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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 13 DE JANEIRO DE 2016. --------------------  

*A1* Aos 13 dias do mês de janeiro do ano de 2016, 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, Humberto Almeida, João Rodrigues, Augusto 

Rente e doutora Cristina Inocêncio. --------------------------------  

*A2* Justificação de Faltas:  A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência, à presente 

reunião, do senhor vereador João Paulo Matias. ------------------  

*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* 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 
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ter participado na discussão e votação o senhor vereador 

Eduardo Pinto, por não ter 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. -------------------------------------------------------------  

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

7, datado de 12 do corrente mês de janeiro e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 275.933,51€; ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 176.421,70€. ----------------  

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

*A6* Intervenções: Começou por usar da palavra o senhor Presidente 

da Câmara para informar que, na sequência da instalação do 

anterior secretário Humberto Almeida como vereador em 

regime de permanência e, ainda, devido à internalização das 

atividades da empresa municipal nos serviços do município, 

com tarefas acrescidas, havia nomeado, ao abrigo do disposto 

na alínea a) do n.º 1 do art.º 42.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, o senhor Bruno Veiga como secretário do Gabinete 

de Apoio à Presidência. ----------------------------------------------  

*A7* De seguida, interveio o senhor vereador João Rodrigues para, 

em nome dos senhores vereadores do PSD, apresentar o 
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seguinte contributo, no âmbito do processo de revisão do PDM, 

em curso: --------------------------------------------------------------  

‘Tendo tomado conhecimento da consulta publica do P.D.M e 

tendo analisado, com a Junta de Freguesia de Vila Franca das 

Naves, os limites de expansão da zona urbana e da zona 

industrial,  vimos propor o seguinte: -------------------------------  

a) Zona Urbana -------------------------------------------------------  

1.º A zona urbana deverá estender-se num perímetro de 50 

metros para cada lado da estrada que liga Vila Franca das 

Naves aos Vilares, até à rotunda que dá acesso aos Vilares; ---  

2.º Deverá igualmente estender-se no mesmo perímetro, na 

estrada que liga Vila Franca das Naves à Povoa do Concelho. 

Como é do conhecimento desta Câmara, há Munícipes que, 

neste momento, estão impedidos de construir nesta estrada 

(Beta Padeira); e, por outro lado, há já inúmeras casas 

espalhadas ao longo desta estrada. Com o alargamento do 

perímetro, apenas se está a dar corpo a uma vontade já 

existente no terreno; -------------------------------------------------  

3.º Deverá igualmente ser contemplada nas condições atrás 

referidas a Estrada 226, desde as Quintas até à casa 

vulgarmente conhecida por casa do Coelho. Igualmente temos 

já diversas casas confinantes com a estrada 226, mas os 

terrenos que marginam esta estrada têm aptidões de 
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construção. ------------------------------------------------------------  

b) Zona Industrial ----------------------------------------------------  

1.º Zona Industrial da Velosa deve respeitar os limites 

anteriores que se estendiam até ao Barroco da Apinhadeira; ---  

2.º Zona Industrial da Rua da Póvoa deverá ir da Estrada da 

Póvoa até à Estrada que liga Vila Franca a Pinhel, passando 

pelo caminho que margina a Lacticôa.’ ----------------------------  

Voltando a usar da palavra, o senhor Presidente da Câmara 

agradeceu os contributos prestados pelos senhores vereadores 

do PSD e acrescentou que as propostas por eles apresentadas 

seriam encaminhadas para os serviços técnicos e para a empresa 

que está a conduzir aquele processo de revisão do P.D.M.. ------  

ORDEM DO DIA 

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

de fluxos de caixa e, consequentemente, do saldo de gerência 

do ano económico de 2015: Em seguida, foi presente 

informação da divisão financeira a dar conta que, em 31 de 

dezembro último, se havia procedido ao encerramento das 

operações de natureza orçamental,  relativas ao exercício 

económico de 2015, tendo-se apurado, após a realização das 

operações de verificação e validação, um saldo orçamental para 

a gerência seguinte, de acordo com os valores a seguir 

apresentados: ----------------------------------------------------------  
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- saldo orçamental da gerência 
anterior 

345.573,76€  

- total das receitas orçamentais 9.219.160,45€ 9.564.734,21€ 
- total das despesas orçamentais  9.289.544,20€ 
- saldo orçamental para a 

gerência seguinte 
 275.190,01€ 

 

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

referente ao exercício de 2015, bem como dos valores refletidos 

no saldo apurado para a gerência de 2016. -------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o mapa de fluxos de 

caixa e, consequentemente, o saldo respeitante a operações 

orçamentais, referente ao ano de 2015, no montante de 

275.190,01€, 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 n.º 3 do art.º 5.º 

do Decreto-Lei n.º 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 mês de janeiro de 2016, verificando-

se que, tendo por base as disposições previstas na citada Lei, no 

Decreto – Lei nº 127/2012, de 21 de junho e no despacho do 

senhor Presidente da Câmara, datado de 7 do corrente mês de 

janeiro, existe, à presente data, um valor positivo para os 

mesmos, tal como consta do mapa que anexou, no valor de 
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397.528,69€.-----------------------------------------------------------  

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

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

seguida, foi presente o requerimento número 640 da Secção de 

Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 28 do 

passado mês de dezembro, de Eliseu Joaquim Pereira, residente 

em Vila Franca das Naves, na qualidade de proprietário, a 

solicitar isenção de licença de utilização para uma habitação, 

sita no Bairro das Flores, em Vila Franca das Naves, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 641, da União de Freguesias 

de Vila Franca das Naves e Feital, 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 do 

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

*A11*  Operações Urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de dezembro de 

2015: Seguidamente, foi presente informação da Divisão de 

Obras, Ambiente, Estruturas e Equipamento Urbano, a dar conta 

das operações urbanísticas realizadas, durante o passado mês de 

dezembro, designadamente as que estão sujeitas a autorização 

de utilização, despachadas pelo senhor Vice-Presidente, no uso 

dos poderes delegados, ao abrigo do disposto no artigo 34º do 
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Anexo I da Lei n° 75/2013, de 12 de setembro, que se reproduz 

na íntegra: -------------------------------------------------------------  

‘Licenças: -------------------------------------------------------------  

Construção de uma habitação, n. º 27,  em nome de Mário 

Rui da Costa Pires e Patrícia Maria Andrade Lopes, sita 

em Chão das Pereiras, na freguesia de Fiães.’  -----------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento das operações 

urbanísticas que foram objeto de tomada de decisões, no 

âmbito da delegação de competências no Presidente da 

Câmara Municipal, previstas no n.º 1 do artigo 34.º do Anexo 

I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e, entretanto, 

subdelegadas no senhor vereador Eduardo Pinto. ---------------  

*A12*  Aprovação do projeto, caderno de encargos, programa de 

concurso, abertura de procedimento concursal e nomeação 

do júri, respeitantes à ‘Requalificação do Mercado 

Municipal’:  Seguidamente, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, acerca do 

assunto referido em epígrafe, que se transcreve na íntegra: -----  

‘De acordo com os projetos das várias especialidades, a obra 

"Requalificação do Mercado Municipal de Trancoso" importa 

na quantia de 796.481,87€ (Setecentos e noventa e seis mil, 

quatrocentos e oitenta e um euros e oitenta e sete cêntimos), a 

que acresce o IVA, à taxa legal em vigor (6%).’ ------------------  
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A Câmara Municipal deliberou aprovar o projeto, caderno de 

encargos e o programa de procedimento, bem como lançar 

concurso público de empreitada destinado à realização da 

obra supra referida. --------------------------------------------------  

Mais, foi ainda deliberado nomear o seguinte júri de 

procedimento, delegando nele todas as competências previstas 

no art.º 109.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro: 

engenheiro Victor Jorge que preside, engenheiro João Mano e 

engenheiro José Carlos Fantasia. Como suplentes, foram 

nomeados o doutor Fernando Delgado e o doutor Francisco 

Coelho. -----------------------------------------------------------------  

*A13*  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 2016:  

De seguida, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, acerca do 

assunto referido em epígrafe, que se transcreve na íntegra: -----  

‘As instalações elétricas que carecem de técnico responsável 

pela sua exploração estão previstas no Anexo V do Decreto-Lei 

n.º 517/80, de 5 de outubro. -----------------------------------------  

A Câmara Municipal possui um conjunto de equipamentos que, 

no meu entender, carecem de técnico responsável e que são os 
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seguintes: --------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

-Centros Culturais de Trancoso e Vila Franca das Naves; ---  

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

A realização de determinados eventos ao longo do ano requer 

técnico responsável para ligações eventuais, tais como: --------  

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

-Eventos no Largo da Avenida; -----------------------------------  

-Feiras / Festas (ocorrem por ano, em média, 20 eventos). ---  

Há, ainda, a registar determinados equipamentos que têm 

quadro de obras, designadamente o Centro Cultural de 

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

Esta situação com quadro de obras é conveniente resolver com 

urgência. Anexa-se programa de procedimento e caderno de 

encargos. --------------------------------------------------------------  

O preço base do procedimento será de 11.676,50 € + IVA.’ ----  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no 

artigo 75.º, nomeadamente nos seus nos. 5 e 12, da Lei n.º 82-



 
 

Ata  n . º    0 1  /  2 01 6 .    Reuniã o  de    13 -0 1 -2 0 1 6  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

B/2014, de 31 de dezembro, deliberou emitir parecer prévio 

vinculativo favorável, destinado a esta contratação de 

serviços. ---------------------------------------------------------------  

*A14*  Análise, discussão e votação de proposta relativa ao 

acompanhamento policial nas feiras e mercados do concelho, 

durante o ano de 2016: Seguidamente, o senhor Presidente da 

Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou a 

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

‘Considerando a necessidade de continuar a garantir a 

presença dos elementos da GNR junto dos Fiscais Municipais 

que, nas feiras e mercados semanais, fiscalizam e acompanham 

a realização dos citados mercados/feiras, de forma a que o seu 

trabalho seja desenvolvido com eficácia e eficiência, 

salvaguardando-se, simultaneamente, a sua segurança e 

integridade; -----------------------------------------------------------  

Considerando, ainda, que a GNR presta assim um serviço ao 

Município, serviço este que é cobrado de acordo com os 

valores fixados pelo Governo, não existindo, por isso, neste 

caso concreto, qualquer possibilidade de negociação, com vista 

à redução dos montantes cobrados; --------------------------------  

Considerando, ainda, que, nos termos da Legislação em vigor, 

cabe à autoridade policial local e só a esta colaborar com o 

Município, prestando o serviço que lhe é solicitado e acima 
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descrito; ---------------------------------------------------------------  

Considerando, por último, que o referido acompanhamento por 

parte dos elementos da GNR aos colaboradores do Município, 

durante os mercados semanais, não configura uma "prestação 

de serviços" capaz de ser assegurada pela oferta do mercado, 

sujeitando-se por isso às regras da concorrência, não sendo, 

por isso, possível enquadrar o caso concreto nas regras gerais 

da contratação das prestações de serviço e da obrigatoriedade 

da respetiva redução remuneratória; ------------------------------  

Proponho que, perante o interesse público que importa 

salvaguardar, seja autorizada a realização da despesa 

resultante do trabalho prestado pela GNR, com o 

acompanhamento das já referidas feiras e mercados, uma vez 

que o Município não pode deixar de assegurar que estes 

eventos se realizem e decorram com absoluta normalidade, 

segurança e legalidade. ----------------------------------------------  

Deverá a divisão Financeira cabimentar o valor de 7.500 €, 

com vista a permitir sustentar a despesa do serviço prestado 

pela GNR de Trancoso.’ ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, autorizando a realização 

da despesa inerente ao acompanhamento policial nas feiras e 

mercados do concelho, durante o ano de 2016. ------------------  
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*A15*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à outorga 

de uma escritura de justificação de um prédio urbano, sito 

no Bairro Senhor dos Aflitos, em Trancoso:  De seguida, foi 

presente informação do serviço de património, acerca do 

assunto referido em epígrafe, que se transcreve na íntegra: -----  

‘Atendendo a que a minha informação respeitante ao assunto 

supra referido, objeto de deliberação camarária, em reunião de 

17/06/2015, continha algumas imprecisões, nomeadamente 

quanto à sua localização e à falta de indicação do ano de 

aquisição e do vendedor, proponho que o executivo camarário 

revogue aquela deliberação e, considerando que não existe 

escritura de compra e venda que certifique a titularidade, por 

parte deste município, do prédio sito na Rua Fernão Lopes, no 

Bairro do Sr. dos Aflitos, da União de freguesias de Trancoso e 

Souto Maior, inscrito na matriz sob o número 3177 e adquirido 

em 1975 ao Sr. Eng.° Mário da Fonseca Botelho, delibere no 

sentido de se efetuar a escritura de justificação do citado 

prédio, com o objetivo de se proceder ao seu registo na 

competente Conservatória do Registo Predial.’ -------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em conformidade com a 

informação técnica prestada pelos serviços, revogar a 

deliberação camarária de 17/06/2015 e proceder à outorga da 

escritura de justificação respeitante ao prédio urbano supra 
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referido, dando, para o efeito, poderes ao senhor Presidente 

da Câmara. ------------------------------------------------------------  

*A16*  Análise, discussão e votação de um pedido de parecer, 

solicitado pela Escola Superior de Educação de Viseu, 

relativamente à criação de um curso técnico superior de 

produção, nas artes de espetáculo, bem como à 

disponibilidade em acolher alunos, no âmbito de estágio:  

Seguidamente, foi presente o requerimento número 3306 que 

deu entrada na secretaria da Câmara, em 18 do passado mês de 

dezembro, do Instituto Politécnico de Viseu, a solicitar parecer, 

disponibilidade e colaboração para o acolhimento de alunos, no 

âmbito do estágio que decorrerá durante 15 semanas, a tempo 

inteiro, relativo ao curso técnico superior profissional, em 

produção nas artes do espetáculo. ----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou emitir parecer favorável,  

relativamente à criação do curso técnico superior 

profissional, em produção nas artes do espetáculo, atendendo 

à carência de técnicos especializados nessa área de 

conhecimento, na nossa região. ------------------------------------  

Mais, foi ainda deliberado informar a Escola Superior de 

Educação de Viseu que o Município de Trancoso não dispõe 

de condições técnicas e humanas necessárias e indispensáveis 

ao acolhimento de alunos estagiários, nessa área de 



 
 

Ata  n . º    0 1  /  2 01 6 .    Reuniã o  de    13 -0 1 -2 0 1 6  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

conhecimento. --------------------------------------------------------  

*A17*  Análise, discussão e votação de proposta de protocolo a 

celebrar com a Agência para o Desenvolvimento da 

Sociedade de Informação e do Conhecimento: De seguida, foi 

presente o ofício número 3288 da Secretaria que deu entrada 

nesta Câmara, em 17 do passado mês de dezembro, da ADSI – 

Agência para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação e 

do Conhecimento, com sede na Guarda, a enviar um novo 

protocolo, a celebrar entre as partes, que se reproduz na 

íntegra, visto que o protocolo de 2015 tinha cessado em 31 de 

dezembro último: -----------------------------------------------------  

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

Entre: ------------------------------------------------------------------  

Primeiro Outorgante: Município de Trancoso, com sede sita na 

Praça do Município; 6420-107 Trancoso, pessoa coletiva n.º 

501143726, neste ato representado pelo seu presidente Amílcar 

José Nunes Salvador. -------------------------------------------------  

Segundo Outorgante: ADSI-Agência para o Desenvolvimento da 

Sociedade da Informação e do Conhecimento, abreviadamente 

designada por ADSI, com o número único de matrícula e de 

Pessoa Coletiva 504756117, com sede em Avª Dr. Francisco Sá 

Carneiro, nº 50; 6300-559 Guarda, representado pelo seu 

Presidente da Direção, José Almeida Gomes; ---------------------  
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Considerando que a ADSI: ------------------------------------------  

a) foi criada com o objetivo de implementar o projeto “Guarda 

Digital” que resultou da necessidade de criação de uma 

estrutura que coordenasse e centralizasse todo o 

desenvolvimento da Sociedade de Informação e do 

Conhecimento no Distrito da Guarda, e que, ao mesmo 

tempo, servisse de elo de ligação entre a Região e as 

estruturas governamentais nacionais e regionais; -------------  

b) tem desempenhado, nos últimos anos, um papel crucial e 

insubstituível, na dinamização e projeção do Distrito da 

Guarda a nível nacional e internacional, através do fomento 

e promoção do turismo, do desporto, cultura e lazer e outras 

iniciativas de desenvolvimento local, dando suporte a outros 

projetos e iniciativas do distrito na área das TIC; ------------  

c) tem como objetivos gerais, entre outros: -----------------------  

i. Criar um conjunto de infraestruturas para promover o 

desenvolvimento da região e, desta forma, aproximar os 

seus cidadãos dos níveis de acesso à informação dos 

restantes Europeus; --------------------------------------------  

ii. Promover a utilização crescente das Tecnologias de 

Informação e Comunicação pelo tecido empresarial, 

apoiando as instituições e empresas na sua 

modernização, enquanto condição indispensável à sua 
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competitividade internacional e à coesão territorial,  

assim como assegurar o desenvolvimento de novas 

empresas de base tecnológica; -------------------------------  

Considerando que o Município de Trancoso: ----------------------  

a) Integra o conjunto de associados que suportaram o 

desenvolvimento do projeto Guarda Digital; -------------------  

b) Tem por objetivos, entre outros: ---------------------------------  

i. promover a constante qualificação dos serviços públicos 

para melhor satisfazer as exigências dos cidadãos e 

munícipes; ------------------------------------------------------  

ii.  desenvolver e consolidar redes de parcerias, fomentando 

o envolvimento e a participação dos intervenientes locais, 

regionais e/ou nacionais em projetos municipais; ---------  

iii . incentivar, orientar e apoiar as diferentes estruturas na 

implementação e a concretização das políticas e 

atividades municipais para as áreas da educação e da 

juventude, do desporto, da cultura,  do turismo e do 

património cultural; -------------------------------------------  

iv. contribuir para a afirmação da importância e 

competitividade do município no quadro da região e do 

país, através da execução de medidas e programas nas 

diferentes áreas da sua competência; -----------------------  

entendem as Partes celebrar o presente protocolo, nos termos e 
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condições constantes dos considerandos antecedentes e das 

seguintes cláusulas: --------------------------------------------------  

---------------------------CLÁUSULA 1.ª  -----------------------------  

--------------------OBJETIVO DO PROTOCOLO ------------------  

É objetivo geral deste protocolo renovar e manter as condições 

que garantam a continuidade da missão da ADSI, enquanto 

entidade que coordena e centraliza todo o desenvolvimento da 

Sociedade de Informação e do Conhecimento na região da 

Beira Interior, numa lógica de serviço público. ------------------  

---------------------------CLÁUSULA 2.ª  -----------------------------  

-------------RESPONSABILIDADE DAS PARTES ----------------  

Para a execução do previsto no presente protocolo, as Partes 

mobilizarão os recursos humanos, técnicos, científicos e 

operacionais adequados à prossecução das suas atividades. 

Especificamente: ------------------------------------------------------  

A ADSI: ----------------------------------------------------------------  

a) assegurará a manutenção do DATACENTER de utilização 

coletiva e serviços conexos; --------------------------------------  

b) manterá e atualizará, em permanência, os portais 

informativos por si geridos, procedendo à divulgação das 

atividades e iniciativas que promovam o Município de 

Trancoso e a respetiva região, numa lógica de serviço 

público e de prossecução do objetivos atrás enunciados; -----  
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O Município de Trancoso: -------------------------------------------  

a) colaborará e diligenciará o encaminhamento de todas as 

informações que considere relevantes e passíveis de 

divulgação através dos portais regionais geridos pela ADSI;  

b) continuará a pagar a quota anual no valor de 600 

(seiscentos euros), na qualidade de sócio; ----------------------  

c) contribuirá, a título de comparticipação para o 

funcionamento da ADSI, com um apoio anual de 3.750 € (três 

mil setecentos e cinquenta euros), a liquidar em prestações 

mensais no valor de 312.50 € cada (trezentos e doze euros e 

cinquenta cêntimos); -----------------------------------------------  

---------------------------CLÁUSULA 3.ª  -----------------------------  

---------------CONDIÇÕES DE PAGAMENTO --------------------  

As quantias mencionadas na cláusula anterior deverão ser 

liquidadas no prazo máximo de 30 dias após a receção da 

respetiva nota de pagamento. ---------------------------------------  

---------------------------CLÁUSULA 4.ª  -----------------------------  

-----------------VIGÊNCIA DO PROTOCOLO ---------------------  

O presente Protocolo vigorará durante o ano de 2016, e 

produzirá os seus efeitos a partir da sua assinatura. ------------  

---------------------------CLÁUSULA 5.ª  -----------------------------  

--------------------DISPOSIÇÕES FINAIS -------------------------  

As dúvidas e omissões, bem como as eventuais atualizações 
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deste protocolo, serão resolvidas pelas Partes. -------------------  

---------------------------CLÁUSULA 6.ª  -----------------------------  

--------NÚMERO SEQUENCIAL DE COMPROMISSO ----------  

A comparticipação a que se refere o presente protocolo 

encontra-se devidamente orçamentada, identificada pelo 

número sequencial do compromisso xxx, sendo o respetivo 

encargo satisfeito pela seguinte rubrica orçamental: 

classificação orgânica: 0102 Câmara Municipal, classificação 

económica: 040701 – Instituições sem fins lucrativos. -----------  

Trancoso, 14 de janeiro de 2016. -----------------------------------  

Pelo Município de Trancoso: Amílcar José Nunes Salvador -----  

Pela ADSI: José Almeida Gomes.’ ----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a 

proposta de protocolo presente, nos seus exatos termos, 

concedendo um apoio financeiro, no montante de 3.750€. -----  

Os senhores vereadores do PSD votaram contra, tendo o 

senhor Presidente da Câmara exercido o voto de qualidade. ---  

Análise, discussão e votação acerca de pedidos de apoio: ----  

*A18*  De seguida, foi presente o requerimento número 32 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 6 do corrente mês 

de janeiro, da Escola Profissional de Trancoso, a solicitar um 

apoio de 150.000€, para fazer face a algumas necessidades de 

tesouraria imediatas. -------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 150.000€, mediante a celebração de protocolo.  

Não participou na discussão e votação o senhor vereador 

Eduardo Pinto. -------------------------------------------------------  

*A19*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 92 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 12 do corrente 

mês de janeiro, da Associação Cultural e Recreativa de 

Trancoso, a solicitar um apoio de 15.000€, para fazer face às 

despesas inerentes ao seu plano de atividades para 2016.--------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 14.500€, mediante a celebração de protocolo.-  

*A20*  De seguida, foi presente o requerimento número 2983 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 10 do passado mês 

de novembro, da União de Freguesias de Vila Franca das Naves 

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

concretizar a organização do carnaval de Vila Franca das 

Naves, em 2016. ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que aprove 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, posteriormente, ser celebrado o 

respetivo protocolo. --------------------------------------------------  
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Os senhores vereadores do PSD apresentaram a seguinte 

declaração de voto. ---------------------------------------------------  

‘Entendem os vereadores do PSD que o carnaval de Vila 

Franca das Naves é uma festa concelhia. A atribuição de um 

subsídio de 5.000€ é um valor reduzido para o investimento que 

será feito e que, de certa forma, inibe que a festa possa ser 

abrilhantada de uma forma que a torne mais atrativa e que faça 

dela um marco na zona beirã’.  --------------------------------------  

*A21*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 

deliberações constantes desta 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. -----  

*A22*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A23*  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. --------------------  
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O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  

 


