
 
 

Ata  n . º    0 1  /  2 01 5 .    Reuniã o  de    14 -0 1 -2 0 1 5 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 14 DE JANEIRO DE 2015. --------------------  

*A1* Aos 14 dias do mês de janeiro do ano de 2015, nesta cidade de 

Trancoso e sala das sessões dos Paços do Município, reuniu a 

Câmara Municipal de Trancoso, sob a presidência do senhor 

Amílcar Salvador e a comparência dos senhores vereadores 

Eduardo Pinto, Ivone Mouco, Augusto Rente e Cristina 

Inocêncio. -------------------------------------------------------------  

*A2* Justificação de Faltas:  A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificadas as faltas de comparência, à presente 

reunião, dos senhores vereadores Paulo Matias e João 

Rodrigues. -------------------------------------------------------------  

*A3* Às 14,30 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A4* Começaram por ser recebidos os senhores doutores António 

Oliveira e Rogério Tenreiro que, em representação da 

AeneBeira – Associação Empresarial do Nordeste da Beira, 

vieram referir-se à organização da XII Feira do Fumeiro, dos 

Sabores e do Artesanato do Nordeste da Beira, a ter lugar nos 

períodos compreendidos entre 27 de fevereiro e 1 de março e 7 

e 8 de março do corrente ano. ---------------------------------------  
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Assim, o doutor Oliveira começou por afirmar que, tal como era 

referido no oficio que deu entrada nestes serviços camarários, 

em 7 do corrente mês de janeiro, o deficit do evento organizado 

em 2014 foi de 11.751€, apesar de, nas receitas, estar 

contabilizado um serviço prestado à Raia Histórica, no 

montante de 8.130€. Acrescentou que, como tal, o deficit 

previsível para 2015, em que já não é possível qualquer 

colaboração da Raia Histórica, será superior a 20.000€. Por 

isso, atendendo à parceria existente entre a AeneBeira e o 

Município de Trancoso, tendo em vista a organização deste 

evento, era seu entendimento que aquele deficit deveria ser 

repartido entre os dois parceiros. -----------------------------------  

Para concluir, o senhor doutor Oliveira solicitou ao executivo 

que refletisse e lhe comunicasse, com alguma urgência, se 

preferia transferir para a Associação que ele representa metade 

daquele deficit, acrescido do valor do IVA, ou se, em 

alternativa, preferia que fosse o Município a lançar parte dos 

procedimentos inerentes à concretização da referida feira. ------  

Usando da palavra, o senhor Presidente da Câmara afirmou que 

este e outros eventos semelhantes são para manter, melhorando-

os, se possível. Relativamente ao lançamento ou não de alguns 

dos procedimentos, por parte do Município, disse que, a curto 

prazo, iria ser dada uma resposta à AeneBeira. -------------------  
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*A5* Aprovação e Publicidade da Ata:  ---------------------------------  

Nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 57º da Lei 

número 75/2013 de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 29 

do passado mês de dezembro submetida à discussão e votação, 

tendo sido dispensada a sua leitura, atendendo a que a mesma 

foi, antecipadamente, distribuída a todos os membros do 

executivo. --------------------------------------------------------------  

Tendo a mesma sido aprovada, por maioria, em virtude de não 

terem participado na discussão e votação, os senhores 

vereadores Augusto Rente e Cristina Inocêncio, por não terem 

estado presente nessa reunião, foi,  ainda, deliberado afixar a 

referida ata no átrio do edifício dos Paços do Município de 

Trancoso e publicá-la no site do Município. -----------------------  

*A6* Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

8, datado de 13 do corrente mês de janeiro e que apresenta os 

seguintes valores: -----------------------------------------------------  

- Operações Orçamentais: 367.582,18€; ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 365.240,76€. ----------------  

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

*A7* Intervenções: Seguidamente, interveio a senhora vereadora 

Cristina Inocêncio para formular as seguintes questões: ---------  

‘1 – Qual o valor que a Câmara Municipal vai destinar ao 
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carnaval de Vila Franca das Naves? -------------------------------  

2 – Para quando a proposta de alteração ao Regulamento de 

Exercício da Atividade de Comércio a Retalho não Sedentário 

do Município de Trancoso, para permitir os mercados mensais 

de Vila Franca das Naves? ------------------------------------------  

3 – O senhor vereador João Rodrigues solicita respostas, por 

escrito, para as perguntas feitas na última reunião do 

executivo. Qual foi o custo das obras de saneamento 

executadas na rua da Póvoa, em Vila Franca das Naves?’ ------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara afirmou: -----------  

‘1 – No que diz respeito ao apoio a conceder para a 

organização do carnaval de Vila Franca das Naves, nesta 

reunião do executivo, irá ser presente uma proposta de 5.000€, 

sofrendo um acréscimo de 500€, relativamente ao concedido 

para o ano de 2014. No entanto, este apoio terá que ser 

submetido a aprovação por parte da Assembleia Municipal, na 

sua próxima reunião. -------------------------------------------------  

2 – Relativamente ao mercado mensal de Vila Franca das 

Naves, já respondi, ao longo dos últimos três meses, quer em 

reunião da Assembleia Municipal, quer em reuniões da Câmara 

Municipal e continuo disponível para, em conjunto com as 

forças vivas da terra e feirantes, ver se há condições que 

permitam a sua concretização. Penso que não é um assunto de 
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resposta imediata, mas admito, perfeitamente, que o mesmo 

possa vir a ter lugar. -------------------------------------------------  

3 – Quanto às questões formuladas pelo senhor vereador João 

Rodrigues, as mesmas tiveram resposta na própria reunião, 

faltando, unicamente, avaliar os custos dos materiais gastos, 

mas irei mandar fazer esse cálculo que transmitirei ao 

executivo, numa próxima reunião.’  ---------------------------------  

Continuando a usar da palavra, o senhor Presidente da Câmara 

disse: -------------------------------------------------------------------  

‘Aproveito para informar que foi decidido, em reunião havida 

com a Escola Profissional de Trancoso, o Agrupamento de 

Escolas de Trancoso, alguns Jardins de Infância, o CLDS+ e a 

Trancoso Eventos, organizar um desfile de carnaval, na manhã 

do dia 13 de fevereiro, sexta-feira. Acrescento que, para essa 

organização, a Câmara Municipal irá conceder um pequeno 

apoio monetário, destinado à aquisição de materiais, para além 

de assegurar os transportes necessários e proporcionar alguma 

animação, nomeadamente com um grupo de bombos’.  -----------  

ORDEM DO DIA 

*A8* Análise, discussão e votação relativas à aprovação do saldo 

da gerência do ano económico de 2014: Em seguida, foi 

presente informação da divisão financeira a dar conta que, em 

31 de dezembro último, se havia procedido ao encerramento das 
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operações de natureza orçamental,  relativas ao exercício 

económico de 2014, tendo-se apurado, após a realização das 

operações de verificação e validação, um saldo orçamental para 

a gerência seguinte, refletido nos valores a seguir apresentados:  

- Execução Orçamental --------------------------- 345.573,76 euros 

- Operações de Tesouraria ----------------------- 365.228,90 euros 

Saldo para a Gerência Seguinte ----------------- 710.802,66 euros 

Assim, propunha a apreciação do mapa de fluxos de caixa, 

referente ao exercício de 2014, bem como dos valores refletidos 

no saldo apurado para a gerência de 2015. -------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o mapa de fluxos de 

caixa e, consequentemente, o saldo respeitante a operações 

orçamentais, referente ao ano de 2014, no montante de 

345.573,76€, devendo o mesmo ser já considerado no cálculo 

dos fundos disponíveis, para o corrente mês de janeiro, em 

conformidade com o previsto na alínea a) do nº 3 do artigo 5º 

do Decreto-Lei nº 127/2012 de 21 de junho. ----------------------  

*A9* Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis:  

Seguidamente, foi presente informação da divisão financeira a 

dar conta que, dando cumprimento ao disposto na Lei nº 8/2012 

de 21 de fevereiro, havia sido calculado o valor dos fundos 

disponíveis para o corrente mês, verificando-se que, tendo por 

base as disposições previstas na citada Lei, no Decreto – Lei nº 
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127/2012 de 21 de junho, no despacho do senhor Presidente da 

Câmara de 5 de dezembro último e a determinação do Executivo 

Municipal relativa ao cálculo dos fundos disponíveis, após a 

aprovação do saldo de gerência do exercício de 2014, de forma 

a ser possível integrá-lo já no cálculo do valor dos fundos 

disponíveis para o mês de janeiro, existe, à presente data, um 

valor positivo para os mesmos, tal como consta do mapa que 

anexou, no valor de 469.892,62€. -----------------------------------  

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

*A10*  Dispensa de licença de habitabilidade/utilização:  Em 

seguida, foi presente o requerimento número 679 da Secção de 

Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara, em 23 do 

passado mês de dezembro, de Maria dos Prazeres do 

Nascimento, residente em Cótimos, na qualidade de 

proprietária, a solicitar isenção de licença de utilização para 

uma habitação, sita na rua da Junqueira, em Cótimos, inscrita 

na matriz predial urbana sob o artigo 226, da freguesia de 

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

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

1951. -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

interessada, considerar isenta de licença de utilização. --------  

*A11*  Análise, discussão e votação relativas à conta final 
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provisória da empreitada ‘Ampliação da Rede de Águas 

Pluviais em Trancoso (Loteamento da Fonte da Vide)’:  

Seguidamente, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a dar 

conta que, devido ao facto de ainda não se encontrarem 

publicados os índices que irão permitir a realização da revisão 

de preços referente à empreitada em epígrafe e cumprindo-se 

com o estipulado no art.º 399 do CCP, se havia elaborado a 

conta final provisória da empreitada, tendo a empresa 

adjudicatária concordado com a mesma e tendo-a, por isso, 

rubricado a senhora Aldora Celeste Garcia dos Santos. ----------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a conta final 

provisória da empreitada, com os seguintes montantes: --------  

- valor do contrato --------------------------------------- 19.000€; 

- executado do contrato --------------------------------- 19.000€; 

- IVA entregue ao adjudicatário ------------------------- 1.140€; 

- Total da empreitada ----------------------------------- 20.140€. 

*A12*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à emissão 

de parecer prévio vinculativo, destinado à prestação de 

serviços referente à assunção de responsabilidades pela 

exploração de instalações elétricas, durante o ano de 2015:  

De seguida, foi presente informação da divisão de obras, 

ambiente e equipamento urbano, a dar conta que as instalações 
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elétricas que carecem de técnico responsável pela sua 

exploração estão previstas no Anexo V do Decreto-Lei n° 

517/80 de 5 de outubro. ----------------------------------------------  

Acrescentava que a Câmara Municipal possui um conjunto de 

equipamentos que, no seu entender, carecem de técnico 

responsável e que são os seguintes: --------------------------------  

-EBI de Trancoso; -----------------------------------------------  

-Piscinas Municipais de Vila Franca das Naves; -------------  

-Pavilhão Multiusos; --------------------------------------------  

-Cinema Jacinto Ramos; ----------------------------------------  

-Convento de S. Francisco; -------------------------------------  

-Parque Municipal; ----------------------------------------------  

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

-Estádio Dr. Fernando Lopes. ----------------------------------  

Informava, ainda, que a realização de determinados eventos, ao 

longo do ano, requer técnico responsável para ligações 

eventuais, tais como: -------------------------------------------------  

-A Feira de S. Bartolomeu; -------------------------------------  

-Os eventos no Largo da Avenida; ----------------------------  

-As feiras/festas que, por ano e em média, são cerca de 20.  

Por último, referia ainda que os equipamentos: Centro Cultural 

de Trancoso, Piscinas de Vila Franca das Naves e Jardim de 

Infância (antigo matadouro) têm quadro de obras e que esta 
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situação é conveniente ser resolvida, com urgência. -------------  

Anexou o programa de procedimento e o caderno de encargos, 

com o preço base, para um período de 11 meses, de 

11.676,50€+IVA. -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no art.º 

75º, nomeadamente nos seus nos.  5 e 12, da Lei nº. 82-B/2014 

de 31 de dezembro, deliberou emitir parecer prévio vinculativo 

favorável, destinado a esta contratação de serviços. ------------  

*A13*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à emissão 

de parecer prévio vinculativo, referente à ratificação de 

despacho destinado ao ‘Aluguer de uma Tenda’ para 

animação da passagem de ano 2014/2015:  Seguidamente, o 

senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto em epígrafe, 

apresentou a proposta que se transcreve na íntegra: --------------  

‘Com o objectivo de dinamizar o Centro Histórico de Trancoso, 

o executivo vem promovendo diversas ações para atrair os 

cidadãos a esta área da cidade.-------------------------------------  

Tendo em conta que estamos em época natalícia e de fim de 

ano, altura em que acorrem a Trancoso outros cidadãos, seja 

em visita às suas famílias, seja em turismo, importa que se 

promovam eventos de entretenimento e diversão para que a 

estadia dessas pessoas em Trancoso seja ainda mais apelativa.  

Por outro lado, o executivo está empenhado em que, em 
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simultâneo, das acções de dinamização realizadas haja também 

um incremento da actividade comercial, evitando a saída das 

famílias para os eventos promovidos em concelhos vizinhos. ---  

Nesta perspectiva, o executivo pretende instalar uma Tenda 

gigante, no Largo da Avenida, para aí promover a animação de 

"passagem de ano" 2014/2015. --------------------------------------  

Assim, considerando que é urgente proceder à abertura de 

procedimento administrativo, para a contratação do aluguer da 

referida Tenda e ------------------------------------------------------  

- Que, nos termos do nº 3 do artigo 35º da Lei nº 75/2013 de 12 

de setembro, "em circunstâncias excecionais, e no caso de, por 

motivo de urgência, não ser possível reunir 

extraordinariamente a câmara municipal, o presidente pode 

praticar quaisquer atos da competência desta, ficando os 

mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião realizada 

após a sua prática ..." ,  -----------------------------------------------  

Determino que os serviços procedam à abertura do competente 

procedimento por ajuste direto, devendo ser consultada a 

empresa Liveact Produções Lda. ------------------------------------  

Porém, considerando ainda ------------------------------------------  

- Que, nos termos do disposto no nº 4 do artigo 73º da Lei 83-

C/2013 de 31/12, carecem de parecer prévio vinculativo, entre 

outros, todos os contratos de aquisição de serviços, 
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designadamente no que respeita a: ---------------------------------  

a) Contratos de prestação de serviços nas modalidades de 

tarefa e avença; -------------------------------------------------------  

E que, nas autarquias locais, a emissão de parecer prévio 

vinculativo é, nos termos do n° 11 do artigo 73° da Lei 83-

C/2013 de 31/12, da competência do órgão executivo, -----------  

Proponho que o presente despacho seja submetido à próxima 

reunião da Câmara Municipal, para que esta emita parecer 

prévio favorável à contratação da prestação de serviços, 

destinada ao aluguer de uma Tenda. -------------------------------  

À contabilidade para cabimentar o valor de 2.700 €, acrescido 

de iva à taxa legal.’ --------------------------------------------------  

Na sequência da aprovação do Orçamento de Estado para o 

corrente ano de 2015, a Câmara Municipal, em conformidade 

com o previsto no art.º 75º, nomeadamente nos seus nos. 5 e 

12, da Lei nº. 82-B/2014 de 31 de dezembro, deliberou, por 

maioria, emitir parecer prévio vinculativo favorável, destinado 

a esta contratação de serviços, ratificando o despacho do 

senhor Presidente da Câmara de 18/12/2014, tendo votado 

contra os senhores vereadores do PSD, Augusto Rente e 

Cristina Inocêncio que apresentaram a seguinte declaração de 

voto. Os senhores vereadores do PS apresentaram, também, 

uma declaração de voto. ---------------------------------------------  
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------Declaração de Voto dos senhores vereadores do PSD ------  

‘Relativamente à emissão de parecer prévio vinculativo para o 

aluguer da tenda utilizada na passagem de ano, como é do 

conhecimento público, a tenda esteve montada, todo este tempo, 

no Largo da Avenida. Há que atender a que o evento já 

decorreu e que, até aí, houve muito tempo para preparar tal 

concurso, pois já se sabia que a passagem de ano é sempre de 

31 de dezembro para 1 de janeiro. Porém, o parecer prévio é 

sempre da competência do órgão Câmara Municipal e não do 

Presidente. O Presidente da Câmara tem competência, em face 

do valor, para, depois, realizar a adjudicação, mas o parecer 

prévio é sempre da competência da Câmara e antes dos outros 

procedimentos legais. Ora, sendo o parecer prévio requisito 

indispensável e da competência do órgão executivo, os atos 

praticados pelo Presidente, sem parecer prévio, são nulos. Por 

isso, votamos contra, por haver violação à Lei.’ -----------------  

------Declaração de Voto dos senhores vereadores do PS --------  

‘A tenda gigante era imprescindível para a realização das 

actividades de fim de ano, como já foi referido na última 

reunião do executivo. Era, também, urgente a abertura de 

procedimento administrativo, para a contratação da referida 

tenda e, dado não ser possível reunir extraordinariamente a 

Câmara Municipal, o despacho foi logo feito, com data de 
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18/12/2014, cumprindo assim o estipulado no nº. 3 do artigo 

35º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. Só por mero lapso, 

este despacho não foi sujeito a ratificação na última reunião 

do executivo, como já havia sido referido aos senhores 

vereadores. Recordo que o valor em causa foi de apenas 

2.700€, mais IVA, valor este que é, cerca de dez vezes, inferior 

ao pago pela Câmara da Guarda, pelo aluguer de uma tenda 

similar e os próprios custos de animação e divulgação foram 

também residuais, quando comparados com eventos 

semelhantes.’ ----------------------------------------------------------  

*A14*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à emissão 

de parecer prévio vinculativo favorável, destinado à 

contratação de serviços jurídicos, com vista à constituição 

de mandatário para contestar ação movida pela Ascop - 

Construção Civil e Obras Públicas, Limitada: De seguida, o 

senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto em epígrafe, 

apresentou a proposta que se transcreve na íntegra: --------------  

Considerando que corre termos contra a Câmara Municipal o 

seguinte processo: ----------------------------------------------------  

a) Processo nº 704/14.0T8GRD (Comarca da Guarda - 

Secção Cível e Criminal) ASCOP - Const. Civil Obras 

Públicas, Lda. ------------------------------------ 150.001,13 € 

Considerando que se impõe o acompanhamento da referida 
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ação por mandatário judicial, por forma a acautelar o 

interesse público e, a defesa dos direitos e interesses do 

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

Considerando que não consta do quadro de pessoal da Câmara 

Municipal, um jurista com experiência no exercício da 

advocacia, nomeadamente no acompanhamento de ações 

judiciais e em audiência de julgamento, bem como com 

conhecimento sobre Direito Processual Administrativo e Civil, 

matéria imprescindível para o acompanhamento jurídico da 

referida ação com o máximo rigor e competência possível.  -----  

Que, nos termos do disposto no nº 5 do artigo 75º da Lei 82-

B/2014 de 31/12, carecem de parecer prévio vinculativo, entre 

outros, todos os contratos de aquisição de serviços, 

designadamente no que respeita a: ---------------------------------  

a) Contratos de prestação de serviços nas modalidades de 

tarefa e avença; -------------------------------------------------  

E que nas autarquias locais, a emissão de parecer prévio 

vinculativo é, nos termos do nº 12 do artigo 75º da Lei 82-

B/2014 de 31/12, da competência do órgão executivo, -----------  

Proponho que a Câmara Municipal emita parecer prévio 

vinculativo favorável à contratação da prestação de serviços 

jurídicos, com vista à constituição de mandatário para os 

seguintes fins: ---------------------------------------------------------  
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a) Acompanhamento da ação supra identificada com o nº 

704/14.0T8GRD, até conclusão da mesma. -------------------  

b) Elaboração e apresentação de todos os articulados, como 

seja contestação, tréplica, articulados por factos 

supervenientes e outros que se reputem por necessários, 

com vista à cabal defesa dos direitos do Município. --------  

c) Elaboração e apresentação de requerimentos avulsos, 

termos de transação, e outros requerimentos necessários 

com vista à cabal defesa dos direitos do Município. --------  

d) Elaboração e apresentação de requerimento de recurso ou 

resposta a recurso. ----------------------------------------------  

e) Participação e intervenção do mandatário em todas as 

diligências designadas pelo Tribunal, tal como audiência 

de partes, audiência de julgamento e audiência no âmbito 

de recursos em Tribunais superiores. -------------------------  

f) Participação e intervenção do mandatário em todas as 

reuniões extra-judiciais, designadamente com os legais 

representantes do município e mandatário da contraparte, 

destinada à prestação de informação sobre o decurso das 

ações e eventuais tentativas de conciliação. -----------------  

À contabilidade para cabimentar, a título de estimativa total de 

honorários do mandatário judicial a constituir, o valor de 

5.000,00 €(cinco mil euros) sem IVA.’ -----------------------------  



 
 

Ata  n . º    0 1  /  2 01 5 .    Reuniã o  de    14 -0 1 -2 0 1 5 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

Acerca deste assunto, a senhora vereadora Cristina Inocêncio 

formulou as seguintes questões: ------------------------------------  

‘Atendendo a que se trata de uma prestação de serviços aberta 

à concorrência, pergunto: 1- Quais as entidades a convidar?; 

2- O caderno de encargos já está elaborado?; 3- Quais os 

critérios subjacentes à escolha do adjudicatário?; 4- Foi feita 

a redução remuneratória, legalmente prevista?’ -----------------  

Usando da palavra, o senhor Presidente da Câmara leu a 

proposta referente ao parecer prévio que já responde, em parte, 

às questões formuladas e acrescentou que o procedimento de 

contratação era da sua responsabilidade e não do executivo. ----  

Submetida a proposta a votação, a Câmara Municipal, em 

conformidade com o previsto no art.º 75º, nomeadamente nos 

seus nos. 5 e 12, da Lei nº. 82-B/2014 de 31 de dezembro, 

deliberou, por maioria, emitir parecer prévio vinculativo 

favorável, destinado a esta contratação de serviços, tendo 

votado contra a senhora vereadora Cristina Inocêncio. --------  

*A15*  Análise, discussão e votação de propostas de ratificação de 

despachos relativos a processos de despesa:  --------------------  

Seguidamente, foram presentes vários processos de despesa 

com despachos de autorização e que constam da relação 

seguinte:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Refeições Escolares 1059 29-12-2014 20.848,94 € 
Prolongamento de Horário 1061 29-12-2014 1.301,58 € 
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Prolongamento de Horário 1062 29-12-2014 3.687,81 € 
Refeições Escolares e Prolongamento de Horário 1060/CSPVFN 29-12-2014 20.776,61 € 
Prolongamento de Horário 1060/CSPT 29-12-2014 6.507,90 € 
Prolongamento de Horário 1060/LPalhais 29-12-2014 1.301,58 € 
Prolongamento de Horário 1060/SCM 29-12-2014 3.253,95 € 
Garrafa de gás para aquecedores na tenda Req.1006 30-12-2014 156,00 € 
Emolumentos tribunal contas Corr.666 31-12-2014 3.243,49 € 
Alojamento temporário de animais de companhia Corr.338 31-12-2014 2.000,00 € 
Transporte escolar 1058-Albeira 31-12-2014 1.768,90 € 
Transporte escolar 1058-QtãPinh 31-12-2014 1.014,30 € 
Transporte escolar 1058-Qta Lav 31-12-2014 1.587,60 € 
Transporte escolar 1058-Frech 31-12-2014 3.880,80 € 
Segurança nas feiras e mercados 1057-GNR 31-12-2014 7.500,00 € 

Total 78.829,46 € 
 

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Encargos de cobrança RSU's 64-EncCobRSU 09-01-2015 5.000,00 € 
Estimativa de circularização 106-BPICircu 09-01-2015 100,00 € 
Estimativa de circularização 107-CGDCirc 09-01-2015 150,00 € 
Estimativa de circularização 108-CCAMCirc 09-01-2015 150,00 € 
Estimativa de circularização 109-BCPCirc 09-01-2015 150,00 € 
Requisição de cheques 110-ReqChq 09-01-2015 200,00 € 
Publicações em D.R 111-PublDR 09-01-2015 1.000,00 € 
Publicação de Avisos 112-Avisos 09-01-2015 100,00 € 
Publicação de Alvarás 113-PublAlva 09-01-2015 200,00 € 
Contas de gerência 114-TrContas 09-01-2015 3.000,00 € 
Comissões por transfªs interbancárias 162-CGD 09-01-2015 150,00 € 
Comissões por transfªs interbancárias 163-Mill 09-01-2015 150,00 € 
Almoço - Reunião Geral de Territórios do Côa Req. 1 13-01-2015 260,00 € 

Total 10.610,00 € 
 

Atendendo a que se trata de serviços básicos e essenciais para 

o funcionamento dos serviços, a Câmara Municipal, 

deliberou, por maioria, ratificar os despachos constantes da 

relação anexa, tendo votado contra os senhores vereadores do 

PSD, por considerarem não existir montante suficiente de 

fundos disponíveis. ---------------------------------------------------  

*A16*  Análise, discussão e votação de processos de despesa já 

paga, através de despacho: -----------------------------------------  

De seguida, foram presentes alguns processos de despesa já 

paga, através de despacho, constantes da relação que se segue: -  

Nº OP Nome da Entidade Descrição Valor Data Pag. 

2726 
Maquiguarda - Com. de Máquinas, 
Veículos e Equip., 

Fatura de adaptador para JCB 18,45€ 30-12-2014 

2735 José Manuel Ramos dos Santos Faturas de gás 250,00€ 30-12-2014 
2745 Ambimed - Gestão Ambiental, Lda. Recolha de seringas e agulhas 5,24€ 29-12-2014 

2748 Lopes & Irmãos, Lda 
Fatura de massa betuminosa e 
tara 

651,90€ 30-12-2014 

2754 Santiago & Ca, Lda Fatura de serrotes 34,75€ 30-12-2014 
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2766 PT Comunicações, S.A. Fatura de comunicações 12,29€ 29-12-2014 
2769 Matos & Prata, S A Fatura de reparação de viatura 2.983,22€ 30-12-2014 
2770 Comeal - Com. Equip. Industrial, Lda Fatura de coletes alta visibilidade 317,34€ 30-12-2014 

2795 
Floponor - Florestas e Obras Públicas do 
Norte, Lda 

Constituição da rede primária de 
faixas de gestão de combustível 

74.437,44€ 29-12-2014 

2814 José Manuel Ramos dos Santos Faturas de gás 375,00€ 31-12-2014 

2816 
Rui Abrunhosa Cardoso - Comércio de 
Pneus, Lda 

Fatura de pneus 129,99€ 31-12-2014 

2817 Santiago & Ca, Lda Fatura de ferro 93,51€ 31-12-2014 
2819 Repsol Gás Portugal, S. A. Fatura de gás para EBI 1.761,03€ 31-12-2014 

Total 81.070,16€€  
 

A Câmara Municipal, atendendo a que se trata de serviços 

básicos e essenciais para o funcionamento dos serviços, 

deliberou, por maioria, ratificar os pagamentos constantes da 

relação anexa, tendo votado contra os senhores vereadores do 

PSD, por considerarem não existir montante suficiente de 

fundos disponíveis. ---------------------------------------------------  

*A17*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

atribuição de poderes ao Presidente da Câmara para poder 

outorgar a escritura referente à aquisição de 20 lotes de 

terreno, sitos no lugar de Chão, em Trancoso: Seguidamente, 

o senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto em epígrafe, 

apresentou a seguinte proposta que se transcreve na íntegra: ---  

‘O Município de Trancoso adquiriu, em estabelecimento de 

leilão, pelo valor de 122.500,00 €, no âmbito do processo de 

insolvência da empresa Chupas e Morrão – Construtores de 

Obras Públicas, S.A., os seguintes lotes de terreno, sitos no 

lugar do Chão, em Trancoso, e correspondentes às verbas 2 a 

21: ----------------------------------------------------------------------  

VERBA n.º 2 - Prédio Urbano - lote de terreno para construção 
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urbana - lote nº 2 - sito em Chão- Trancoso (São Pedro) -com a 

área total de 666,68 m2. Confronta a Norte e Nascente com 

rua, a Sul com lote nº 3, a Poente com lote nº 21 (desanexado 

do descrito sob o nº 1004/160500). Descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Trancoso sob o nº 1153, inscrito na 

matriz predial urbana com o número 2645, união de freguesias 

de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e Souto Maior, 

concelho de Trancoso, vendido pelo preço 11.875,95€. ----------  

VERBA nº 3- Prédio Urbano- lote de terreno para construção 

urbana- lote nº 3- sito em Chão- Trancoso (São Pedro) - com a 

área total de 543,32 m2. Confronta a Norte com lote nº 22 e 

rua, a Sul com Dr. José Vaz, a Nascente com lote nº 24 e a 

Poente com lote nº 21 (desanexado do descrito sob o nº 

1004/160500). Descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Trancoso sob o nº 1154, inscrito na matriz predial urbana com 

o número 2647, união de freguesias de Trancoso (São Pedro e 

Santa Maria) e Souto Maior, concelho de Trancoso, vendido 

pelo preço de 9.649,49€. ---------------------------------------------  

VERBA nº 4 - Prédio Urbano - lote de terreno para construção 

urbana - lote nº 4 - sito em Chão - Trancoso (São Pedro) - com 

a área total de 265,33 m2. Confronta a Norte com a rua, a Sul 

com Dr. José Vaz, a Nascente com lote nº 6 e a Poente com lote 

nº 4 (desanexado do descrito sob o nº 1004/160500). Descrito 
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na Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob o nº 

1156, inscrito na matriz predial urbana com o número 2649, 

união de freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e 

Souto Maior, concelho de Trancoso, vendido pelo preço de 

5.026,48€. -------------------------------------------------------------  

VERBA nº 5 - Prédio Urbano - lote de terreno para construção 

urbana - lote nº 5 - sito em Chão- Trancoso (São Pedro) - com 

a área total de 403,82 m2. Confronta a Norte com a rua, a Sul 

com Dr. José Vaz, a Nascente com lote nº 5 e a Poente com lote 

nº 3 (desanexado do descrito sob o nº 1004/160500). Descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob o nº 

1155, inscrito na matriz predial urbana com o número 2651, 

união de freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e 

Souto Maior, concelho de Trancoso, vendido pelo preço de 

7.634,54€. -------------------------------------------------------------  

VERBA nº 6 - Prédio Urbano - lote de terreno para construção 

urbana - lote nº 6 - sito em Chão- Trancoso (São Pedro) - com 

a área total de 376,96 m2. Confronta a Norte com a rua, a Sul 

com Dr. José Vaz, a Nascente com lote n 7 e a Poente com lote 

nº 5 (desanexado do descrito sob o nº 1004/160500). Descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob o nº 

1157, inscrito na matriz predial urbana com o número 2653, 

união de freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e 
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Souto Maior, concelho de Trancoso, vendido pelo preço de 

7.141,22€. -------------------------------------------------------------  

VERBA n.º 7 - Prédio Urbano - lote de terreno para construção 

urbana - lote nº 7 - sito em Chão- Trancoso (São Pedro) - com 

a área total de 326,98 m2. Confronta a Norte com a rua, a Sul 

com Dr. José Vaz, a Nascente com lote nº 6 e a Poente com lote 

nº 8 (desanexado do descrito sob o nº 1004/160500). Descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob o nº 

1158, inscrito na matriz predial urbana com o número 2655, 

união de freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e 

Souto Maior, concelho de Trancoso, vendido pelo preço de 

6.194,39€. -------------------------------------------------------------  

VERBA nº 8- Prédio Urbano - lote de terreno para construção 

urbana - lote nº 8 - sito em Chão- Trancoso {São Pedro) - com 

a área total de 342,06 m2. Confronta a Norte com a rua e lote 

nº 9, a Sul com Dr. José Vaz e rua, a Nascente com lote nº 9 e a 

Poente com lote nº 7 (desanexado do descrito sob o nº 

1004/160500). Descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Trancoso sob o nº 1159, inscrito na matriz predial urbana com 

o número 2657, união de freguesias de Trancoso (São Pedro e 

Santa Maria) e Souto Maior, concelho de Trancoso, vendido 

pelo preço de 6.480,07€. ---------------------------------------------  

VERBA nº 9 - Prédio Urbano - lote de terreno para construção 
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urbana - lote nº 9 - sito em Chão- Trancoso (São Pedro) - com 

a área total de 212,65 m2. Confronta a Norte e Sul com a rua, 

a Nascente com lote nº 10 e a Poente com lote nº 8 (desanexado 

do descrito sob o nº 1004/160500). Descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Trancoso sob o nº 1160, inscrito na 

matriz predial urbana com o número 2659, união de freguesias 

de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e Souto Maior, 

concelho de Trancoso, vendido pelo preço de 4.028,50€. --------  

VERBA nº 10 - Prédio Urbano - lote de terreno para construção 

urbana - lote nº 10- sito em Chão - Trancoso (São Pedro) - com 

a área total de 182,3 m2. Confronta a Norte e Sul com a rua, a 

Nascente com lote nº 11 e a Poente com lote nº 9 (desanexado 

do descrito sob o nº 1004/160500). Descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Trancoso sob o nº 1161, inscrito na 

matriz predial urbana com o número 2661, união de freguesias 

de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e Souto Maior, 

concelho de Trancoso, vendido pelo preço de 3.669,38€. --------  

VERBA nº 11 - Prédio Urbano -lote de terreno para construção 

urbana- lote nº 11- sito em Chão - Trancoso (São Pedro) - com 

a área total de 182,3 m2. Confronta a Norte e Sul com a rua, a 

Nascente com lote nº 10 e a Poente com lote nº 12 (desanexado 

do descrito sob o nº 1004/160500). Descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Trancoso sob o nº 1162, inscrito na 
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matriz predial urbana com o número 2663, união de freguesias 

de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e Souto Maior, 

concelho de Trancoso, vendido pelo valor de 3.669,38€. --------  

VERBA nº 12 - Prédio Urbano - lote de terreno para construção 

urbana - lote nº 12 - sito em Chão - Trancoso (São Pedro) - 

com a área total de 182,3 m2. Confronta a Norte e Sul com a 

rua, a Nascente com lote nº 11 e a Poente com lote nº 13 

(desanexado do descrito sob o nº 1004/160500). Descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob o nº 1163, 

inscrito na matriz predial urbana com o número 2665, união de 

freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e Souto 

Maior, concelho de Trancoso, vendido pelo preço de 3.669,38€.  

VERBA nº 13 - Prédio Urbano - lote de terreno para construção 

urbana - lote nº 13 - sito em Chão- Trancoso (São Pedro) - com 

a área total de 177,56 m2. Confronta a Norte e Sul com a rua, 

a Nascente com rua e lote nº 14 e a Poente com lote nº 12 

(desanexado do descrito sob o nº 1004/160500). Descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob o nº 1164, 

inscrito na matriz predial urbana com o número 2667, união de 

freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e Souto 

Maior, concelho de Trancoso, vendido pelo preço de 3.573,98€.  

VERBA nº 14 - Prédio Urbano- lote de terreno para construção 

urbana- lote nº 14- sito em Chão - Trancoso (São Pedro) - com 
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a área total de 322,39 m2. Confronta a Norte, Sul e Nascente 

com a rua, a Poente com lote nº 13 (desanexado do descrito sob 

o nº 1004/160500). Descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Trancoso sob o nº 1165, inscrito na matriz predial 

urbana com o número 2669, união de freguesias de Trancoso 

(São Pedro e Santa Maria) e Souto Maior, concelho de 

Trancoso, vendido pelo preço de 6.107,44€. ----------------------  

VERBA nº 15 - Prédio Urbano - lote de terreno para construção 

urbana - lote nº 15- sito em Chão- Trancoso (São Pedro) - com 

a área total de 363,85 m2. Confronta a Norte com rua e zona 

verde, Sul e Nascente com a rua, a Poente com lote nº 16 

(desanexado do descrito sob o nº 1004/160500). Descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob o nº 1166, 

inscrito na matriz predial urbana com o número 2671, união de 

freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e Souto 

Maior, concelho de Trancoso, vendido pelo preço de 6.892,87€.  

VERBA nº 16 - Prédio Urbano- lote de terreno para construção 

urbana - lote nº 16- sito em Chão - Trancoso (São Pedro) - com 

a área total de 409,85 m2. Confronta a Norte com rua e zona 

verde, Sul com a rua, a Nascente com lote nº 15 e a Poente com 

lote nº 17 (desanexado do descrito sob o nº 1004/160500). 

Descrito na Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob 

o nº 1167, inscrito na matriz predial urbana com o número 
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2673, união de freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa 

Maria) e Souto Maior, concelho de Trancoso, vendido pelo 

preço de 7.764,30€. --------------------------------------------------  

VERBA nº 17 - Prédio Urbano- lote de terreno para construção 

urbana- lote nº 17- sito em Chão - Trancoso (São Pedro) - com 

a área total de 436,06 m2. Confronta a Norte com zona verde, 

Sul com a rua, a Nascente com lote nº 16 e a Poente com lote nº 

18 (desanexado do descrito sob o nº 1004/160500). Descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob o nº 1168, 

inscrito na matriz predial urbana com o número 2675, união de 

freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e Souto 

Maior, concelho de Trancoso, vendido pelo preço de 8.260,83€.  

VERBA nº 18 - Prédio Urbano- lote de terreno para construção 

urbana - lote nº 18- sito em Chão - Trancoso (São Pedro) - com 

a área total de 200 m2. Confronta a Norte com zona verde, Sul 

com a rua, a Nascente com lote nº 17 e rua e a Poente com lote 

nº 19 (desanexado do descrito sob o nº 1004/160500). Descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob o nº 

1169, inscrito na matriz predial urbana com o número 2677, 

união de freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e 

Souto Maior, concelho de Trancoso, vendido pelo preço de 

4.025,65€. -------------------------------------------------------------  

VERBA nº 19 - Prédio Urbano - lote de terreno para construção 
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urbana - lote nº 19 - sito em Chão - Trancoso (São Pedro) - 

com a área total de 200 m2. Confronta a Norte com zona verde, 

Sul com a rua, a Nascente com lote nº 18 e a Poente com lote nº 

20 (desanexado do descrito sob o nº 1004/160500). Descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob o nº 1170, 

inscrito na matriz predial urbana como numero 2679, união de 

freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e Souto 

Maior, concelho de Trancoso, vendido pelo preço de 4.025,65€.  

VERBA n.º 20 - Prédio Urbano - lote de terreno para 

construção urbana - lote nº 20- sito em Chão - Trancoso (São 

Pedro) - com a área total de 200 m2. Confronta a Norte com 

zona verde, Sul com a rua, a Nascente com lote nº 19 e a 

Poente com lote nº 21 (desanexado do descrito sob o nº 

1004/160500). Descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Trancoso sob o nº 1171, inscrito na matriz predial urbana 

como numero 2681, união de freguesias de Trancoso (São 

Pedro e Santa Maria) e Souto Maior, concelho de Trancoso, 

vendido pelo preço de 4.025,65€. -----------------------------------  

VERBA n.º 21 - Prédio Urbano- lote de terreno para construção 

urbana- lote nº 21- sito em Chão - Trancoso (São Pedro) - com 

a área total de 463,72 m2. Confronta a Norte, Sul e Poente com 

a rua e a Nascente com lote nº 20 (desanexado do descrito sob 

o nº 1004/160500). Descrito na Conservatória do Registo 
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Predial de Trancoso sob o nº 1172, inscrito na matriz predial 

urbana com o número 2683, união de freguesias de Trancoso 

(São Pedro e Santa Maria) e Souto Maior, concelho de 

Trancoso, vendido pelo preço de 8.784,85€. ----------------------  

Assim, sendo necessário proceder à respetiva escritura de 

compra e venda dos lotes acima descriminados, proponho que a 

Câmara Municipal, dê poderes ao Presidente da Câmara, para 

representar o Município, na mesma escritura.’ -------------------  

Em conformidade com a proposta apresentada, a Câmara 

Municipal deliberou dar poderes ao senhor Presidente da 

Câmara para, em nome do município, poder outorgar a 

escritura de compra e venda, referente à aquisição dos 20 

lotes de terreno, sitos no lugar de Chão, em Trancoso. ---------  

*A18*  Análise, discussão e votação acerca de oficio enviado pela 

empresa ‘Águas da Teja, S.A.’, relativo à sujeição ou não a 

IVA das tarifas de recolha de RSU:  Seguidamente, foi 

presente o ofício número 20 que deu entrada na secretaria da 

Câmara, em 6 do corrente mês de janeiro, da empresa Águas da 

Teja, S.A., a perguntar se o município pretende manter a não 

sujeição a IVA das tarifas de recolha dos resíduos sólidos 

urbanos, face às alterações ocorridas no CIVA. -------------------  

A Câmara Municipal deliberou concordar com o teor do ofício 

enviado pela empresa Águas da Teja, S.A., entendendo que 



 
 

Ata  n . º    0 1  /  2 01 5 .    Reuniã o  de    14 -0 1 -2 0 1 5 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

deverá ser mantida a não sujeição a IVA das tarifas de 

recolha de RSU, ao abrigo do disposto no nº. 2 do artigo 2º do 

CIVA, uma vez que o município de Trancoso desenvolve essa 

atividade, no âmbito do exercício de poderes de autoridade e 

não gera distorções de concorrência. ------------------------------  

*A19*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

revogação do anterior protocolo celebrado com a Bandarra 

Cooperativa Agrícola, CRL e a celebração de um novo 

protocolo com a mesma entidade: De seguida, o senhor 

Presidente da Câmara, acerca do assunto em epígrafe, 

apresentou a seguinte proposta que se transcreve na íntegra: ---  

‘A Bandarra Cooperativa Agrícola do Concelho de Trancoso 

vem, desde há vários anos, assegurando o funcionamento do 

mercado semanal do gado, de acordo com o Protocolo 

celebrado com o Município, para o efeito. ------------------------  

O contexto de graves dificuldades que o País tem vivido nos 

últimos tempos, a par de outras circunstâncias, tem provocado 

sérios problemas na manutenção e sobrevivência das 

explorações de agro-pecuária existentes no concelho e na 

região. -----------------------------------------------------------------  

Ora, face à significativa importância que aquela atividade 

ainda representa para a economia local, justifica-se que o 

Município de Trancoso, dentro das suas possibilidades e 
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competências, apoie os seus produtores de gado. -----------------  

Assim, atendendo a que aos referidos produtores de gado do 

concelho é exigido para comercializar os seus animais, no já 

citado mercado semanal, o pagamento de cerca de 20€ em 

média, por produtor e por mercado, valor este muito 

significativo, sobretudo numa conjuntura exigente e difícil , 

proponho que o Município de Trancoso conceda à Bandarra 

Cooperativa Agrícola de Trancoso, entidade exploradora do 

citado mercado semanal, um apoio financeiro no valor de 

10.000€, durante o ano de 2015, apoio este que corresponderá 

aos montantes que a Bandarra Cooperativa Agrícola de 

Trancoso deixará de cobrar aos referidos produtores, ficando, 

desta forma, estes isentos do pagamento de qualquer 

importância. -----------------------------------------------------------  

Dado que o Executivo irá analisar proximamente a revogação 

do Protocolo estabelecido com a Bandarra Cooperativa 

Agrícola de Trancoso que visa garantir o funcionamento do 

mercado semanal de gado, proponho que: -------------------------  

a) O Município revogue o anterior Protocolo estabelecido 

com a Bandarra Cooperativa Agrícola de Trancoso, acima 

referido e autorize a celebração de um novo Protocolo, 

adequando-o às opções tomadas; ------------------------------  

b) Caso seja aprovada a proposta atrás explicitada, deverá o 
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apoio financeiro em causa ser transferido para a Bandarra 

Cooperativa Agrícola de Trancoso, através do novo 

Protocolo a celebrar, criando-se, desta forma, as 

condições, para que as feiras de gado ganhem uma nova 

dinâmica e, em consequência, contribuam para a promoção 

do desenvolvimento da atividade agro-pecuária do 

concelho; ---------------------------------------------------------  

c) Seja transferida mensalmente, durante o ano de 2015, nos 

termos do Protocolo a celebrar, por conta das opções 

tomadas, a quantia de 2.500€.’ --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, revogando o anterior 

protocolo celebrado com a Bandarra Cooperativa Agrícola 

CRL e celebrando um novo protocolo com a mesma entidade. -  

*A20*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

revogação do anterior protocolo celebrado com a Raia 

Histórica – Associação de Desenvolvimento do Nordeste da 

Beira e a celebração de um novo protocolo com a mesma 

entidade:  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, 

acerca do assunto em epígrafe, apresentou a seguinte proposta 

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

‘O Município de Trancoso comparticipa, desde a sua criação, 

nas despesas de funcionamento da Raia Histórica - Associação 
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de Desenvolvimento do Nordeste da Beira, tendo para o efeito 

sido outorgado o competente protocolo. ---------------------------  

Tendo sido deliberado, pelo Conselho de Administração da 

Raia Histórica, reduzir o valor da comparticipação mensal do 

Município de Trancoso, para 2.000€, foi assumido o 

compromisso de disponibilizar os Técnicos Superiores desta 

Autarquia, Dr. Francisco Coelho e Eng.º. José Carlos 

Fantasia, sempre que tal se revele necessário, no âmbito dos 

projetos acompanhados por aquela entidade. ---------------------  

Assim, proponho que se proceda à revogação do protocolo 

anterior celebrado com a Raia Histórica - Associação de 

Desenvolvimento do Nordeste da Beira e seja celebrado um 

novo protocolo, adequando-o às alterações entretanto 

ocorridas.’ -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, revogando o anterior 

protocolo celebrado com a Raia Histórica – Associação de 

Desenvolvimento do Nordeste da Raia e celebrando um novo 

protocolo com a mesma entidade. ----------------------------------  

Análise, discussão e votação acerca de apoios: -----------------  

*A21*  De seguida, foi presente o requerimento número 59 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 9 do corrente mês 

de janeiro, do Clube Escape Livre, com sede na Guarda, a 
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solicitar um apoio de 750€, bem como acompanhamento técnico 

numa visita guiada a Moreira de Rei, para a realização do 6º 

Raid do Bucho e Outros Sabores, a ter lugar no próximo dia 21 

de março. --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 750€, mediante a celebração de protocolo. ----  

*A22*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 67 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 12 do corrente 

mês de janeiro, da APODEM-BEIRAS - Associação de 

Promoção, Desenvolvimento e Melhoramento das Beiras, com 

sede em Cótimos, a solicitar um apoio de 5.000€, para 

aquisição de uma viatura, destinada ao serviço de apoio 

domiciliário, prestado pelo Centro de Dia, a 31 utentes, nos 

lugares de Cótimos, Freixial, Vila Garcia, Vale do Seixo, 

Carigas, Ribeira do Freixo, Falachos, Moitas, Valdujo e A-dos-

Ferreiros. --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 3.000€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A23*  De seguida, foi presente o requerimento número 83 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 13 do corrente 

mês de janeiro, da Associação Cultural e Recreativa de 

Trancoso, a solicitar um apoio de 13.000€, para fazer face às 

despesas inerentes ao plano de atividades para 2015. ------------  
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A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 12.000€, mediante a celebração de protocolo.-  

*A24*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 91 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 14 do corrente 

mês de janeiro, do Grupo Desportivo de Trancoso, a solicitar 

um apoio de 66.000€, para pagamento da dívida do empréstimo 

contraído, para a concretização das obras de construção do 

complexo desportivo. -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, conceder um 

apoio financeiro, no montante de 66.000€, para pagamento de 

trabalhos referentes à obra do complexo desportivo, mediante 

a celebração de protocolo. Votou contra a senhora vereadora 

Cristina Inocêncio e absteve-se a senhora vereadora Ivone 

Mouco. -----------------------------------------------------------------  

*A25*  De seguida, foi presente o requerimento número 95 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 14 do corrente 

mês de janeiro, da União de Freguesias de Vila Franca das 

Naves e Feital, a solicitar um apoio de 10.000€, para a 

concretização do carnaval de 2015. ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor, à Assembleia 

Municipal, a concessão de um apoio financeiro, no montante 

de 5.000€, em conformidade com o previsto na alínea j) do nº 

1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, devendo, 
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posteriormente, ser celebrado o respetivo protocolo. ------------  

*A26*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 93 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 14 do corrente 

mês de janeiro, da Associação Cultural e Recreativa ‘Os 

Popos’, com sede em Póvoa do Concelho, a solicitar um apoio 

de 40.000€, para realização das obras dos arranjos exteriores do 

salão de eventos. ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 40.000€, mediante a celebração de protocolo.-  

*A27*  De seguida, foi presente o relatório económico-social,  

respeitante ao senhor Francisco Domingues, residente em 

Venda do Cêpo, referente à necessidade de intervenção, com 

obras de beneficiação na sua habitação, de acordo com o 

Regulamento de Apoio à Melhoria das Condições de Habitação 

de Munícipes Carenciados. ------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 1.720€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A28*  Seguidamente, foi presente o relatório económico-social, 

respeitante à senhora Umbelina da Conceição Mendes, residente 

em Falachos, referente à necessidade de intervenção, com obras 

de beneficiação na sua habitação, de acordo com o Regulamento 

de Apoio à Melhoria das Condições de Habitação de Munícipes 

Carenciados. -----------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 1.800€, mediante a celebração de protocolo. --  

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata, 

sob a forma de minuta, nos termos do disposto no número 3 do 

artigo 57º da Lei nº 75/2013 de 12 de janeiro, com vista à sua 

executoriedade imediata. ---------------------------------------------  

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

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção 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 declarou encerrada a reunião, da qual, 

para constar, se lavrou a presente ata que foi aprovada em 

minuta e que vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara 

e pelo Diretor de Departamento que a redigiu. --------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  

 
 


