------------------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: ‘Pague-se o almoço oferecido aos participantes no 

encontro de agricultores promovido pela PiscoTávora. À 

reunião de Câmara para ratificação.’ -----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar. -------------------------  

*A9*  Pedido de Ofertas: Seguidamente, foi presente o requerimento 

número 1750 da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 14 

do passado mês de Junho, do Rancho Folclórico Etnográfico de 

Palhais e Benvende a solicitar a oferta de 3 sacos com 

lembranças do Município, bem como de 3 garrafas de vinho 

para ofertar aos ranchos participantes no Festival de Folclore. -  

Os serviços informaram que a aquisição das garrafas é de 6,45 

euros já com IVA. ----------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: ‘Ao Posto de Turismo. À Secção de 

Aprovisionamento para adquirir as garrafas de vinho.’ ---------  

A Câmara Municipal deliberou adquirir assim ratificar o 

despacho. --------------------------------------------------------------  

*A10*  Programa das Actividades de Enriquecimento Curricular no 

1º CEB, para o ano lectivo 2011/2011:  Em seguida foi 

presente o Protocolo referido em epígrafe, que se transcreve na 



 
 

Acta  n . º    14  /  2011 .    Reunião  de    13 -07 -2011  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

íntegra: -----------------------------------------------------------------  

-----------------------------‘PROTOCOLO ---------------------------  

---------------------Acordo de Colaboração --------------------  

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

O Município de Trancoso, pessoa colectiva nº 501143726, 

representado pelo seu Vice-Presidente, António Manuel 

Santiago Oliveira da Silva -------------------------------------------  

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

O Agrupamento de Escolas de Trancoso, pessoa colectiva nº 

600075370, representado pelo seu Director, Carlos Jorge 

Delgado Pereira ------------------------------------------------------  

-------------------------------1ª Cláusula -----------------------------  

O objecto do presente Protocolo de Colaboração visa definir a 

colaboração entre as entidades outorgantes, tendo em vista a 

implementação do Programa das Actividades de 

Enriquecimento Curricular no 1º CEB para o ano lectivo 2011-

2012, de acordo com o disposto no Despacho nº 14460/2008 (2ª 

Série), de 26 de Maio, com as alterações introduzidas pelo 

despacho nº 8683/2011 (2ª série), de 28 de Junho. ---------------  

-------------------------------2ª Cláusula -----------------------------  

Os outorgantes do presente protocolo de Colaboração 

estabelecem que a entidade promotora do referido programa é 

o Município de Trancoso. --------------------------------------------  
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-------------------------------3ª Cláusula -----------------------------  

Para efeitos do presente protocolo, são consideradas 

Actividades de Enriquecimento Curricular do 1º Ciclo do 

Ensino Básico, as seguintes: ----------------------------------------  

a)Apoio ao estudo; ----------------------------------------------  

b)Ensino de inglês para os primeiros, segundos, terceiros 

e quartos anos de escolaridade; ----------------------------  

c)Educação física e desportiva; -------------------------------  

d)Educação musical; --------------------------------------------  

e)TIC – Tecnologias da Informação e Comunicação. -------  

-------------------------------4ª Cláusula -----------------------------  

O Município de Trancoso procederá à gestão financeira do 

apoio a conceder pelo Ministério da Educação, no âmbito do 

referido programa e assegurará a organização e funcionamento 

dos transportes de alunos, necessários para a sua 

exequibilidade. --------------------------------------------------------  

-------------------------------5ª Cláusula -----------------------------  

O Município de Trancoso providenciará a contratação de 

professores, em regime de contrato individual de trabalho, 

considerados necessários, por ambos os Agrupamentos de 

Escolas existentes no concelho, para a implementação do 

presente Acordo de Colaboração. ----------------------------------  

-------------------------------6ª Cláusula -----------------------------  
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Os docentes a contratar pela Entidade Promotora, para efeitos 

da implementação deste programa, serão admitidos com base 

nas habilitações constantes do regulamento de acesso ao 

financiamento do programa das actividades de enriquecimento 

curricular no 1º ciclo do ensino básico, anexo ao Despacho nº 

14460/2008 de 26 de Maio de Sua Excelência a Senhora 

Ministra da Educação, alterada e republicada pelo despacho nº 

8683/2011 de 28 de Junho do Senhor Secretário de Estado 

Adjunto da Educação. ------------------------------------------------  

-------------------------------7ª Cláusula -----------------------------  

Ao Agrupamento de Escola de Trancoso, compete 

nomeadamente: --------------------------------------------------------  

a) Disponibilizar todo o apoio pedagógico e 

administrativo e a ligação dessas actividades extra-

curriculares, com os professores das respectivas 

escolas; --------------------------------------------------------  

b) Assegurar os serviços de limpeza e acompanhamento 

dos alunos no recreio; ---------------------------------------  

c) Articular o funcionamento das aulas de inglês e outras 

actividades de enriquecimento curricular, com o 

estabelecimento de ensino onde funcionarem as 

actividades lectivas;------------------------------------------  

d) Promover a divulgação do programa junto dos pais, 
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através dos docentes do 1º CEB; ---------------------------  

e) Efectuar a coordenação pedagógica de todo o processo 

e contribuir para o bom funcionamento. -------------------  

-------------------------------8ª Cláusula -----------------------------  

Os elementos que respeitam ao funcionamento e planificação 

das actividades de enriquecimento curricular para o 1º CEB 

constam dos anexos ao presente Acordo de Colaboração. -------  

-------------------------------9ª Cláusula -----------------------------  

Os signatários do presente protocolo acordam solicitar ao 

Ministério da Educação o apoio financeiro de oitenta e seis 

mil, oitocentos e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos,  

correspondentes a 318 alunos, a 262,50 € cada, conforme o 

disposto na alínea a) do artigo 3º do Regulamento de Acesso ao 

Financiamento do Programa das Actividades de 

Enriquecimento Curricular no Primeiro Ciclo do Ensino 

Básico, Anexo ao Despacho nº 14460/2008 de 26 Maio de Sua 

Excelência a Senhora Ministra da Educação. ---------------------  

Trancoso, 28 de Julho de 2011. -------------------------------------  

O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Trancoso, António 

Manuel Santiago Oliveira da Silva. --------------------------------  

O Director do Agrupamento de Escolas de Trancoso, Carlos 

Jorge Delgado Pereira. ----------------------------------------------  

-------------------------------AMEXOS --------------------------------  
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------------------Horários AEC – Turmas / Prof. -------------------  

Turma 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ªfeira 

1º  A 
Ap. Est .  Ed. Fis.2 TIC 2 L. Ing.2 Ed. Mus.2 
L. Ing.2 Ed. Fis.2 TIC 2 Ap. Est .  Ed. Mus.2 

1º  B 
L. Ing.2 TIC2 Ap. Est .  Ed. Mus.2 Ed. Fis.2 
Ap. Est .  TIC 2 L. Ing.2 Ed. Mus.2 Ed. Fis.2 

2º  A 
Ed. Mus.1 L. Ing.1 TIC 1 Ed. Fis.1 Ap. Est .  
Ed. Mus.1 Ap. Est .  TIC 1 Ed. Fis.1 L. Ing.1 

2º  B 
Ap. Est .  Ed. Mus.1 L. Ing.1 TIC 1 Ed. Fis.1 
L. Ing.1 Ed. Mus.1 Ap. Est .  TIC 1 Ed. Fis.1 

2º  C 
TIC 1 Ed. Fis.1 Ed. Mus.1 Ap. Est .  L. Ing.1 
TIC 1 Ed. Fis.1 Ed. Mus.1 L. Ing.1 Ap. Est .  

3º  A 
Ed. Mus.2 L. Ing.2 Ed. Fis.2 Ap. Est .  TIC 2 
Ed. Mus.2 Ap. Est .  Ed. Fis.2 L. Ing.2 TIC 2 

3º B 
Ed. Fis.2 Ed. Mus.2 L. Ing.2 TIC 2 Ap. Est .  
Ed. Fis.2 Ed. Mus.2 Ap. Est .  TIC 2 L. Ing.2 

3º  C 
TIC 2 Ap. Est .  Ed. Mus.2 Ed. Fis.2 L. Ing.2 
TIC 2 L. Ing.2 Ed. Mus.2 Ed. Fis.2 Ap. Est .  

4º  A 
L. Ing.1 Ap. Est .  Ed. Fis.1 Ed. Mus.3 TIC 1 
Ap. Est .  L. Ing.1 Ed. Fis.1 Ed. Mus.3 TIC 1 

4º B 
Ed. Fis.1 TIC 1 Ap. Est .  L. Ing.1 Ed. Mus.4 
Ed. Fis.1 TIC 1 L. Ing.1 Ap. Est .  Ed. Mus.4 

 
Turma 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ªfeira 
Freches Ed. Mus.3 Ap. Est .  TIC 3 Ed. Fis.3 L. Ing.3 

 
Turma 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ªfeira 
Palhais Ap. Est .  Ed. Mus.3 L. Ing.3 TIC 3 Ed. Fis.3 

 
Turma 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ªfeira 
Reboleiro Ed. Fis.3 L. Ing.3 Ed. Mus.3 Ap. Est .  TIC 3 

 
Turma 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ªfeira 
T.Terrenho  1  TIC 3 Ed. Fis.3 Ap. Est .  L. Ing.3 

Ed. Mus.3 T.  Terrenho  2  L. Ing.3 TIC 3 Ed. Fis.3 Ap. Est .  
 

Turma 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ªfeira 
V.F.M  1 Ed. Mus.4 L. Ing.4 TIC 4 Ed. Fis.4 Ap. Est .  
V.F.M. 2 Ap. Est .  Ed. Mus.4 L. Ing.4 TIC 4 Ed. Fis.4 
V.F.M. 3 TIC 4 Ed. Fis.4 Ed. Mus.4 L. Ing.4 Ap. Est .  

 
Turma 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ªfeira 
Cogula 1 L. Ing.4 Ap. Est .  Ed. Fis.4 

Ed. Mus.4 
TIC 4 

Cogula 2 Ed. Fis.4 TIC 4 Ap. Est .  L. Ing.4 
 

-----------------DOCEMTE/CARGA HORÁRIA ----------------------  

Total do Agrupamento Tempos 
Lectivos 

Horas 
Lectivas 

Supervisão 
Pedagógica 

Total  de 
Horas 
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Professor de Inglês  10 7H30 1H00 8H30 
Professor de Ed. Musical 10 7H30 1H00 8H30 
Professor de Ed. Física 10 7H30 1H00 8H30 
Professor de TIC 10 7H30 1H00 8H30 

Obs. : Ma totalidade são necessários 16 professores. 

Professores de Inglês   -             4  
Professores de Ed. Musical  -    4  
Professores de Ed. Física   -      4  
Professores de TIC  -                4  
 

A Câmara Municipal deliberou ratificar o presente 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: --------------------------------------------------------------------  

*A11*  Comercialização de Feirantes Durante a Feira de São 

Bartolomeu: Em seguida o senhor vereador doutor António 

Oliveira apresentou a seguinte proposta: --------------------------  

‘Que no decurso da Feira de São Bartolomeu, seja permitido 

aos feirantes habituais dos mercados semanais, comercializar 

no dia 20 de Agosto, para além dos mercados semanais de 12 e 

19 do mesmo mês, bem como que, dada a realização da Feira 

de São Bartolomeu, os feirantes que dispõem de terrados 

localizados no Campo da Feira (entre as Portas d’El-Rei e o 

Parque Municipal de Trancoso) tenham, nos mercados de 12 e 

19 de Agosto, de exercer a sua actividade em local a indicar 

pelos Serviços de Fiscalização de Feiras e Mercados do 
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Município’.  ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou permitir aceitando a proposta 

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

*A12*  Autorização Especial para a Abertura de Jardins de 

Infância:  --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou emitir parecer favorável para 

a obtenção de uma autorização especial que permita a 

abertura dos Jardim de Infância ‘fora da portaria’ nas 

localidades de Rio de Mel, Tamanhos e Castanheira. -----------  

*A13*  Recrutamento excepcional de 14 professores para 

leccionação das actividades de enriquecimento curricular no 

ano lectivo de 2011/2012. Pedido de autorização prévia aos 

membros do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças 

e da administração Local, nos termos do nº 3 do artº 43 da 

Lei nº 55 - A/2010 de 31 de Dezembro:---------------------------  

A Câmara Municipal de Trancoso, vem desde há vários anos, 

assegurando o funcionamento das Actividades de 

Enriquecimento Curricular nas escolas do 1º Ciclo do Ensino 

Básico do Concelho de Trancoso. -----------------------------------  

Face ao reconhecimento da importância que aquelas 

actividades representam no processo de aprendizagem das 

crianças, em particular nos primeiros anos da sua vida 

escolar, o Município de Trancoso deliberou tomar as 
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iniciativas procedimentais necessárias à efectivação durante o 

próximo ano lectivo, das citadas Actividades de 

Enriquecimento Curriculares, devendo proceder-se nos termos 

da Lei ao recrutamento e selecção dos professores, com vista 

à leccionação das referidas actividades. --------------------------  

Assim, prevê-se, de acordo com o entendimento partilhado 

com o Agrupamento de escolas de Trancoso, a implementação 

para o próximo ano lectivo das seguintes actividades de 

enriquecimento curricular e respectivo número de 

professores: -----------------------------------------------------------  

a)Inglês - 4 professores ----------------------------------------   

b)Educação Musical - 4 Professores -------------------------  

c)Educação Física e Desportiva - 4 Professores ------------  

d)Tecnologias de Informação e Comunicação - 4 

professores ----------------------------------------------------  

Assim, sendo a autarquia de Trancoso a entidade promotora 

daquelas actividades, foi deliberado proceder à abertura 

daquele procedimento, dado ser absolutamente necessário a 

contratação dos professores responsáveis pela leccionação das 

mesmas actividades. --------------------------------------------------  

Encontrando-se porém o Município de Trancoso, nas 

condições previstas no nº 2 do artº 43 da Lei nº 55-A/2010 de 

31 de Dezembro, foi igualmente deliberado, de acordo com o 
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nº 3 da mesma Lei, solicitar previamente aos membros do 

Governo responsáveis pelas áreas das Finanças e da 

Administração Local, autorização, para, a título excepcional, 

proceder ao recrutamento de 14 professores para a 

leccionação das Actividades de Enriquecimento Curricular no 

ano lectivo de 2011/2012. -------------------------------------------  

Mais foi deliberado celebrar protocolo/acordo de colaboração 

com o Agrupamento de Escolas de Trancoso, com vista a 

candidatar as referidas actividades a desenvolver no 

Concelho, ao apoio a conceder pelo Ministério da Educação 

no valor de 262,5€ / aluno/ano. ------------------------------------  

*A14*  Envio de Página 21 do Anexo ao Relatório de Prestação de 

Contas do ano 2010: Seguidamente, foi presente o 

requerimento número 2116 da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 13 do corrente mês de Julho, da TEGEC, EEM, a 

enviar, em virtude de ter detectado um erro no quadro 14 da 

página 21 do anexo à prestação de contas de 2010, referente às 

remunerações dos órgão sociais, nova folha com valores 

correctos, a fim de a mesma ser substituída. ----------------------  

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

*A15*  Exposição José Augusto: Seguidamente, foi presente o 

requerimento número 2117 da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 13 do corrente mês de Julho, de Clemente Augusto 
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a dar conta que vai decorrer de 30 de Julho a 31 de Agosto, 

uma exposição de pintura no Convento de São Francisco, assim, 

por proposta do autor, existe a possibilidade de para o dia da 

inauguração haver uma actuação do grupo Moonshiners, do 

qual o artista faz parte, pelo crachet de 625 euros, mais jantar  

para 5 pessoas e estadia para 3 pessoas. ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a iniciativa devendo 

ser cabimentada, adjudicando por 625 euros o cachet e 

providenciando pela marcação de jantar e estadia. -------------  

*A16*  Sinalização Rodoviária em Feital: Seguidamente, foi presente 

o requerimento número 2076 da Secretaria que deu entrada 

nesta Câmara em 11 do corrente mês de Julho, da Junta de 

Freguesia de Feital a enviar planta da freguesia com a 

localização de sinalização vertical a fim de ser registado em 

cadastro. ---------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a sinalização 

proposta, comunicando à Junta de Freguesia. -------------------  

*A17*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

em minuta para efeitos de execução imediata. --------------------  

*A18*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 
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outro modo de votação. ----------------------------------------------  

*A19*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 12,00 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 de Divisão 

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

O Presidente da Câmara:  

O Chefe de Divisão Administrativa:  

 

 

 

 


