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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 

2012. ---------------------------------------------------  

*A1*  Aos 16 dias do mês de fevereiro do ano 2012, 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 15,00 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a  

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

92º da Lei número 16/99 de 18 de setembro, na redação da Lei 

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

deliberou por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 10 do 

passado mês de Janeiro, 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 ata ora aprovadas, seja afixada 
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no átrio do edifício dos Paços do Município de Trancoso.  -------  

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 33 datado de 15 do corrente mês de fevereiro e que 

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

- Operações Orçamentais: 37.336,82 €;  ----------------------  

- Operações não Orçamentais: 292.439,34 €.  ----------------  

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

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

professor Amílcar Salvador, para chamar à atenção para a 

necessidade de se proceder ao arranjo do  caminho da Ribeira de 

Vide, na freguesia de Aldeia Nova ao limite do concelho.  -------  

*A6*  Seguidamente, e na sequência da interpelação de um munícipe 

residente em Cótimos, a Câmara Municipal deliberou insistir 

com a em empresa Estradas de Portugal, no sentido de ve r 

colocada uma aplaca com a indicação de Cótimos, na rotunda 

da saída do IP2 para a Cogula.  --------------------------------------  

A este propósito, o senhor vereador doutor António Oliveira 

sugeriu que aquela aplaca deveria ali ser colocada em 

substituição da indicação de Pinhel, aí existente , uma vez que a 

estrada municipal que a serve, tem uma ponte medieval em 

condições de não suportar o trânsito pesado, como aliás decorre 

da sinalização ali colocada.  -----------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou com a sugestão apresentada, 

devendo a mesma ser comunicada à  Estradas de Portugal.  ----  

*A7*  O senhor vereador doutor António Oliveira, lembrou ainda a 

necessidade de atribuir nomes aos novos arruamentos, pelo que 

sugeriu que fossem convidados para a integrar a Comissão de 

Toponímia, a doutora Maria do Céu Ferreira, o douto r Amaral 

Veiga e o Santos Costa.  ----------------------------------------------  

Assim, a Câmara Municipal deliberou designar a nova 

Comissão de Toponímia do concelho que será constituída pelo 

senhor vereador doutor António Oliveira, que presidirá, pela 

doutora Maria do Céu Ferreira, doutor José Amaral  Veiga e 

Fernando Santos Costa.  ---------------------------------------------  

*A8*  Seguidamente o senhor vereador doutor António Oliveira 

informou os presentes que têm sido dirigidas à GNR, algumas 

queixas relativamente ao funcionamento do Mercado Grossista, 

pelo que sugeria que a Câmara Municipal notific asse a empresa 

que gere aquele espaço, no sentido do cumprimento rigoroso do 

respetivo horário de funcionamento.  -------------------------------  

Assim a Câmara Municipal deliberou notificar a empresa 

Calvestlar, no sentido de só permitir o acesso às lojas 

existentes no centro grossista,  por parte dos seus operadores, 

a partir das 20 horas de quinta-feira, sendo que a sua 

abertura e atendimento de clientes retalhistas só poderá 
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ocorrer a partir das 7 horas da manha de sexta -feira. ----------  

Mais foi deliberado, considerar que o Município de Trancoso, 

não pode de modo algum tolerar o incumprimento por parte 

daquela empresa, pelo que se reafirma a exigência do respeito 

escrupuloso dos horários de funcionamento do Centro 

Grossista.  --------------------------------------------------------------  

*A9*  Por último, o executivo recebeu o engenheiro Fernando Cabral, 

que começou por cumprimentar os presentes, afirmando de 

seguida que o motivo da sua presença se prendia com a 

expropriação dos terrenos da Quinta do Conde, com vista à 

construção do Centro Grossista.  ------------------------------------  

Assim, acrescentou, este assunto arrasta -se desde 2006, pelo 

que se torna necessário que o Município, rapidamente, tome 

decisões que resolvam este problema, pondo fim a uma situação 

que está a provocar-lhe sérios prejuízos.  --------------------------  

Recordou ainda que, na sequência de um oficio remetido pela 

Câmara Municipal, entregue há já bastante tempo, documentos 

comprovativos do registo do prédio em causa, não existindo, no 

seu ponto de vista razões que impeçam o Município de lhe 

reconhecer legitimidade para reclamar um montante 

indemnizatório por ocupação de um espaço que lhe pertence, ou 

seja, nos termos dos documentos por si apresentados, 

considera-se titular do referido terreno.  ---------------------------  
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Assim, concluiu, pretendia saber qual a decisão que a Câmara 

Municipal pensava tomar relativamente à situação exposta.  -----  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara respondeu, 

reafirmando que iria ser solicitado o mais rápido possível, um 

parecer jurídico quanto à matéria controvertida (efetiva 

titularidade do prédio, objeto da expropriação) que a Câmara 

Municipal posteriormente apreciará, sendo a decisão tomada , 

naturalmente comunicada ao engenheiro Fernando Cabral.  ------  

ORDEM DO DIA 

*A10*  Cedência do Lote número 5 e 6, sito na Zona Industrial de 

Vila Franca das Naves , à empresa Jorge F. Ramos, 

Unipessoal, Limitada: Em seguida, foi presente o 

requerimento número 386 da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 14 do corrente mês de fevereiro, de Jorge F. Ramos, 

Unipessoal, Limitada, a solicitar a atribuição dos lotes 5 e 6 da 

Zona Industrial de Vila Franca das Naves, para efeitos de 

construção de 2 pavilhões industriais. ------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ceder os lotes número 5 e 6 ao 

preço simbólico de 1 euro por metro quadrado, no âmbito do 

Programa de Apoio ao Investimento, condicionado à 

realização das infraestruturas no prazo máximo de 2 anos, 

sob pena de reversão. ------------------------------------------------  

Os referidos lotes número 5 e 6 encontram -se inscritos na 
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matriz predial urbana de Vila Franca das Naves sob os artigos 

1129 e 1130 e descritos na Conservatória do Registo Predial 

de Trancoso sob os números 1675 e 1676, respetivamente.  -----  

*A11*  Licença de Habitabilidade/Utilização : Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 48 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 1 do corrente 

mês de fevereiro, de João Abel Gaspar Quelhas, residente em 

Póvoa do Concelho, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização de uma habitação, sita na rua 

Principal, em Póvoa do Concelho , inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo P584 da freguesia de Póvoa do Concelho, 

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 d a 

interessada, considerar isento de licenciamento.  ----------------  

*A12*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 50 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

9 do corrente mês de fevereiro, de Luís Alves Ramos, residente 

em França, na qualidade de proprietário, a solicitar isenção de 

licença de utilização de uma casa,  sita ao Rossio, em Cótimos,  

inscrita na matriz predial urbana sob o artigo P438 da freguesia 

de Cótimos, uma vez que a mesma foi construída antes da 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração d a 

interessada, considerar isento de licenciamento.  ----------------  

*A13*  Empreitada de Obras Públicas para a Concretização de um 

Programa de Regeneração Urbana do Centro Histórico de 

Trancoso, que inclui a Construção do Centro de 

Interpretação Isaac Cardoso e a Remodelação da Iluminação 

Pública dentro da Zona de Muralha do Centro Hi stórico, 

classificado como Aldeia Histórica - Auto de Medição 

número 6 (C.I.C.): Em seguida, foi presente informação 

prestada pela Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos  

desta Câmara, informando que o auto em epígrafe, elaborado 

pelo empreiteiro Manuel Rodrigues Gouveia, SA, está em 

conformidade com os trabalhos realizados e com os preços 

unitários registados na proposta , no valor de 99.143,58 euros.  -  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto  de medição, 

procedendo ao pagamento. ------------------------------------------  

*A14*  Abastecimento de Água ao Concelho – 3ª fase (Vale do Seixo 

– Ribeira do Freixo) - Auto de Medição número 1: Em 

seguida, foi presente informação prestada pel a Divisão de 

Obras Municipais e Serviços Urbanos  desta Câmara, 

informando que o auto em epígrafe, elaborado pel o empreiteiro 

António Ramos Silva & Filhos, Limitada , está em 
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conformidade com os trabalhos realizados e com os preços 

unitários registados na proposta , no valor de 16.515,82 euros.  -  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto  de medição, 

procedendo ao pagamento. ------------------------------------------  

Reparação da E.M. 596 a Valdujo  --------------------------------  

*A15*  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 pelo empreiteiro António José Baraças , está 

em conformidade com os trabalhos realizados e com os preços 

unitários registados na proposta , no valor de 82.310,75 euros.  -  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto  de medição, 

procedendo ao pagamento. ------------------------------------------  

*A16*  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 pelo empreiteiro António José Baraças , está 

em conformidade com os trabalhos realizados e com os preços 

unitários registados na proposta, no valor de 52.688 euros.  -----  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto  de medição, 

procedendo ao pagamento. ------------------------------------------  

Beneficiação de Caminho no Lugar do Rojendo – Póvoa do 

Concelho --------------------------------------------------------------  
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*A17*  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 pelo empreiteiro Biosfera, Limitada , está 

em conformidade com os trabalhos realizados e com os preços 

unitários registados na proposta , no valor de 24.830,40 euros.  -  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto  de medição, 

procedendo ao pagamento. ------------------------------------------  

*A18*  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 pelo empreiteiro Biosfera, Limitada , está 

em conformidade com os trabalhos realizados e com os preços 

unitários registados na proposta , no valor de 14.168 euros.  -----  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto  de medição, 

procedendo ao pagamento. ------------------------------------------  

Rede de Abastecimento de Água e Drenagem de Esgotos de 

Moreira de Rei  -------------------------------------------------------  

*A19*  Auto de Medição número 1RA – Rede de Distribuição de 

Água: Em seguida, foi presente informação prestada pela 

Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos  desta Câmara, 

informando que o auto em epígrafe, elaborado pel o empreiteiro 

Ascop –  Construção Civil e Obras Públicas; Limitada , está em 
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conformidade com os trabalhos realizados e com os preços 

unitários registados na proposta , no valor de 12.077,70 euros.  -  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto  de medição, 

procedendo ao pagamento. ------------------------------------------  

*A20*  Auto de Medição número 1RE – Rede de Drenagem de 

Esgotos Domésticos: Em seguida, foi presente informação 

prestada pela Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos  

desta Câmara, informando que o auto em epígrafe, elaborado 

pelo empreiteiro Ascop – Construção Civil e Obras Públicas; 

Limitada, está em conformidade com os trabalhos realizados e 

com os preços unitários registados na proposta , no valor de 

28.625,36 euros.  ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto  de medição, 

procedendo ao pagamento. ------------------------------------------  

*A21*  Subsídios:  Em seguida,  foi presente o requerimento da 

Freguesia de Granja a solicitar apoio para a conclusão de 

diversos caminhos no valor de 12.000 euros . ----------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio mediante 

protocolo.  --------------------------------------------------------------  

*A22*  Em seguida, foi presente o requerimento  da Piscotávora –  

Associação de Produtores Florestais  a solicitar apoio como 

contrapartida na realização de trabalhos de execução de faixa 

de gestão de combustível na rede viária municipal,  no valor de 
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10.000 euros. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder apoio solicitado 

como transferência de capital no valor de 10.000 euros  

mediante protocolo.  --------------------------------------------------  

*A23*  Em seguida, foi presente o requerimento da ACRT - grupo de 

música popular portuguesa ‘Pedrinhas da Calçada’  a solicitar 

apoio para deslocação à Suíça, para atuação junto da 

comunidade emigrante , no valor de 1.500 euros. -----------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: ‘À reunião de Câmara propondo a atribuição de  um 

subsídio de 1.000 euros ’.  --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um subsídio de 1.000 

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

*A24*  Pagamento de Taxas de Condomínio: Em seguida, foi 

presente o requerimento 263, da Secretaria que deu entrada 

nesta Câmara em 27 do passado mês de janeiro, do Condomínio 

do Lote 14, sito na Rua Dr. Adelino Amaro da Costa, em 

Trancoso, a solicitar o pagamento das quotas referentes ao ano 

de 2009, no valor de 120 euros.  -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou pagar a quota anual do 

condomínio relativo ao ano de 2009 no valor de 120 euros . ---  

*A25*  Em seguida, foi presente o requerimento 264, da Secretaria que 

deu entrada nesta Câmara em 27 do passado mês de janeiro, do 
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Condomínio do Lote 14, sito na Rua Dr. Adelino Amaro da 

Costa, em Trancoso, a solicitar o pagamento das quotas 

referentes ao ano de 2010, no valor de 120 euros.  ----------------  

A Câmara Municipal deliberou pagar a quota do condomínio 

no valor de 120 euros e para o ano de 2010 . ---------------------  

*A26*  Em seguida, foi presente o requerimento 265, da Secretaria que 

deu entrada nesta Câmara em 27 do passado mês de janeiro, do 

Condomínio do Lote 14, sito na Rua Dr. Adelino Amaro da 

Costa, em Trancoso, a solicitar o pagamento das quotas 

referentes ao ano de 2011, no valor de 120 euros.  ----------------  

A Câmara Municipal deliberou pagar a quota do condomínio 

no valor de 120 euros  relativo a 2011. ----------------------------  

*A27*  Em seguida, foi presente o requerimento 266, da Secretaria que 

deu entrada nesta Câmara em 27 do passado mês de janeiro, do 

Condomínio do Lote 14, sito na Rua Dr. Adelino Amaro da 

Costa, em Trancoso, a solicitar o pagamento das quotas 

referentes ao ano de 2012, no valor de 120 euros.  ----------------  

A Câmara Municipal deliberou pagar a quota do condomínio 

no valor de 120 euros relativo a 2012 . ----------------------------  

*A28*  Raia Histórica:  Em seguida foi presente o requerimento 

número 330, que deu entrada nesta Câmara em 6 do corrente 

mês de fevereiro, da Raia Histórica, a solicitar o pagamento da 

comparticipação nas despesas de funcionamento  da ADL, no 
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valor mensal de 2.030 euros.  ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou pagar a comparticipação para 

2012 no valor de 2.030 euros por mês. ----------------------------  

*A29*  Concessão de Tolerância de Ponto:  Em seguida foi presente o 

despacho do senhor Presidente da Câmara que se reproduz na 

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

-Considerando que na próxima 3ª feira, dia 21 de 

fevereiro, a maioria do comércio local se encontra 

encerrado; -----------------------------------------------------  

-Considerando igualmente que não há transportes que 

garantam o acesso à sede do concelho;  --------------------  

-Considerando ainda que o referido dia coincide com a 

interrupção letiva do ano escolar;  -------------------------  

-Considerando por último que na segunda maior freguesia 

do concelho, Vila Franca das Naves, se consolidou já 

um evento carnavalesco de considerável dimensão local 

e regional, que importa manter e incentivar;  -------------  

Determino, no âmbito das minhas competências, à semelhança 

dos anos anteriores, a concessão de tolerância de ponto a 

todos os trabalhadores da autarquia no próximo 21 de 

Fevereiro.  -------------------------------------------------------------  

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

Face à urgência na tomada de deliberação, a Câmara 
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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: --------------------------------------------------------------------  

*A30*  Aprovação do Plano de Segurança e Saúde : Em seguida, foi 

presente o plano de segurança e saúde relativo à execução da 

poda das árvores no concelho de Trancoso . -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Plano de Segurança 

e Saúde. ----------------------------------------------------------------  

*A31*  Concepção/Construção de Novo Bloco na EBI de Trancoso:  

Em seguida foi presente informação prestada pela Divisão de 

Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e Ambiente desta 

Câmara, dando conta que a  revisão de preços da empreitada em 

epígrafe é de -47.243,17 euros, conforme cálculo que anexa. 

Devendo ser dado conhecimento ao empreiteiro, de modo a 

regularizar a situação.  ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a revisão de preços 

negativa, no valor de -47.243,17 euros, devendo ser notificado 

o empreiteiro para a sua devolução.  -------------------------------  

*A32*  Plano de Desenvolvimento do Andebol no Concelho de 

Trancoso:  De seguida foi presente o protocolo referindo em 

epígrafe que se transcreve na íntegra:  ------------------------------  

--------------------------- ‘PROTOCOLO -----------------------------  
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Considerando que a prática desportiva é um direito 

fundamental dos cidadãos reconhecido na Constituição da 

República Portuguesa;  -----------------------------------------------  

Considerando que o elevado valor educativo do Andebol, 

modalidade desportiva de grande implantação Nacional e 

Distrital, pode assumir um papel fundamental na formação dos 

jovens do Concelho de Trancoso;  -----------------------------------  

Atendendo a que esse facto obriga todos os agentes envolvidos 

no fenómeno desportivo e na área da formação a esforços de 

optimização e eficácia permanentes, dos meios e formas da 

actividade física;  -----------------------------------------------------  

Assumindo que o aproveitamento integral de tais esforços 

radica na conjugação das funções e no clima de confiança 

recíproca entre as instituições que organizam, promovem e 

apoiam as atividades desportivas;  ----------------------------------  

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

O Município de Trancoso, pessoa colectiva de direito publico, 

com o NIPC 501143726, com sede na Praça do Município, 

6420-107 em Trancoso, representada neste acto pelo seu 

Presidente, Júlio José Saraiva Sarmento, --------------------------  

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

A FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL, pessoa 

colectiva de direito privado e utilidade pública e utilidade 
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pública desportiva, NIPC 501361375, com sede na Calçada da 

Ajuda, 63-69 em Lisboa, representada pelo seu Presidente, 

Henrique José Xavier Torrinha Cardoso,  --------------------------  

Sem prejuízo das competências e finalidades próprias de c ada 

instituição,  ------------------------------------------------------------  

Celebram o presente PROTOCOLO, que tem como principal 

objectivo a realização de um "Plano de Desenvolvimento do 

Andebol no Concelho de Trancoso".  --------------------------------  

Assim, o Município de Trancoso e a Federação de Andebol de 

Portugal comprometem-se a cooperar para a realização de um 

conjunto de acções que possibilitem a promoção e prática do 

Andebol á população jovem do Concelho de Trancoso.  ----------  

Nesse sentido,  ---------------------------------------------------------  

A FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL compromete-se 

a: -----------------------------------------------------------------------  

1º - Promover e apoiar as acções de divulgação e  propaganda 

que possibilitem um conhecimento adequado das acções e 

actividades do Andebol, consideradas no âmbito do presente 

Protocolo;  -------------------------------------------------------------  

2º - Realizar acções de formação de agentes desportivos, que 

promovam, divulguem e enquadrem as actividades desportiva s 

oriundas da Câmara Municipal de Trancoso. Na área dos 

técnicos e árbitros, as acções serão enquadradas dentro do 
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âmbito das respectivas carreiras federadas;  ----------------------  

3º - Apoiar directamente os docentes de Educação Física ou 

outros agentes desportivos para o fomento e a prática do 

Andebol nos seus estabelecimentos de ensino e/ou nas 

estruturas associativas em que estiverem inseridos, de acordo 

com programa especifico de enriquecimento curricular;  --------  

4º - Apoiar a filiação e inscrição de Clubes do Concelho que 

desejem encetar a prática federada do Andebol;  -----------------  

5º - Em concordância com a iniciativa Autárquica, apoiar a 

criação de condições para a estruturação de Escolas de 

Andebol, nomeadamente na direcção técnica, 

operacionalização inicial e fornecimento de material.  -----------  

O Município de Trancoso compromete-se a: ----------------------  

1º - Promover as condições inerentes á criação de uma Escola 

de Andebol, nomeadamente no apoio em instalações, materiais 

e transportes para a realização das actividades práticas.  -------  

2º - Comparticipar nos encargos que  envolvam as acções 

previstas ao abrigo do presente Protocolo.  -----------------------  

3º - Garantir condições para o enquadramento Técnico, em 

particular na formação, nos transportes e nas instalações.  -----  

4º - Divulgar as diversas acções a desenvolver, possibilitando 

uma participação alargada da população.  -------------------------  

5º - Apoiar e incentivar os docentes de Educação Física para a 
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prática regular do Andebol no concelho, nomeadamente, nas 

Actividades de Enriquecimento Curricular.  -----------------------  

Este protocolo tem a validade de um ano, contado da data da 

sua assinatura, sendo considerado automaticamente 

prorrogado por períodos sucessivos de igual duração, se não 

for denunciado por uma das partes, com um mês de 

antecedência em relação ao termo da sua actividade.  -----------  

Federação de Andebol de Portugal : O Presidente - Henrique 

José Xavier Torrinha Cardoso  --------------------------------------  

Câmara Municipal de Trancoso: O Presidente –  Júlio José 

Saraiva Sarmento’.  ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou subscrever o presente 

protocolo.  --------------------------------------------------------------  

*A33*  Aprovação do Compromisso Financeiro a Contratualizar 

com a TEGEC, no âmbito do Contrato Programa a Celebrar 

com esta Entidade, para o ano de 2012:  -------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o compromisso 

financeiro no valor de 887.183 euros, a concretizar no âmbito 

do Contrato Programa a celebrar com a TEGEC, para o ano 

económico de 2012. --------------------------------------------------  

*A34*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas em 

minuta para efeitos de execução imediata.  -------------------------  
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*A35*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A36*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17,00 horas, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declara encerrada a reunião, da qual, para 

constar, se lavrou a presente ata 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 :  

 


