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ATA DA REU$IÃO DA CÂMARA 

MU$ICIPAL DE TRA$COSO REALIZADA 

EM 21 DE ABRIL DE 2017. ------------------------  

*A1*  Aos 21 dias do mês de abril do ano de 2017, 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, João 

Rodrigues, doutora Cristina Inocêncio e Rogério Tenreiro. -----  

*A2*  Às 14h30m, constatada a existência de quórum, o senhor 

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

PERÍODO A$TES DA ORDEM DO DIA 

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

*A3*  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 12 

do corrente mês de abril 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 

ter participado na discussão e votação o senhor vereador João 

Rodrigues, 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. ---  
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*A4*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

77, datado de 20 do corrente mês de abril e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 909.605,17€; ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 191.960,18€. ----------------  

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

*A5*  Da ordem de trabalhos, previamente enviada, constavam os 

seguintes pontos: -----------------------------------------------------  

Ponto 1: Informação atualizada relativa ao cálculo dos 

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

Ponto 2: Dispensa de licença de habitabilidade / utilização. -  

Ponto 3: Apreciação das contas de exercício da empresa 

municipal TEGEC, EM, relativas ao ano de 2016. --------  

Ponto 4: Análise, discussão e votação relativas aos 

documentos de prestação de contas do Município, 

referentes ao ano de 2016. -----------------------------------  

Ponto 5: Análise, discussão e votação relativas ao inventário 

de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais do 

Município e respetiva avaliação. ----------------------------  

Ponto 6: Análise, discussão e votação da 2.ª revisão ao 

orçamento da receita e da despesa e às grandes opções 

do plano para 2017. ------------------------------------------  
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Ponto 7: Apreciação do relatório de acompanhamento ao 

Programa de Apoio à Economia Local, a submeter à 

apreciação da Assembleia Municipal de Trancoso. -------  

Ponto 8: Apreciação de requerimento a solicitar um 

averbamento a um registo de alvará respeitante a um 

lote, indicando o prédio de onde foi desanexado o 

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

Ponto 9: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

de isenção do pagamento de taxas, relacionado com a 

emissão de licença de publicidade referente à divulgação 

de dádivas de sangue. ----------------------------------------  

Ponto 10: Análise, discussão e votação àcerca de pedidos de 

apoio. ----------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

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

da Câmara para informar que já havia sido publicitado o 

programa inerente às comemorações do 25 de abril e que do 

mesmo consta, entre outras atividades, uma sessão evocativa a 

ter lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho, pelas 10h30m.  

*A7*  De seguida, interveio a senhora vereadora doutora Cristina 

Inocêncio para apresentar a seguinte exposição: ------------------  

‘Como vereadora e também na qualidade de representante da 

Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Trancoso, 
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venho expor o seguinte:  ----------------------------------------------  

+o dia 13 de outubro de 2016, pelas 17.30h, estiveram aqui 

reunidos, a meu pedido, como Presidente da APAET, o Dr. 

Carlos Delgado, diretor do Agrupamento de Escolas e o seu 

subdiretor, um elemento da Associação de Pais e os pais 

representantes das turmas do 1.º ciclo, o senhor vereador 

Eduardo Pinto e o professor Luís Salvador. -----------------------  

+essa reunião, foram apresentadas uma série de lacunas 

existentes no edifício do 1.º ciclo, em Trancoso e que se 

encontram devidamente fundamentadas, no ofício n.º 3004 que 

deu entrada nesta Câmara Municipal, no dia 15/nov/2016. -----  

De entre esses problemas enumerados e que se pedia uma 

resolução com caráter de urgência era o ponto 3, que diz o 

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

“A retirada urgente do pó de cimento, existente na caixa de 

areia do recreio escolar”.  -------------------------------------------  

Ora, para minha surpresa e também dos elementos da APED, 

foram publicadas diversas fotos na página do facebook do 

Município, onde só se encontram os elementos do Executivo do 

PS. Foi com desagrado que vimos que não fomos informados, 

nem nos foi feita qualquer comunicação para, assim, podermos 

estar presentes no dia 19 de abril, quarta-feira, na escola do 

1.º ciclo, uma vez que essa era uma preocupação levantada por 
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esta Associação de Pais. ---------------------------------------------  

Ainda como vereadora, gostava de saber qual o valor que o 

Município gastou na colocação do relvado artificial, pois 

recordo-me que, numa reunião de Câmara, foi referida a 

transferência de 5.000€ para um arranjo no edifício do 1.º 

ciclo. -------------------------------------------------------------------  

Pergunto ainda ao senhor Presidente, para quando está 

prevista a resolução dos outros 5 pontos, a que se refere o 

ofício atrás mencionado.’ --------------------------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara referiu que, só por 

lapso, a Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de 

Trancoso não foi informada da resolução do problema referido 

pela senhor vereadora, na sua exposição. Acrescentou que, 

talvez por se tratar de uma urgência, se procurou resolver o 

problema o mais rápido possível,  esquecendo-se aquela 

comunicação. ----------------------------------------------------------  

Continuando a intervir, o senhor Presidente da Câmara disse 

ainda que, aquando da resolução dos outros problemas, lá para 

o final do ano, a Associação de Pais iria ser convidada a estar 

presente. ---------------------------------------------------------------  

No que diz respeito à colocação do relvado artificial, o senhor 

Presidente da Câmara informou que foram gastos um pouco 

mais que onze mil euros. ---------------------------------------------  
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*A8*  Informação atualizada 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 abril de 2017, 

verificando-se que, tendo por base as disposições previstas na 

citada Lei e no Decreto – Lei nº 127/2012, de 21 de junho, nas 

suas atuais redações, bem como o previsto no n.º 1 do artigo 

64.º  da Lei n.º  42/2016, de 28 de dezembro e, ainda, as 

deliberações relativas à antecipação de fundos correspondentes 

às comparticipações comunitárias aprovadas e homologadas, 

referentes aos projetos de Requalificação das ETAR’s da 

Quinta do Seixo e das Courelas, existia um valor de fundos 

disponíveis, tal como consta do mapa que anexou, no montante 

de 440.731,22€. -------------------------------------------------------  

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

*A9*  Dispensa de licença de utilização: Em seguida, foi presente o 

requerimento número 195 da Secção de Obras Particulares que 

deu entrada nesta Câmara em 11 do corrente mês de abril, de 

Etelvina Aires Pires, residente em Castaíde, na qualidade de 

proprietária, a solicitar isenção de licença de utilização, 

respeitante a uma edificação destinada a arrecadações e 

arrumos, sita em Castaíde, inscrita na matriz predial urbana sob 
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o artigo 2872 da União de Freguesias de Trancoso e Souto 

Maior, 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. --------  

*A10*  Apreciação das contas de exercício da empresa municipal 

TEGEC, EM, relativas ao ano 2016: Seguidamente, foram 

presentes o relatório e as contas apresentadas pela empresa 

municipal TEGEC, EM, respeitantes ao exercício económico de 

2016, com um resultado liquido negativo de 77.698,62€, 

acompanhadas da respetiva certificação legal e do relatório 

anual de conclusões e recomendações de auditoria. --------------  

A Câmara Municipal apreciou, favoravelmente, as contas do 

exercício da empresa municipal TEGEC, EM, relativas ao 

exercício económico de 2016, tendo, ainda, deliberado 

submetê-las à apreciação da Assembleia Municipal, em 

conformidade com o previsto na alínea b) do n.º 2 do art.º 25.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------  

Mais, para efeitos do cumprimento do disposto no n.º 2 do 

art.º 40.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, foi deliberado, 

por maioria, proceder à transferência financeira de 

77.689,51€ (resultado líquido antes de impostos), com vista a 

equilibrar os resultados do exercício da empresa municipal. --  
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Os senhores vereadores do PSD votaram contra esta 

transferência, por entenderem que a empresa municipal já 

deveria ter sido liquidada. ------------------------------------------  

*A11*  Análise, discussão e votação relativas aos documentos de 

prestação de contas do município, referentes ao ano de 2016: 

Em seguida, foram presentes os documentos de prestação de 

contas do município, referentes ao exercício de 2016, com um 

total de receitas orçamentais de 9.764.894,65€ (sendo 

8.837.369,90€ de receitas correntes e 927.524,75€ de receitas 

de capital) e um total de despesas orçamentais de 9.281.168,97€ 

(sendo 6.829.472,22€ de despesas correntes e 2.451.696,75€ de 

despesas de capital).  --------------------------------------------------  

Àcerca deste assunto, interveio o senhor Presidente da Câmara, 

para fazer uma resenha da atividade municipal desenvolvida, 

para salientar a execução orçamental da despesa e da receita no 

exercício de 2016, respetivamente 72,06% e 77,91% e para 

acrescentar que a divida total, em 31 de dezembro de 2016, era 

de 5.665.369€, tendo tido uma redução de 2.600.823€, em 

relação ao ano anterior. ----------------------------------------------  

Dando cumprimento ao previsto na alínea i) do n.º 1 do art.º 

33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara 

Municipal deliberou, por maioria, aprovar os documentos de 

prestação de contas do município, referentes ao ano 
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económico de 2016, tendo votado contra os senhores 

vereadores do PSD que apresentaram uma pequena declaração 

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

Os senhores vereadores do PS apresentaram outra declaração 

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

Mais, foi deliberado submeter os referidos documentos à 

apreciação e votação por parte da Assembleia Municipal, em 

conformidade com o previsto na alínea l) do n.º 2 do art.º 25.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------  

--------------------Declaração de Voto do PSD ---------------------  

“Votamos contra, uma vez que estas contas dizem respeito à 

política do executivo socialista, na qual os vereadores do PSD 

não se reveem.” -------------------------------------------------------  

--------------------Declaração de Voto do PS -----------------------  

“A execução orçamental do ano de 2016 veio confirmar o que 

havíamos previsto, aquando da elaboração dos documentos 

previsionais, isto é, um ano difícil e em que foi necessário 

continuar o esforço de contenção da despesa pública, quer 

nacional quer municipal. --------------------------------------------  

Ainda assim, fruto da estratégia delineada e implementada 

desde o início do mandato, em Trancoso, foi possível começar a 

aliviar as medidas restritivas, embora de forma muito 

ponderada e apenas em áreas prioritárias. ------------------------  
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Porém, os graves problemas financeiros vindos do passado 

continuaram a dificultar a gestão do município e a limitar as 

suas opções de investimento. Por outro lado, apesar de se ter 

verificado algum alívio, o Governo manteve, na Lei do 

Orçamento de Estado de 2016, várias medidas que visaram 

manter o controlo da despesa na área da administração local. -  

Esta situação teve reflexos no ritmo de crescimento da 

economia, pese embora seja reconhecido o efeito positivo, 

nomeadamente quanto ao deficit  público e se tenha verificado 

uma evolução favorável ao nível da diminuição do desemprego 

e do aumento do poder de compra das famílias. ------------------  

+a gestão municipal, o executivo manteve o objetivo de 

redução global da dívida e de diminuição do prazo médio de 

pagamento a fornecedores. As medidas adotadas visaram a 

consolidação do reequilíbrio orçamental, objetivo que, uma vez 

alcançado, permitirá escolher as opções de investimento mais 

adequadas à realidade do concelho.--------------------------------  

As linhas de ação definidas permitiram intensificar ações de 

promoção do desenvolvimento do concelho, sem prejuízo da 

manutenção dos apoios às diversas instituições do concelho e 

às famílias mais carenciadas, bem como da realização de obras 

prioritárias. -----------------------------------------------------------  

Para além de ter promovido inúmeras iniciativas e eventos de 
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cariz económico e cultural para dinamização da economia do 

concelho e de ter apoiado muitos outros, a Câmara Municipal 

deu especial atenção à preparação de candidaturas e à 

elaboração de projetos, tendo em vista a sua apresentação a 

financiamento no âmbito dos vários programas do quadro 

comunitário Portugal2020. O trabalho desenvolvido vai 

permitir que o Município possa aproveitar as possibilidades 

que se abrem com a implementação dos vários programas 

operacionais. ----------------------------------------------------------  

A análise dos documentos de prestação de contas em apreço 

permite verificar que a ação do Município se fez em diversos 

domínios. +a educação, na cultura e no desporto, foi 

inequívoco o apoio da autarquia ao Agrupamento de Escolas e 

à Escola Profissional e às diversas associações e grupos 

desportivos, na realização de inúmeras atividades artísticas, 

culturais, recreativas e/ou desportivas. ----------------------------  

A promoção turística de Trancoso foi, também, uma aposta ao 

longo do ano transato, tendo o Município participado em 

eventos regionais e nacionais, de forma isolada ou em 

parceria. Em paralelo, foram igualmente organizadas as feiras 

anuais e que projetaram a divulgação do concelho, como o 

demonstra o aumento do número de visitantes que todos 

constatamos.-----------------------------------------------------------  
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Mas a atividade do Município foi também visível na área das 

infraestruturas, na reabilitação e valorização do património, 

na cultura e na ação social.  -----------------------------------------  

A gestão realizada, desde o início do mandato, permitiu, apesar 

dos constrangimentos já referidos, dar início a alguns projetos 

e preparar outros, cujo investimento terá um impacto 

financeiro significativo nos próximos exercícios económicos e 

dará um novo impulso no desenvolvimento de Trancoso. --------  

Decorridos três anos de mandato e em resultado das medidas 

de rigor e disciplina orçamental implementadas, o Município 

cumpriu os objetivos globais determinados no Plano de 

Ajustamento Financeiro, superando até algumas das metas ali 

estabelecidas, plano este proposto e aprovado pelo anterior 

executivo, na sequência de ter sido obrigado a aderir ao PAEL 

– Programa de Apoio à Economia Local, tal o volume das 

dívidas por pagar. ----------------------------------------------------  

Convictos do mérito do trabalho até agora realizado, votamos 

favoravelmente os documentos de prestação de contas do ano 

2016. -------------------------------------------------------------------  

Trancoso, 21 de abril de 2017. --------------------------------------  

Os membros do PS no executivo municipal: Amílcar Salvador, 

Eduardo Pinto, João Paulo Matias, Humberto Almeida.” -------  

*A12*  Análise, discussão e votação relativas ao inventário de todos 
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os bens, direitos e obrigações patrimoniais do município e 

respetiva avaliação: Seguidamente, foi presente o relatório do 

inventário do património municipal, em 31/12/2016. -------------  

A Câmara Municipal, dando cumprimento ao previsto na 

alínea i) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, deliberou aprovar o documento referido. -------------  

Mais, foi deliberado submetê-lo à apreciação e votação por 

parte da Assembleia Municipal, em conformidade com o 

previsto na alínea l) do n.º 2 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro. ----------------------------------------------------  

*A13*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 2.ª 

revisão às grandes opções do plano e ao orçamento da 

receita e da despesa, a submeter à apreciação e votação por 

parte da Assembleia Municipal: De seguida, foi presente a 2.ª 

revisão às grandes opções do plano e ao orçamento da receita e 

da despesa, para o corrente ano de 2017, com um reforço global 

de 1.258.915,69€. -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar os 

referidos documentos, com um reforço de receita e de despesa, 

no montante global de 1.258.915,69€, com a abstenção dos 

senhores vereadores do PSD. ---------------------------------------  

Mais, foi deliberado submeter este assunto à apreciação e 

votação por parte da Assembleia Municipal de Trancoso. ------  
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*A14*  Apreciação do relatório de acompanhamento ao Programa 

de Apoio à Economia Local, a submeter à apreciação por 

parte da Assembleia Municipal: Seguidamente, foi presente 

informação da divisão financeira a remeter, para efeitos de 

análise e avaliação da execução do Programa de Apoio à 

Economia Local e do Programa de Ajustamento Financeiro que 

lhe está subjacente, os documentos de acompanhamento da 

execução do referido programa, elaborados com referência a 31 

de dezembro de 2016. ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou 

submeter os documentos de acompanhamento da 

implementação do Programa de Apoio à Economia Local à 

apreciação por parte da Assembleia Municipal de Trancoso. --  

*A15*  Apreciação de requerimento a solicitar um averbamento a 

um registo de alvará respeitante a um lote, indicando o 

prédio de onde foi desanexado o mesmo: Em seguida, foi 

presente o requerimento número 751 da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara em 5 do corrente mês de abril, de José 

Amaral Veiga, advogado com escritório em Trancoso, na 

qualidade de mandatário de Américo Augusto Ramos, a 

solicitar que lhe seja certificado o constante do alvará número 

843, de 16 de maio de 1977 e bem assim que o imóvel foi 

desanexado do descrito sob o número 13179 do livro B, número 
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34 a folhas 11, com o artigo rústico inscrito sob o número 1042 

da freguesia, extinta, de São Pedro deste concelho. --------------  

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta que se 

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

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

a) Do livro n.º 6 dos "Registos de Alvarás" da Câmara 

Municipal de Trancoso, consta o Registo n.º 843, datado de 

16 de maio de 1977, e que respeita à adjudicação, após hasta 

pública, a Manuel Pinto, do lote n.º 4-A, sito na zona 

habitacional do Plano de Pormenor de Urbanização de 

Trancoso, lote este com área de 925 m2. ------------------------  

Do mesmo Registo consta um averbamento, referindo que o 

mesmo lote passou a pertencer a Celestino Cruz, residente 

em Lisboa, mediante a celebração da competente escritura de 

compra e venda; ----------------------------------------------------  

b) O atual proprietário do citado lote n.º 4-A, Américo Augusto 

Ramos, necessita de proceder ao seu registo predial, o que 

só poderá acontecer através da aplicação do princípio do 

trato sucessivo; ----------------------------------------------------  

c) O mencionado Registo n.º 843, de 16/05/1977 não contém a 

referência ao artigo matricial de onde proveio o lote em 

causa, elemento essencial à concretização daquele registo 



 
 

Ata  n . º    0 8  /  2 01 7 .    Reuni ã o  de    21 -0 4 -2 0 1 7  

 

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

predial; --------------------------------------------------------------  

d) +ão foi possível localizar, nos Serviços Técnicos da 

Autarquia, dado o tempo decorrido, cerca de 40 anos, 

quaisquer elementos respeitantes ao "loteamento" da 

referida zona habitacional do Plano de Pormenor de 

Urbanização de Trancoso; ----------------------------------------  

e) Da escritura de compra e venda de um prédio rústico, na 

freguesia de São Pedro, em Trancoso, com vista à execução 

do Plano de Pormenor da zona sul da então vila de Trancoso, 

escritura esta celebrada na Câmara Municipal, em outubro 

de 1975, resulta que esta adquiriu metade do prédio rústico 

que se encontrava inscrito na respetiva matriz sob o artigo 

1042, da então freguesia de São Pedro, hoje extinta; ---------  

f) É notoriamente reconhecido que a referida expansão urbana 

da zona sul de Trancoso incluía a previsão de um conjunto 

alargado de lotes, hoje na sua grande maioria já 

construídos, onde o já mencionado lote n.º 4 -A naturalmente 

também se incluía, sendo que aquela expansão urbana 

ocorreu e se desenvolveu sobre o já citado artigo rústico 

1042, da freguesia de São Pedro, adquirido pelo Município, 

para aquele efeito; -------------------------------------------------  

g) O ilustre mandatário de Américo Augusto Ramos fez chegar 

ao Município cópia da escritura de compra e venda, datada 
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de 29-08-1978, que formaliza a aquisição por parte daquele 

a Celestino da Cruz e esposa, de um lote de terreno para 

construção urbana, com área de 925 m2, a que corresponde o 

lote n.º 4-A, na zona habitacional do Plano de Urbanização 

de Trancoso, lote este a destacar do prédio rústico inscrito 

na matriz respetiva sob o artigo 1042 e descrito na 

Conservatória do Registro Predial de Trancoso sob o n.º 

13179 do livro B, n° 34 e folhas 11; -----------------------------  

h) Foi possível, igualmente, confirmar que os lotes contíguos 

àquele lote n.º 4-A foram igualmente provenientes do já 

referido artigo rústico 1042, da então freguesia de São 

Pedro; ---------------------------------------------------------------  

Assim, em face de todos os considerandos atrás enunciados, 

proponho que a Câmara Municipal, em complemento ao citado 

Registo n.º 843, de 16/05/1977, delibere certificar que o 

mencionado lote n.º 4-A, sito na referida expansão urbana da 

zona sul de Trancoso, proveio do artigo rústico 1042, da então 

freguesia de São Pedro, descrito na Conservatória do Registro 

Predial de Trancoso sob o n.º 13179 do livro B, n.º 34 e folhas 

11.’ ---------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A16*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 
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isenção do pagamento de taxas, relacionado com a emissão 

de licença de publicidade referente à divulgação de dádivas 

de sangue: Seguidamente, foi presente o requerimento número 

174 da Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta 

Câmara em 29 do passado mês de março, da Associação de 

Dadores de Sangue de Vila Franca das Naves, a solicitar 

isenção do pagamento de taxas com a colocação de uma 

aparelhagem sonora para divulgação das dádivas numa viatura, 

durante um ano, nas diversas povoações do concelho. -----------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, isentar a 

requerente do pagamento de taxas, atendendo ao disposto no 

n.º 2 do art.º 15.º do Regulamento de Liquidação e Cobrança 

de Taxas e Licenças e Outras Receitas do Município, uma vez 

que se trata de uma Associação sem fins lucrativos, com 

escassos recursos financeiros, mas de reconhecido interesse 

público de solidariedade social.  ------------------------------------  

@ão participou na discussão e votação o senhor vereador João 

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

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

*A17*  De seguida, foi presente o requerimento número 757 da 

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

de abril, do Centro Social e Paroquial de Vila Franca das 

Naves, a solicitar a atribuição de um apoio financeiro, no 
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montante de 7.000€, destinado a ajudar a suportar as despesas 

relativas à utilização de diversas salas, para o funcionamento 

do Jardim de Infância da rede pública. -----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 6.300€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A18*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 858 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 20 do corrente 

mês de abril,  da Associação de Desenvolvimento do Feital, a 

solicitar a atribuição de um apoio financeiro, no montante de 

2.000€, destinado a ajudar a concretizar o seu plano de 

atividades para 2017. -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 1.500€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A19*  De seguida, foi presente o requerimento número 36 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 5 do passado mês 

de janeiro, da Associação de Desenvolvimento das Freguesias 

da Zona Centro do Concelho de Trancoso, a solicitar a 

atribuição de um apoio financeiro, no valor de 3.000€, 

destinado a comparticipar os custos de aquisição de 

equipamento da Associação. -----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoio 

financeiro, no montante de 2.500€, mediante a celebração de 
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protocolo. --------------------------------------------------------------  

*A20*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 659 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 24 do passado mês 

de março, da União das Freguesias de Torre do Terrenho, 

Sebadelhe da Serra e Terrenho, a solicitar a atribuição de um 

apoio financeiro, no valor de 20.000€, destinado a ajudar a 

suportar as despesas inerentes à reabilitação e conservação dos 

edifícios que albergam as instalações da Freguesia. --------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoio 

financeiro, no montante de 15.000€, mediante a celebração de 

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

*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 16h30m, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 
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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:  


