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ATA DA REU"IÃO DA CÂMARA 

MU"ICIPAL DE TRA"COSO REALIZADA 

EM 12 DE OUTUBRO DE 2016.-------------------  

*A1*  Aos 12 dias do mês de outubro 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, João Rodrigues, doutora 

Cristina Inocêncio e Rogério Tenreiro. ----------------------------  

*A2*  Às 15h00m, constatada a existência de quórum, o senhor 

Presidente da Câmara declarou aberta a reunião. -----------------  

*A3*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência, à presente 

reunião, do senhor vereador Humberto Almeida. -----------------  

PERÍODO A"TES DA ORDEM DO DIA 

Aprovação e Publicidade da Ata: ---------------------------------  

*A4*  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 28 

do passado mês de setembro 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 a senhora vereadora 

doutora Cristina Inocêncio, 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 

195, datado de 11 do corrente mês de outubro e que apresenta 

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

- Operações Orçamentais: 1.147.157,11€; -------------------  

- Operações não Orçamentais: 145.547,67€. ----------------  

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

ORDEM DO DIA 

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

da Câmara para informar que o senhor Augusto Rente havia 

pedido a suspensão do seu mandato de vereador, até 31 de 

dezembro do corrente ano e que, em conformidade com o 

previsto na Lei n.º 169/99, de 18 de dezembro, havia sido 

convocado para o substituir o senhor Rogério Tenreiro ----------  

*A7*  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara informou que o 

ponto 9 da ordem de trabalhos, respeitante ao procedimento de 

concurso para a concessão da exploração do café “Quiosque 

Avenida”, iria ser retirado da mesma, atendendo a que se trata 
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de uma competência em si delegada. Acrescentou que o 

contrato anteriormente celebrado só tinha o seu términus em 

dezembro do corrente ano, mas, na sequência de solicitação da 

anterior exploradora que desocupou as instalações, se havia 

chegado a acordo para a cessão da exploração daquele espaço. -  

*A8*  Interveio, depois, o senhor vereador João Rodrigues para 

formular as seguintes questões: -------------------------------------  

“1.- Para quando a abertura dos procedimentos concursais 

respeitantes aos trabalhadores da TEGEC, EM? -----------------  

2.- Tive conhecimento que, no Jardim de Infância de Trancoso, 

se encontra partido um vidro, há já algum tempo. Para quando 

a sua reparação?” ----------------------------------------------------  

Em resposta, à primeira questão, o senhor Presidente da Câmara 

informou que, até ao final do corrente mês de outubro, os 

referidos procedimentos concursais iriam ser lançados. ---------  

No que diz respeito à segunda questão, interveio o senhor 

vereador Eduardo Pinto para afirmar que havia solicitado aos 

serviços municipais que solucionassem o problema, mas que os 

mesmos o haviam informado que seria necessário ser uma 

empresa especializada a executar tais trabalhos. Acrescentou 

que já se havia contactado uma empresa de Trancoso que se 

prontificou a solucionar o problema, a curto prazo. --------------  

*A9*  Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis: De 
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seguida, 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 outubro 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, e, ainda, o despacho 

do senhor Presidente da Câmara, exarado em 1 de agosto, 

referente à inclusão da receita não cobrada relativa aos RSU’s, 

existe, à presente data, um valor de fundos disponíveis, tal 

como consta do mapa que anexou, no montante de 92.582,05€. -  

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

*A10*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

alteração ao alvará de loteamento n.º 1/1996, sito no lugar 

de São Domingos, em Trancoso, relacionado com o lote n.º 1: 

Seguidamente, foi presente o requerimento número 287 da 

secção de obras particulares que deu entrada nesta Câmara em 

29 do passado mês de junho, de Distritrancoso – 

Supermercados, Limitada, com sede em Trancoso, a solicitar 

uma alteração ao alvará de loteamento sito no lugar de São 

Domingos, em Trancoso, relacionada com a área de construção 

do lote número 1. -----------------------------------------------------  



 
 

Ata  n . º    2 0  /  2 01 6 .    Reuni ã o  de    12 -1 0 -2 0 1 6  

 

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

Os serviços de licenciamento de obras particulares e 

loteamentos prestaram a seguinte informação que se reproduz 

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

‘Trata o presente processo do pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n°. 1/1996, propriedade de José Herminio Cerveira, 

no que diz respeito às condições específicas do lote 1. ----------  

As alterações propostas passam pela ampliação das áreas de 

implantação e de construção máximas para o referido lote. 

Assim, a área de implantação máxima passa de 869,00 m2 para 

1800,00 m2 e a área de construção máxima passa, igualmente, 

de 869,00 m2 para 1800,00 m2. Em tudo o restante mantêm-se 

as características inicialmente aprovadas. ------------------------  

Analisado o processo, verifica-se que os índices de 

edificabilidade são cumpridos, sendo o número de pisos e os 

parâmetros de dimensionamento de espaços verdes, de 

utilização coletiva, equipamentos, infraestruturas e estrutura 

viária mantidos, pelo que é merecedor de Parecer Favorável. --  

Havendo deferimento concordante com o teor da presente 

informação, deverá o processo seguir a tramitação legal 

conducente ao efetivo aditamento ao alvará de loteamento, 

nomeadamente pelo cumprimento do disposto no artigo 27° do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com ulteriores 

alterações, conjugado com o disposto no artigo 15° do 
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Regulamento de Urbanização e Edificação do Município de 

Trancoso.’ -------------------------------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar a alteração 

solicitada ao alvará de loteamento n.º 1/1996, relacionada 

com o lote n.º 1, sito no lugar de São Domingos, em Trancoso, 

cumprindo-se os formalismos legais subsequentes --------------  

*A11*  Operações Urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de setembro:  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 setembro, 

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.º do 

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

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

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

Ampliação de edifício, n.º 20, em nome de Torres & Filho, 

Limitada, sito na Avenida das Indústrias, na Zona 

Industrial de Trancoso; --------------------------------------  

Construção de anexo/alterações de uma habitação, n.º 21, 

em nome de Maria Fernanda Pinto Moreira Bernardo, 
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sito(a) na Urbanização Quinta D. Maria, Lote 14, em 

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

Alteração de uma habitação, n.º 22, em nome de Teresa 

Maria Coelho, sita na Rua Mova, em Palhais.-------------  

Comunicação Prévia: ------------------------------------------------  

Construção de uma habitação, n.º 3/2016, em nome de 

Isabel Ferreira dos Santos Lobão, sita no Bairro São 

Marcos, Lote nº 12, em Trancoso. --------------------------  

Autorização de Utilização: ------------------------------------------  

Habitação, nº 14, em nome de Alberto Manuel da Fonseca 

Pereira, sita na Rua da Fonte, em Fiães; ------------------  

Habitação, nº 15, em nome de Vitorino Raul Máximo 

Bártolo, sita em Ribeira do Freixo; ------------------------  

Habitação/Comércio/Serviços, nº 16, em nome de 

Secundino do Mascimento, imóvel sito no Largo do 

Mercado, em Vila Franca das Maves; ----------------------  

Habitação, nº 17, em nome de Francisco Manuel Almeida 

Coelho, sita no lugar de Quinta do Curral,  em Valdujo;  

Depósito Amovível, nº 18, em nome de Rita Margarida 

Basílio Cardoso, sito no lugar de Pena, em Guilheiro. --  

A Câmara Municipal tomou conhecimento das operações 

urbanísticas que foram objeto de tomada de decisões, no 

âmbito da delegação de competências no Presidente da 
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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*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 2 respeitante à empreitada “Arruamentos em 

Guilheiro – Acesso à Capela de Santa Barbara”:  

Seguidamente, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a dar 

conta que o auto de medição está em conformidade com os 

trabalhos realizados em obra e com os preços unitários 

registados na proposta, importando no valor de 2.865€, a que 

acresce o IVA à taxa legal em vigor. -------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada, a 

Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição de 

trabalhos, no montante de 2.865€. ---------------------------------  

*A13*  Análise, discussão e votação relativas à conta final 

provisória, respeitante à empreitada “Arruamentos em 

Guilheiro – Acesso à Capela de Santa Bárbara”: De seguida, 

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 
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art.º 399.º do CCP, se havia elaborado a conta final provisória 

da empreitada, tendo a empresa adjudicatária concordado com a 

mesma, tendo-a, por isso, rubricado a engenheira Cristina 

Diogo Rodrigues Pissaro. --------------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada, a 

Câmara Municipal deliberou aprovar a conta final provisória 

da empreitada, com um montante global de trabalhos 

contratados e executados de 23.530€. -----------------------------  

*A14*  Análise, discussão e votação relativas à aprovação do Plano 

de Segurança e Saúde, respeitante à empreitada 

“Requalificação do Mercado Municipal de Trancoso”: 

Seguidamente, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a dar 

conta que, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo n.º 12 do 

Decreto-Lei n.º.  273/2003, de 29 de outubro, o plano de 

segurança e saúde da obra acima referida deve ser aprovado 

pelo dono de obra e comunicado à Autoridade de Condições de 

Trabalho.---------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Plano de Segurança 

e Saúde apresentado, devendo cumprir-se os formalismos 

legais subsequentes. -------------------------------------------------  

*A15*  Análise, discussão e votação relativas à aprovação do Plano 

de Segurança e Saúde, respeitante à empreitada “Arranjos 
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Urbanísticos na Cogula – Rua Adriano Amado”: De seguida, 

foi presente informação do setor de acompanhamento e 

fiscalização de obras municipais, a dar conta que, de acordo 

com o disposto no n.º 2 do artigo n.º 12 do Decreto-Lei n.º. 

273/2003, de 29 de outubro, o plano de segurança e saúde da 

obra acima referida deve ser aprovado pelo dono de obra e 

comunicado à Autoridade de Condições de Trabalho. ------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Plano de Segurança 

e Saúde apresentado, devendo cumprir-se os formalismos 

legais subsequentes. -------------------------------------------------  

*A16*  Apreciação da 13.ª alteração ao orçamento da receita e da 

despesa e à correspondente alteração ao plano, para o ano 

económico de 2016: --------------------------------------------------  

Tendo sido presentes a 13.ª  alteração às grandes opções do 

plano e a correspondente alteração ao orçamento da receita e 

da despesa, para o corrente ano de 2016, com um valor 

equivalente para o total de reforços e para o total de 

diminuições, no montante de 78.500€, a Câmara Municipal 

tomou conhecimento das alterações verificadas nos referidos 

documentos, atendendo a que se trata de uma competência 

delegada no seu Presidente. ----------------------------------------  

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

do preço, por viagem, no âmbito do projeto “Soluções 
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Integradas de Mobilidade”: Seguidamente, o senhor 

Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, 

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

‘Considerando que: ---------------------------------------------------  

A) É fundamental e prioritário que o Município de Trancoso 

promova a mobilidade e a deslocação das pessoas dentro do 

seu território; ---------------------------------------------------------  

B) Para atingir tal desiderato, é essencial que os munícipes 

disponham de meios de transporte adequados às suas 

necessidades, permitindo-lhes que possam circular, a um preço 

simbólico, não só pelas diversas freguesias, como também 

deslocar-se à sede do concelho; ------------------------------------  

c) Desta forma, garante-se uma nova solução de mobilidade 

social em todo o concelho; ------------------------------------------  

d) Este projeto de mobilidade, a concretizar em parceria com 

uma empresa de transportes coletivos de passageiros, 

contempla a realização de circuitos diários de transportes 

coletivos, quer do transporte urbano, quer do transporte entre 

as diversas freguesias, como também do transporte das 

freguesias para a sede do concelho; -------------------------------  

Assim, tendo em vista a implementação do referido projeto, 

torna-se necessário que a Câmara Municipal fixe os preços a 

praticar nos circuitos atrás mencionados, pelo que apresento, 
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para o efeito, a seguinte proposta: ---------------------------------  

1) Preço das viagens no circuitou urbano - 0,50€ -----------  

2) Preço das viagens entre as diversas freguesias - 1,00€ -  

3) Preço das viagens, das freguesias para a sede do 

concelho – 1.00€.’ --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos. ------------------------------  

*A18*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à alteração 

de alguns preços relacionados com a utilização das Piscinas 

Municipais:  De seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca 

do assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta que se 

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

‘Considerando que: ---------------------------------------------------  

a) Do levantamento recentemente realizado, junto de outros 

Municípios vizinhos, se constatou que alguns dos preços 

praticados nas piscinas municipais de Trancoso e Vila Franca 

das Maves eram, comparativamente, mais elevados; -------------  

b) O grande objetivo dos equipamentos desportivos municipais, 

designadamente das piscinas, é permitir que deles beneficiem o 

maior número possível de munícipes, a preços socialmente 

equilibrados e justos; ------------------------------------------------  

c) Reconhecendo o Município de Trancoso as dificuldades 

igualmente sentidas pelas famílias que residem neste concelho, 
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fruto da perda de rendimentos nos últimos anos, a par da 

elevada carga fiscal que as mesmas se encontram sujeitas; -----  

d) A alteração agora proposta que se traduzirá na redução de 

alguns dos preços praticados nas piscinas de Trancoso e Vila 

Franca das Maves, repondo, desta forma, alguma justiça 

comparativa com Municípios equiparados ao nosso, irá 

incentivar ainda mais a procura destes equipamentos, 

compensando, assim, a descida de alguns dos preços de 

utilização das referidas piscinas. -----------------------------------  

Assim, neste contexto, proponho a alteração dos seguintes 

preços, relativos à utilização dos equipamentos atrás referidos:  

- Banho Livre Adulto – 2,00€; ---------------------------------  

- Banho Livre Criança – 1,50€; -------------------------------  

- Mensalidade Aulas Criança - 11,00€; -----------------------  

- Mensalidade Hidroginástica – 12,50€ ----------------------  

- Inscrição Aulas - 10,00€; -------------------------------------  

- Reinscrição – 5,00€.’ -----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos. ------------------------------  

*A19*  Apreciação dos relatórios relativos ao ano de 2015 e ao 1.º 

semestre de 2016, enviados pela empresa “Águas da Teja, 

SA” e referentes à concessão da exploração do sistema de 

captação, tratamento e distribuição de água e do sistema de 
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recolha, tratamento e rejeição dos efluentes do concelho: ----  

Tendo sido presentes os relatórios relativos ao ano de 2015 e 

ao 1.º semestre de 2016, referentes à exploração do sistema de 

captação, tratamento e distribuição de água e à exploração do 

sistema de recolha, tratamento e rejeição de águas residuais, 

a Câmara Municipal tomou conhecimento dos mesmos. --------  

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

atribuição de poderes ao senhor Presidente da Câmara para 

poder outorgar escritura respeitante à aquisição de um 

terreno rústico, sito no lugar de Montes: Seguidamente, o 

senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em 

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

‘A Câmara Municipal acordou com João Abel da Cruz dos 

Santos, residente no Lugar de Montes, a compra do prédio 

rústico abaixo identificado, pelo preço de 4.250,00€ (quatro 

mil, duzentos e cinquenta euros): -----------------------------------  

Terra de pastagem pobre (regeneração natural),  com caminho 

no meio, sita na Tapada da Fonte, antes da freguesia de Santa 

Maria, em Trancoso e atualmente da União de Freguesias de 

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

confrontar de norte e nascente com estradão, sul com herdeiros 

de Abel dos Santos e poente com José Luís Aguiar, inscrita na 

matriz sobre o atual artigo 2590 e anterior art. 2629, descrito 
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na Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob o número 

2058, com o valor patrimonial de setenta euros. -----------------  

O referido prédio foi comprado pelo senhor João Abel e sua 

mulher, por título de compra e venda outorgado na 

Conservatória do Registo Predial de Trancoso, no dia 12 de 

Junho de 2014. --------------------------------------------------------  

Sucede que a mordomia da festa em Honra de São Brás, nos 

Montes, União de Freguesias de Trancoso e Souto Maior, 

reclama-se proprietária do aludido prédio, alegando uma 

doação verbal do seu anterior proprietário. ----------------------  

A verdade é que tal prédio tem sido utilizado, há mais de 20 

anos, como parque de estacionamento e local de comércio, no 

decurso das festividades por honra de São Brás, sendo o mesmo 

atravessado por um caminho vicinal que permite o acesso de 

peões, veículos e tratores para os prédios rústicos confinantes. 

Assim, ------------------------------------------------------------------  

Considerando os milhares de visitantes da festa em honra de 

São Brás; --------------------------------------------------------------  

Considerando o conflito entre a mordomia e João Abel da Cruz 

dos Santos; ------------------------------------------------------------  

Considerando a impossibilidade económica da referida 

mordomia em adquirir o referido prédio; --------------------------  

Considerando que João Abel da Cruz dos Santos pretendia 
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vedar (como chegou a fazer) o acesso ao prédio e caminho; ----  

Considerando os potenciais e graves riscos de conflitualidade 

entre a população local, mordomia, visitantes da festa e o 

alegado proprietário, João Abel da Cruz dos Santos, quando 

confrontados com nova vedação do prédio e caminho; -----------  

Considerando o risco inerente a qualquer acção judicial,  como 

poderia resultar na impossibilidade da comissão de festas 

utilizar o prédio para a festa, face à outorga da escritura em 

nome de João Abel da Cruz dos Santos; ---------------------------  

Considerando a sentença do Tribunal da Comarca de Guarda, 

Instância Local de Trancoso, no âmbito do processo n.º 

33/16.59TCS, que autorizou a venda do prédio pela herança 

por óbito de Conceição de Lurdes Ferreira Alexandre, falecida 

mulher de João Abel da Cruz dos Santos. --------------------------  

Proponho a aquisição do prédio supra identificado pelo preço 

de 4.250,00€ (quatro mil,  duzentos e cinquenta euros), 

conferindo poderes ao senhor Presidente da Câmara para 

outorgar a respetiva escritura e disponibilizando o mesmo à 

mordomia das festas de São Brás para realização das mesmas.’  

A Câmara Municipal deliberou dar poderes ao senhor 

Presidente da Câmara para, em nome do Município, poder 

outorgar a escritura respeitante à aquisição do referido 

terreno. ----------------------------------------------------------------  
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*A21*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à escala de 

turnos das farmácias do concelho, para o próximo ano de 

2017:  De seguida, foi presente o ofício número 2650 que deu 

entrada na secretaria da Câmara, em 10 do corrente mês de 

outubro, da Administração Regional de Saúde do Centro, IP, a 

remeter, para parecer, nos termos e em cumprimento do 

disposto no Decreto-Lei nº 53/2007, de 8 de Março, com as 

alterações posteriormente introduzidas, a proposta de escalas de 

turnos de serviço das farmácias do concelho, para o ano de 

2017. -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a escala de turnos 

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

*A22*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

ratificação de um despacho do senhor Presidente da 

Câmara, relacionado com a isenção do pagamento de taxas 

por parte de alguns feirantes: Seguidamente, o senhor 

Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, 

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

‘Considerando que: ---------------------------------------------------  

a) As obras de "Requalificação do Mercado Municipal de 

Trancoso" terão o seu início no próximo dia 3 de outubro; -----  

b) A execução daquela empreitada não permitirá que todos os 

feirantes que atualmente ocupam aquelas instalações, bem 
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como o parque de estacionamento anexo, ali possam continuar;  

c) A deslocação para espaços alternativos dos citados 

feirantes, ainda que provisoriamente, acarreta sempre alguns 

inconvenientes e prejuízos para os mesmos; ----------------------  

d) O prazo de execução da referida empreitada; -----------------  

e) Os regulamentos e a tabela de taxas do Município preveem a 

cobrança de taxas e licenças para aqueles feirantes, no início 

de cada trimestre ou no início de cada mês; ----------------------  

Assim, atendendo: ----------------------------------------------------  

1. À necessidade de manter, no mercado semanal de Trancoso, 

o conjunto dos feirantes agora retirados, provisoriamente, 

dos seus habituais lugares de venda, continuando a garantir 

desta forma a oferta dos produtos por eles comercializados, 

a todos os consumidores; -----------------------------------------  

2. Ao previsto no artigo 28° do Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas e Licenças e Outras Receitas do 

Município de Trancoso e respetiva tabela que o integra; -----  

Determino a isenção do pagamento das taxas respeitantes aos 

mesmos feirantes, a quem foi imposta a deslocalização por 

força da execução da referida empreitada, devendo os serviços 

adotar os procedimentos administrativos conducentes à citada 

isenção, vigorando esta, até à conclusão da obra. ---------------  

O presente despacho deverá ser objeto de ratificação, na 
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próxima reunião de Câmara. ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho do senhor 

Presidente da Câmara de 30/09/2016. -----------------------------  

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

*A23*  De seguida, foi presente o requerimento número 2667 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 11 do corrente 

mês de outubro, da Associação Cultural e Desportiva de Vila 

Franca das Naves, a solicitar a concessão de um apoio 

financeiro, no montante de 45.000€, destinado à concretização 

do seu plano de atividades para a época desportiva de 

2016/2017. -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 25.000€, mediante a celebração de protocolo, 

destinado à concretização do seu plano de atividades para a 

época desportiva de 2016/2017. ------------------------------------  

*A24*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 2348 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 2 do passado mês 

de setembro, da Associação Cultural, Recreativa e de 

Melhoramentos de Courelas, a solicitar a concessão de um 

apoio financeiro, no montante de 1.500€, destinado à realização 

do evento “Rota das Castanhas – 14.ª Edição”. -------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 1.250€, mediante a celebração de protocolo, 
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destinado à realização do evento “Rota das Castanhas – 14.ª  

Edição”. ---------------------------------------------------------------  

*A25*  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. -----  

*A26*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A27*  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:  

O Diretor de Departamento:  


