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ATA DA REU$IÃO DA CÂMARA 

MU$ICIPAL DE TRA$COSO REALIZADA 

EM 10 DE AGOSTO DE 2016. ---------------------  

*A1*  Aos 10 dias do mês de agosto 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, João Paulo Matias, Humberto Almeida, Augusto 

Rente, Rogério Tenreiro e David Santiago. ------------------------  

*A2*  Às 14h30m, constatada a existência de quórum e após haver 

declarado aberta a reunião, o senhor Presidente da Câmara 

começou por justificar a presença dos senhores vereadores 

Rogério Tenreiro e David Santiago, afirmando que tal se deve 

ao facto de os senhores vereadores João Rodrigues e doutora 

Cristina Inocêncio terem pedido a sua substituição, na presente 

reunião, em conformidade com o previsto no artigo 78.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. ---------------------------  

PERÍODO A$TES DA ORDEM DO DIA 

*A3*  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 27 

do passado mês de julho submetida à discussão e votação, tendo 
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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 

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. -------------------------------------------------------------  

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

152, datado de 9 do corrente mês de agosto e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 1.109.680,79€; -------------------  

- Operações não Orçamentais: 158.726,25€. ----------------  

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

ORDEM DO DIA 

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

da Câmara para formular um convite aos senhores vereadores, 

no sentido de poderem estar presentes na inauguração da Feira 

de São Bartolomeu 2016, na próxima sexta-feira, dia 12, pelas 

10h30m, com a presença da senhora Secretária de Estado do 

Turismo e no almoço que, seguidamente, irá ter lugar na 

Encanta, pela 12h30m. Acrescentou que haviam sido 
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convidadas diversas instituições e entidades locais e regionais.  

*A6*  De seguida, o senhor Presidente da Câmara referiu que, 

possivelmente, haveria necessidade de antecipar, para o dia 18 

ou 19 do corrente mês de agosto, a próxima reunião ordinária 

do executivo, agendada para o dia 24 do mesmo mês, atendendo 

à urgência que há em concluir o procedimento respeitante ao 

concurso público relativo à Recolha de Resíduos Sólidos 

Urbanos no Concelho, uma vez que o contrato vigente tem o seu 

términus no próximo dia 31 de agosto. -----------------------------  

*A7*  Seguidamente, interveio o senhor vereador João Paulo Matias 

para informar que já havia dado entrada, nos serviços do 

município, resposta ao ofício que a Câmara Municipal havia 

enviado ao Centro Distrital de Segurança Social, quanto à 

titularidade do imóvel onde se encontram instalados os serviços 

locais da Segurança Social. O mesmo vereador acrescentou que 

o assunto iria ser objeto de uma análise mais aprofundada. -----  

*A8*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

antecipação de comparticipação comunitária, respeitante ao 

projeto ”Remodelação da ETAR das Courelas”, no cálculo 

dos fundos disponíveis: De seguida, o senhor Presidente da 

Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou a 

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

‘Atendendo: -----------------------------------------------------------  
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1 - a que se encontra aprovada e homologada a candidatura 

respeitante à obra "Remodelação da ETAR de Courelas", com 

um montante elegível de 718.619,00€ e uma comparticipação 

comunitária associada de 610.826,00€ (85%); --------------------  

2 - à urgência que há na conclusão da obra, uma vez que se 

trata de um projeto comparticipado pelos fundos comunitários, 

no âmbito do POSEUR, com um prazo delimitado para a sua 

concretização; --------------------------------------------------------  

3 - ao impacto que o elevado montante do investimento tem no 

cálculo dos fundos disponíveis; -------------------------------------  

Proponho que a Câmara Municipal, em conformidade com o 

previsto na alínea c) do art.º 4.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro, autorize a antecipação da comparticipação 

respeitante ao valor da obra a adjudicar, no cálculo dos fundos 

disponíveis, viabilizando, assim, a adjudicação da empreitada, 

nesta reunião do executivo camarário. -----------------------------  

Para o efeito, já solicitei à Divisão Financeira que efetuasse 

um cálculo do montante de fundos disponíveis, partindo do 

princípio que esta proposta será, previamente, aprovada, nesta 

reunião da Câmara Municipal.’ -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, bem como solicitar à 

divisão financeira que proceda ao recálculo dos fundos 
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disponíveis, na sequência desta deliberação camarária. --------  

*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 agosto 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 as alterações 

introduzidas nesta matéria pelo n.º 1 do artigo 46.º da Lei n.º  7-

A/2016, de 30 de março, LOE para 2016, existia, à presente 

data, um valor dos Fundos Disponíveis, tal como consta do 

mapa que anexou, no valor de 648.042,99€.  -----------------------  

Foi, ainda, presente uma outra informação prestada pela divisão 

financeira, na sequência de solicitação do senhor Presidente da 

Câmara, onde se constata que, antecipando a comparticipação 

comunitária respeitante ao projeto “Remodelação da ETAR das 

Courelas”, aprovada no ponto um da ordem de trabalhos, o 

montante de fundos disponíveis passou a ser de 1.123.105,21€ e 

que, devido a compromissos entretanto assumidos, o valor atual 

dos fundos disponíveis era de 928.708,68€. -----------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------  

Dispensa de Licenças de Utilização: ------------------------------  

*A10*  Em seguida, foi presente o requerimento número 341 do Sector 
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de Licenciamento de Obras Particulares e Loteamentos que deu 

entrada nesta Câmara em 04 de agosto de 2016, de Mário 

Afonso Sequeira, residente em Vale Figueira, União de 

Freguesias de Santa Iria, São João da Talha e Bobadela, 

Concelho de Loures, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização respeitante a uma arrecadação, 

sita na Rua da Ferraria - Vilares, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 766 da União de Freguesias de Vilares e 

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

em vigor ao Decreto - Lei número trinta e oito mil trezentos e 

oitenta e dois, de sete de Agosto de mil novecentos e cinquenta 

e um. -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A11*  Seguidamente, foi presente uma certidão expedida pelo Sector 

de Licenciamento de Obras Particulares e Loteamentos onde 

certifica que, de harmonia com o despacho exarado em 

requerimento entrado nesta Câmara Municipal, sob o número 

330, no Setor de Licenciamento de Obras Particulares e 

Loteamentos, apresentado em nome de Paulo José Pereira 

Saraiva, residente na Rua do Hospital, atual Rua da Estrela, 

União das Freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e 

Souto Maior, concelho de Trancoso, na qualidade de 
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proprietário, a solicitar a isenção de licença de utilização, 

respeitante a uma habitação sita na Rua do Hospital, atual Rua 

da Estrela, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 243 da 

União das Freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e 

Souto Maior, tendo a mesma sido concedida, uma vez que o 

imóvel foi construído antes da entrada em vigor do Decreto - 

Lei número 38382, de 7 de agosto de 1951. -----------------------  

A Câmara Municipal, em face da declaração do interessado, 

deliberou ratificar o despacho do senhor Presidente da 

Câmara, considerando-a isenta de licença de utilização. -------  

*A12*  Operações Urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de julho: De 

seguida, foi presente informação da divisão de obras, ambiente, 

estruturas e equipamento urbano, a dar conta das operações 

urbanísticas realizadas, durante o passado mês de julho, 

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 34° do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que se reproduz 

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

'Licenças: --------------------------------------------------------------  

Demolição / Reconstrução / Alteração de uma habitação, 

n.º 16, em nome de Benjamim dos Santos Porões, sita no 
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lugar de “Lameirão”, em Golfar; --------------------------  

Demolição / Reconstrução / Alteração de uma habitação, 

n.º 17, em nome de Rosa Maria Marques dos Santos, sita 

em Miguel Choco; --------------------------------------------  

Ampliação de uma habitação, n.º 18, em nome de José dos 

Santos Aires, sita na rua do Souto, em Ribeira do 

Freixo.’ --------------------------------------------------------  

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. ---------------  

*A13*  Análise, discussão e votação relativas ao relatório final 

apresentado pelo júri do concurso e respeitante à 

empreitada “Remodelação da ETAR das Courelas”: 

Seguidamente, foi presente o relatório final do júri do 

procedimento, acerca da empreitada supra referida, que se 

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

‘1 – IOTRODUÇÃO ---------------------------------------------------  

Com referência aos elementos abaixo descriminados e em 

cumprimento do disposto no artigo 148.º do Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações, reuniu, nas 
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instalações deste organismo, sito no edifício dos Paços do 

Concelho, o júri do procedimento, designado para o presente 

concurso público, com o fim de elaborar o relatório final 

fundamentado. ---------------------------------------------------------  

Composição do júri do procedimento, por deliberação da 

Câmara, em sua reunião de 10 de fevereiro de 2016. ------------  

Membros designados para integrarem o júri: EFECTIVOS: 

Presidente – Eng.º Victor Jorge; Vogais – Eng.º João Mano e 

Eng.º José Carlos Fantasia. SUPLEOTES: Dr. Fernando 

Delgado e Dr. Francisco Coelho. -----------------------------------  

2 - OBSERVAÇÕES DOS COOCORREOTES -----------------------  

Oos termos do artigo 147.º do Código dos Contratos Públicos, 

procedeu-se à audiência prévia dos interessados, tendo-lhes 

sido remetido o relatório preliminar. ------------------------------  

Durante o período de audiência prévia, nenhum concorrente se 

pronunciou sobre o relatório preliminar. --------------------------  

3 – COOCLUSÃO -----------------------------------------------------  

O júri,  nos termos do n.º 1 do artigo 148.º do Código dos 

Contratos Públicos, elaborou o presente relatório final,  

mantendo o teor, as conclusões e a ordenação constantes no 

relatório preliminar. -------------------------------------------------  

Oos termos do n.º 3 do artigo 148.º do Código dos Contratos 

Públicos, deverá ser enviado o presente relatório final,  
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juntamente com os demais documentos que compõem o processo 

do concurso, à Câmara Municipal, órgão competente para a 

decisão de contratar, cabendo a este órgão, nos termos do n°4 

do citado artigo, decidir sobre a aprovação de todas as 

propostas contidas neste relatório, nomeadamente para efeitos 

de adjudicação. -------------------------------------------------------  

Oada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente relatório, o 

qual vai ser assinado por todos os membros do júri.’ ------------  

Em conformidade com o relatório final do júri, a Câmara 

Municipal deliberou adjudicar a empreitada à firma “João 

Tomé Saraiva – Sociedade de Construções, Limitada”, pelo 

preço de 527.261,07€. ------------------------------------------------  

Mais, foi deliberado solicitar ao adjudicatário a apresentação 

dos documentos legalmente exigíveis,  bem como da caução, no 

montante de 26.363,05€, correspondente a 5% do valor da 

adjudicação.-----------------------------------------------------------  

*A14*  Análise, discussão e votação de proposta apresentada pelo 

júri de concurso respeitante à empreitada “Remodelação da 

ETAR da Quinta do Seixo” e relativa à prorrogação do 

prazo de concurso: De seguida, foi presente a informação 

técnica do júri do procedimento, acerca da empreitada supra 

referida, que se reproduz na íntegra: -------------------------------  

‘Ao abrigo do artigo 61° do Código dos Contratos Públicos, 
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aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro e 

ulteriores alterações, alguns interessados apresentaram uma 

Lista de Erros e Omissões, tendo as mesmas sido canalizadas 

para a equipa projetista. --------------------------------------------  

Analisada a resposta desta, existem alterações nos aspetos 

fundamentais das peças de procedimento, pelo que o órgão 

competente para a decisão de contratar deve pronunciar-se 

sobre os erros e omissões identificados pelos interessados. -----  

De acordo com o n.º 2 do artigo 64.º do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro e ulteriores alterações, o prazo fixado para a 

apresentação das propostas deve ser prorrogado, no mínimo, 

por período equivalente ao tempo decorrido desde o início 

daquele prazo até à publicitação da decisão sobre os mesmos. 

De acordo com o n.º 4 do artigo 64.º do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n° 18/2008, de 29 de 

janeiro e ulteriores alterações, as decisões de prorrogação 

cabem ao órgão competente para a decisão de contratar e 

devem ser juntas às peças do procedimento e notificadas a 

todos os interessados que as tenham adquirido, publicando-se 

imediatamente aviso daquelas decisões, no Diário da República 

através de anúncio conforme modelo aprovado por portaria dos 

ministros responsáveis pela edição do Diário da República e 
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pelas áreas das finanças e das obras públicas. -------------------  

Anexa-se a lista de medições, a qual deverá ser rubricada pelos 

elementos do órgão competente para a decisão de contratar. As 

alterações introduzidas não implicam variação do preço base 

do procedimento.’ ----------------------------------------------------  

De acordo com a informação técnica prestada pelo júri do 

concurso, a Câmara Municipal deliberou aprovar a lista de 

erros e omissões aceite pela equipa projetista, prorrogando-se 

o prazo para a apresentação de propostas, por um período 

equivalente ao tempo decorrido desde o início daquele prazo 

até à publicitação da decisão sobre o mesmo, devendo 

cumprir-se os demais formalismos legais subsequentes. --------  

*A15*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

anulação de processo de cobrança de taxas de ocupação de 

terrado, referente ao 2º trimestre do corrente ano: 

Seguidamente, foi presente a informação dos serviços de taxas 

e licenças do município, acerca do assunto referido em 

epígrafe, que se reproduz na íntegra: -------------------------------  

‘Venho, por este meio, informar a V. Exa, que, no dia 8 de abril 

do corrente ano, deu entrada nesta secretaria uma carta do Sr. 

Manuel Jorge Rodrigues, a comunicar que deixaria de 

frequentar as feiras e mercados neste concelho, a partir do dia 

31 de maio. A conta corrente para o II-trimestre (abril, maio e 
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junho) está feita desde o dia 1 de abril e também telefonei ao 

Sr., para o informar que a conta corrente já estava a 

pagamento e que o art°.27.º - Renúncia refere que "O titular do 

direito ao espaço de venda pode renunciar a ele, devendo, para 

o efeito, comunicar o facto, por escrito, ao Presidente da 

Câmara Municipal, até ao dia 20 do último mês do trimestre 

anterior, que não deseja manter o lugar". -------------------------  

Mais se informa, que os serviços de fiscalização verificaram 

que o feirante deixou de frequentar os mercados no fim do mês 

de março do corrente ano.’ ------------------------------------------  

A Câmara municipal deliberou anular o processo de cobrança 

de taxas, relativo ao 2.º trimestre do corrente ano, atendendo 

às razões invocadas e por se haver confirmado serem as 

mesmas verdadeiras. -------------------------------------------------  

Análise, discussão e votação relativas a pedidos de isenção 

do pagamento de taxas: ---------------------------------------------  

*A16*  De seguida, foi presente o requerimento número 329 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 26 do 

passado mês de julho, da firma “Silvascar - Reparações, 

Limitada”, com sede em Freches, a solicitar a isenção de taxas, 

ao abrigo do disposto no artigo 15.º do Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas e Licenças, para a instalação 

da atividade de uma oficina. -----------------------------------------  



 
 

Ata  n . º    1 5  /  2 01 6 .    Reuni ã o  de    10 -0 8 -2 0 1 6  

 

Câ ma ra  Muni c i pa l  de  Tra n co so  

Os serviços técnicos do município informaram que são do 

entendimento que não se enquadra em nenhuma das alíneas 

respeitantes à isenção e redução de taxas previstas no art.º 15.º 

do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Licenças 

e Outras Receitas do Município. ------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou indeferir a pretensão da 

requerente, em conformidade com a informação técnica 

prestada pelos serviços, por não se enquadrar em nenhuma 

das isenções previstas no art.º 15.º do Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas e Licenças e Outras Receitas 

do Município. ---------------------------------------------------------  

*A17*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 342 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

4 do corrente mês de agosto, de Maria Albertina Castro 

Bernardino e Jean Marc Dominique Luzi, residentes em Cogula, 

a solicitar a isenção de taxas ao abrigo do disposto no artigo 

15.º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e 

Licenças, para utilização de turismo/casa de campo. -------------  

Os serviços técnicos do município informaram que são do 

entendimento que não se enquadra em nenhuma das alíneas 

respeitantes à isenção e redução de taxas previstas no art.º 15.º 

do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Licenças 

e Outras Receitas do Município. ------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou indeferir a pretensão dos 

requerentes, em conformidade com a informação técnica 

prestada pelos serviços, por não se enquadrar em nenhuma 

das isenções previstas no art.º 15.º do Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas e Licenças e Outras Receitas 

do Município. ---------------------------------------------------------  

*A18*  De seguida, foi presente o requerimento número 345 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 8 do 

corrente mês de agosto, de Paulo Miguel Lopes Madeira, 

residente em Vila Franca das Naves, a solicitar a isenção de 

taxas ao abrigo do disposto no artigo 15.º do Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas e Licenças, para a alteração de 

titular de atividade. ---------------------------------------------------  

Os serviços técnicos do município informaram que são do 

entendimento que não se enquadra em nenhuma das alíneas 

respeitantes à isenção e redução de taxas previstas no art.º 15.º 

do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Licenças 

e Outras Receitas do Município. ------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou indeferir a pretensão do 

requerente, em conformidade com a informação técnica 

prestada pelos serviços, por não se enquadrar em nenhuma 

das isenções previstas no art.º 15.º do Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas e Licenças e Outras Receitas 
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do Município. ---------------------------------------------------------  

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

ratificação de um despacho do Sr. Presidente da Câmara, 

relacionado com a fixação de preços de ingresso no recinto 

do Festival de Música no Castelo:  Seguidamente, o senhor 

Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, 

apresentou o despacho que se transcreve na íntegra: -------------  

‘O Município de Trancoso vai promover, nos próximos dias 22, 

23 e 24 de julho, o Festival de Música no Castelo, evento este 

que animará e atrairá gente ao Centro Histórico e que, dado o 

seu cariz alternativo, com música medieval e de tradição oral, 

convidará diversos públicos a visitar Trancoso. ------------------  

A Câmara Municipal, em reunião de 08 de junho de 2016, 

deliberou a fixação de preços dos passes e bilhete associados à 

participação no referido festival.  -----------------------------------  

Porém, persiste ainda um número significativo de passes por 

vender. Em consequência e a fim de aumentar a adesão das 

pessoas ao evento, é necessário proceder à fixação de preços, 

com condições diferenciadas, em alternativa aos anteriormente 

aprovados. Assim, no âmbito da competência que me é 

conferida pelo disposto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n° 

75/2013, de 12 de setembro, determino que, para além dos 

preços já aprovados pela Câmara Municipal, sejam ainda 



 
 

Ata  n . º    1 5  /  2 01 6 .    Reuni ã o  de    10 -0 8 -2 0 1 6  

 

Câ ma ra  Muni c i pa l  de  Tra n co so  

fixados os seguintes: -------------------------------------------------  

- Bilhete de 3€ (para entrada na sexta-feira ou sábado); -----  

- Bilhete de 1,50€ (para entrada no Domingo e inclui 1 

copo); -------------------------------------------------------------  

O presente despacho fica sujeito a ratificação pela Câmara 

Municipal, na próxima reunião.’ -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho do senhor 

Presidente da Câmara, atendendo às razões invocadas no 

mesmo. -----------------------------------------------------------------  

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

*A20*  De seguida, foi presente o requerimento número 2147 da 

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

de agosto, da Associação Cultural e Desportiva de Vila Franca 

das Naves, a solicitar a concessão de um apoio financeiro, no 

montante de 100.000€, destinado a fazer face às despesas 

inerentes ao arrelvamento do seu campo de futebol.--------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 95.000€, mediante a celebração de protocolo.-  

*A21*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 2175 da 

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

de agosto, do Grupo Desportivo de Trancoso, a solicitar a 

concessão de um apoio financeiro, no montante de 50.000€, 

destinado à concretização do seu Plano de Desenvolvimento 
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Desportivo, para a época desportiva 2016/2017. ------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 30.000€, mediante a celebração de protocolo.-  

*A22*  De seguida, foi presente o requerimento número 2123 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 4 do corrente mês 

de agosto, do Rancho Folclórico de Vila Franca das Naves, a 

solicitar a concessão de um apoio financeiro, no montante de 

4.000€, destinado a fazer face às despesas inerentes às suas 

atividades, nomeadamente o festival das vindimas. --------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 4.000€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A23*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1739 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 8 do passado mês 

de julho, da Associação de Desenvolvimento do Feital, a 

solicitar a concessão de um apoio financeiro, no montante de 

6.000€, destinado à concretização de um festival de música. ----  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 1.750€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A24*  De seguida, foi presente o requerimento número 2150 da 

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

de agosto, da Bandarra – Cooperativa Agrícola do Concelho de 

Trancoso, a solicitar a concessão de um apoio financeiro, no 

montante de 2.000€, destinado a fazer face às despesas 
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inerentes à preparação e organização da Feira / Amostra de 

Gado de 21 de agosto do corrente ano. -----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 2.000€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A25*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1809 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 13 do passado mês 

de julho, da Associação Cultural e Recreativa da Granja, a 

solicitar a concessão de um apoio financeiro, no montante de 

3.500€, destinado a fazer face às despesas inerentes às 

atividades desportivas, previstas no seu plano de atividades. ---  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

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

*A26*  De seguida, foi presente o requerimento número 1014 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 27 do passado mês 

de abril, da Alto da Broca – Associação de Produtores 

Florestais, com sede em Vilares, a solicitar a concessão de um 

apoio financeiro, no montante de 15.000€, destinado a ajudar a 

fazer face às despesas inerentes ao processo de constituição de 

três Zonas de Intervenção Florestal.  --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 6.500€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A27*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 2125 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 5 do corrente mês 
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de agosto, da Piscotávora – Associação de Produtores 

Florestais, com sede em Trancoso, a solicitar a concessão de 

um apoio financeiro, no montante de 10.000€, destinado à 

aquisição de uma viatura 4x4, para deslocação dos técnicos 

pelo terreno. -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 6.000€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A28*  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. -----  

*A29*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A30*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17h00m, 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 vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Diretor de Departamento 

que a redigiu. ----------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara:  
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O Diretor de Departamento:  


