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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 24 DE MAIO DE 2017. -------------------------  

*A1*  Aos 24 dias do mês de maio 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 ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

*A3*  Nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 57.º  da Lei 

número 75/2013, de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 10 

do corrente mês de maio 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 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 
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site do Município. ----------------------------------------------------  

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

97, datado de 23 do corrente mês de maio e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 463.550,33€; ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 204.821,02€. ----------------  

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 licenças de habitabilidade / utilização.  

Ponto 3:  Análise, discussão e votação relativas à aprovação 

dos documentos inerentes ao procedimento concursal, 

bem como ao lançamento de concurso e à nomeação do 

júri,  destinados à realização da empreitada “Reparação e 

Beneficiação da E.M. 581 (Carnicães – limite do 

Concelho / Baraçal) e Reparação e Beneficiação da E.M. 

581-2 (Carnicães – Vilares)”. -------------------------------  

Ponto 4: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

de prorrogação do prazo de execução da empreitada 

“Requalificação do Mercado Municipal de Trancoso”. ---  
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Ponto 5: Apreciação relativa aos contratos de aquisição de 

serviços, celebrados durante o mês de abril do corrente 

ano, em conformidade com o previsto no n.º  4 do art.º 

49.º  da Lei do Orçamento de Estado para 2017. -----------  

Ponto 6:  Apreciação das 5.ª,  6.ª e 7.ª alterações ao orçamento 

da receita e da despesa e das 4.ª e 5.ª alterações às 

grandes opções do plano para o corrente ano. -------------  

Ponto 7: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

de indemnização, por danos ocorridos numa viatura. -----  

Ponto 8: 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 se referir às atividades promovidas pelo 

Município, previstas para os próximos dias 28 e 29 do corrente 

mês de maio e integradas nas Comemorações e Recriação 

Histórica da Batalha de Trancoso, acrescentando que iria estar 

presente a senhora Secretária de Estado da Justiça. De seguida, 

o senhor Presidente da Câmara entregou um convite aos 

senhores vereadores, incentivando-os a estar presentes nos 

eventos que constam do programa oficial já distribuído. --------  

*A7*  Seguidamente, interveio o senhor vereador Eduardo Pinto para 

informar que, na sequência da formalização de uma candidatura 
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ao Fundo Ambiental e da sua subsequente aprovação, havia sido 

celebrado o respetivo contrato de financiamento, tendo em vista 

a aquisição de duas viaturas elétricas, destinadas aos serviços 

urbanos ambientais, capazes de substituir viaturas do Município 

já inoperacionais. Acrescentou que este investimento, com uma 

despesa elegível de 189.517,17€ e uma comparticipação do 

referido Fundo de 50%, ou seja 94.758,58€, irá reduzir os 

custos de utilização e as emissões poluentes, contribuindo para 

um desenvolvimento sustentável.  -----------------------------------  

*A8*  Intervindo, o senhor vereador João Rodrigues afirmou ter 

ficado surpreendido com a colocação de dois portões, junto às 

“Alminhas”, em Trancoso. Acrescentou que o executivo 

rebaixou o lancil,  pensando que o espaço era público, mas 

constatava que o mesmo era, agora, fechado. Quis, então, saber 

o que se estava a passar. ---------------------------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara disse que o 

executivo se limitou a rebaixar o passeio. -------------------------  

*A9*  De seguida, usou da palavra o senhor vereador João Paulo 

Matias para informar que, no passado dia 23 do corrente mês de 

maio, havia dado entrada, nos serviços municipais, mais uma 

ação contra o Município, movida pela empresa “Eliseu & 

Filhos, Limitada”, reclamando o pagamento de 202.106,66€, 

resultantes de custos inerentes a obras realizadas, no período 



 
 

Ata  n . º    1 0  /  2 01 7 .    Reuni ã o  de    24 -0 5 -2 0 1 7  

 

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

compreendido entre 2000 e 2013, acrescidos de juros de mora 

nos pagamentos. ------------------------------------------------------  

Acrescentou que esta situação era mais uma prova de como, no 

passado, era fácil violar a Lei, executando obras ao arrepio das 

mais elementares regras de direito, designadamente através de 

um procedimento concursal. Disse ainda que, como não 

bastasse a violação da Lei, se ficou a saber que as obras não 

foram pagas, até à presente data, o que é mais um problema que 

recai no período de vigência do mandato deste executivo que o 

irá procurar resolver, à semelhança de outros, tais como as 

obras realizadas pelas empresas “Biosfera, Limitada”, “Aurélio 

Lopes, Limitada”, “Lopes & Irmãos, Limitada”, “Ascop, SA”, 

entre outras. -----------------------------------------------------------  

Concluiu a sua intervenção, dizendo: “É caso para a 

população, em geral,  refletir se quem tem o mérito das obras 

realizadas é quem as manda fazer ou quem as paga.” ------------  

Intervindo, o senhor vereador João Rodrigues afirmou: ----------  

“Os vereadores do PSD entendem que o mérito das obras não 

se afere, nem por quem as manda fazer, nem por quem as paga. 

O mérito é a satisfação pela realização das obras, em favor do 

público que delas usufrui.” ------------------------------------------  

*A10*  Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis: Seguidamente, foi presente informação da divisão 
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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 maio 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 443.610,59€. -------------------------------------------------------  

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

*A11*  Dispensa de licenças de utilização:  Em seguida, foi presente o 

requerimento número 238 da Secção de Obras Particulares que 

deu entrada nesta Câmara em 22 do corrente mês de maio, de 

Américo Gomes da Costa, residente na Amadora, na qualidade 

de proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização, 

respeitante a uma edificação destinada a habitação, sita em São 

Martinho, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 2231 da 

União de Freguesias de Trancoso e Souto Maior, uma vez que a 

mesma foi construída antes da entrada em vigor do Decreto - 
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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. --------  

*A12*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 240 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

23 do corrente mês de maio, de Maria Matilde Dias Ferreira da 

Silva, residente em Vila Franca das Naves, na qualidade de 

proprietária, a solicitar isenção de licença de utilização, 

respeitante a uma edificação destinada a habitação, sita no 

lugar de Malhão, em Vila Franca das Naves, inscrita na matriz 

predial urbana sob o artigo 495 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 da 

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

*A13*  Análise, discussão e votação relativas à aprovação dos 

documentos inerentes ao procedimento concursal, bem como 

ao lançamento de concurso e à nomeação do júri, destinados 

à realização da empreitada “Reparação e Beneficiação da 

E.M. 581 (Carnicães – limite do Concelho / Baraçal) e 

Reparação e Beneficiação da E.M. 581-2 (Carnicães – 

Vilares)” : De seguida, o setor de acompanhamento e 
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fiscalização de obras municipais, acerca do assunto referido em 

epígrafe, apresentou a informação que se transcreve na íntegra:  

“Conforme solicitado, informo que os trabalhos respeitantes à 

empreitada "Reparação e Beneficiação da E.M. 581 - 

(Carnicães - Limite do Concelho (Baraçal)) e Reparação e 

Beneficiação da E.M. 581 - 2 - (Carnicães - Vilares)", 

importam na quantia de 177.354,60€ (cento e setenta e sete 

mil, trezentos e cinquenta e quatro euros e sessenta cêntimos), 

assim subdivididos: "Reparação e Beneficiação da E.M. 581 -

(Carnicães - Limite do Concelho (Baraçal))", no montante de 

68.021,00€ (sessenta e oito mil,  vinte e um euros) e 

"Beneficiação da E.M. 581 - 2 - (Carnicães - Vilares)", no 

montante de 109.333,60€ (cento e nove mil, trezentos e trinta e 

três euros e sessenta cêntimos). -------------------------------------  

Anexa-se projeto de execução, mapa de medições dos trabalhos 

a executar, bem como o caderno de encargos, conforme 

estipula o artigo 43° do D. L. n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. ---  

CPV 45233142-6 - Reparação de estradas.’ -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o projeto, o caderno 

de encargos e o programa de procedimento, bem como lançar 

concurso público de empreitada, destinado à realização das 

obras supra referidas. -----------------------------------------------  

Mais, foi deliberado nomear o seguinte júri do procedimento, 
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delegando nele todas as competências previstas no art.º 109.º 

do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro: eng.º Victor 

Jorge que preside, eng.º João Mano e eng.º José Carlos 

Fantasia. Como suplentes, foram nomeados o dr. Francisco 

Coelho e o dr. Fernando Delgado. ---------------------------------  

*A14*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

prorrogação do prazo de execução da empreitada 

“Requalificação do Mercado Municipal de Trancoso”: 

Seguidamente, o setor de acompanhamento e fiscalização de 

obras municipais, acerca do assunto referido em epígrafe, 

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

‘A obra em epígrafe tem um prazo de execução de 150 dias, 

tendo o prazo para a execução da empreitada começado a 

contar a partir do dia 19 de outubro de 2016. Já lhe foi 

concedida uma prorrogação graciosa de 60 dias. ----------------  

Na nossa informação datada de 05 de maio, alertámos para o 

atraso que a empreitada registava. ---------------------------------  

O adjudicatário vem agora solicitar uma nova prorrogação de 

prazo, por 30 dias, baseando-se nas condições climatéricas 

adversas e no facto de, apesar do esforço por parte da 

empresa, não conseguirem finalizar a empreitada dentro do 

prazo previsto. --------------------------------------------------------  

As situações passíveis de prorrogação do prazo de execução de 
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obras encontram-se contempladas nos artigos 361.º,  n.º 3, 374.º 

e 377.º do Código dos Contratos Públicos. ------------------------  

Quando o atraso da empreitada é da responsabilidade do 

empreiteiro, este fica sujeito às penalizações legais e 

contratuais (artigo 403.º do Código dos Contratos Públicos). --  

Quanto à competência para aprovar a referida prorrogação, 

convirá referir que o prazo de execução inicial foi aprovado no 

ato de adjudicação, pelo órgão competente para a decisão de 

contratar. Assim, competência para decidir a prorrogação 

caberá também ao órgão competente para a decisão de 

contratar.’ -------------------------------------------------------------  

Acerca deste assunto, interveio a senhora vereadora doutora 

Cristina Inocêncio para perguntar se as obras relacionadas com 

as lojas exteriores ao Mercado Municipal e com o Parque de 

Estacionamento constavam da empreitada inicial.  ----------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara afirmou que tais 

trabalhos não estavam contemplados na empreitada inicial e que 

se tratava de obras distintas daquela, que foram, inclusive, 

objeto de uma recente revisão orçamental.  ------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

‘Atendendo aos motivos invocados, prorrogue-se o prazo 

solicitado, a título gracioso. Notifique-se o empreiteiro. À 

reunião de Câmara para ratificação.’ -----------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho do senhor 

Presidente da Câmara, de 09/05/2017, concedendo uma 

prorrogação de prazo de execução da obra, a título gracioso, 

por um período de trinta dias. --------------------------------------  

*A15*  Apreciação relativa aos contratos de aquisição de serviços, 

celebrados durante o mês de abril do corrente ano, em 

conformidade com o previsto no n.º 4 do art.º  49.º da Lei do 

Orçamento de Estado para 2017:  De seguida, acerca do 

assunto referido em epígrafe, foi presente o mapa que se 

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

Mapa Prestações Serviço do mês de abril 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos contratos de 

aquisição de serviços, celebrados durante o mês de abril do 

corrente ano. ----------------------------------------------------------  

*A16*  Apreciação das 5.ª, 6.ª e 7.ª alterações ao orçamento da 

Tipo de Procedimento Tipo Contrato Valor c/Iva Nomo do Adjudicatário NIF Designação do serviço Data de 
Contrataçã

o 

Outra Inf. 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 6.148.33€ Aromas da Amoreira. Lda 510321631 Escarificação e Tratamento Relvados 11/04/2017 Req.Externa n° 2/415 
Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 51,23€ Certiel - Associação Certificadora de Instalações Eléctricas 503686794 Certificação certiei - Torres 11/04/2017 Req Externa n° 2/418 
Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 44,98€ EDP - Distribuição Energia, SA 504394029 Abertura PFE - Torres 11/04/2017 Req.Externa n° 2/419 
Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 0,54€ EDP - Distribuição Energia, S.A 504394029 Perfaz a requisição n° 125 11/04/2017 Req.Externa n° 2/420 
Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 544,25€ Capelão & Morgado, Lda 502668180 Almoço - âmbito das comerações Pascais 11/04/2017 Req.Externa n° 2/421 
Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 88.20€ Companhia de Seguros Allianz Portugal, SA 500069514 Seguro Resposabilidade Civil -Prova Ateletismoe Ténis 12/04/2017 Req.Externa n° 2/422 
Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 102,84€ Companhia de Seguros Allianz Portugal, SA 500069514 Seguro Acidentes pessoais Prova atletismo 12/04/2017 Req.Externa n° 2/423 
Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 40,98€ Companhia de Seguros Allianz Portugal, SA 500069514 Seguro Acidentes pessoais Open Ténis 12/04/2017 Req.Externa n° 2/424 
Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 92,83€ Amílcar António Batista Alexandre 130703095 Aluguer quarto single - Dr.a Maria Antónia - Arqueóloga 12/04/2017 Req.Externa n° 2/427 
Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 104.50€ Maria Amélia Céu Pires Garcia Unipessoal, Lda. 510716393 Refeições p/ Dr ª Maria Antónia - Arqueóloga 12/04/2017 Req.Externa n° 2/428 
Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 49,20€ Resiestrela-val. Trat Resíduos Sólidos, SA 507718232 Abertura Estação Transferência Resíduos 12/04/2017 Req.Externa n° 2/430 
Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 27,68€ Marcelo Pimenta, Lda. 506987388 Remoção de cola da viatura 88-63-BQ 13/04/2017 Req.Externa n° 2/445 
Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 50,00€ Manuel Luís Rodrigues Ferra 159089620 Lavagem da viatura 84-77-PO 13/04/2017 Req.Externa n° 2/446 
Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 30,70€ Torres & Filho, Lda 500286272 Inspeção Ligeiro viatura 84-77-PO 13/04/2017 Req.Externa n° 2/447 
Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 36.70€ CTT Correios de Portugal, SA 500077568 Envio Publicações p/ Embaixadora Noruega em Portugal 18/04/2017 Req.Externa n° 2/451 
Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 4,92€ Raia Viva - Cooperativa da Animação Turística da Raia. CRL 506099385 Aluguer de Tenda 3x3 Prova Atletismo 19/04/2017 Req.Externa n° 2/459 
Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 260,00€ Rui Pedro Emídio de Pina Dias 221996818 Concerto Musical Grupo TriVenção 19/04/2017 Req.Externa n° 2/461 
Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 260,00€ Eduardo Miguel Barbeira Martins 214961699 Concerto Musical Grupo TriVenção 19/04/2017 Req.Externa n° 2/462 
Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 260,00€ Paulo Jorge dos Santos Pereira 174278837 Concerto Musical Grupo TriVenção 19/04/2017 Req.Externa n° 2/463 
Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 3 444,00€ Encanta-Restauração e Serviços de Trancoso, Lda. 504282476 Refeições - Participantes atividades Comemoração 25 de abril 20/04/2017 Req.Externa n° 2/473 
Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 55,35€ Jorintenor - Jornal o Interior, Lda 504847422 Publicação Aditamento alvará loteamento 1/2002 21/04/2017 Req.Externa n° 2/477 
Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 36,90€ O Tapadão- Actividades Hoteleiras, Lda 504823922 Refeição - âmbito comemorações 25 de abril 21/04/2017 Req.Externa n° 2/478 
Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 216.46€ Ana Teresa Correia Balula Chaves 220246084 Escritura compra/venda terreno alargamento caminho 27/04/2017 Req.Externa n° 2/485 
Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 232.52€ Companhia de Seguros Allianz Portugal, SA 500069514 Seguro Acidentes Pessoais Candidatura 042/CEI/2017 28/04/2017 Req.Externa n° 2/487 
Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 221.40€ Pinheiro de Melo & Salgado Coflee Solutions, SA 507441443 Aluguer Purificador Agua - Edifício CMT 28/04/2017 Req.Externa n° 2/489 
Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 221,40€ Pinheiro de Melo & Salgado Coflee Solutions, SA 507441443 Aluguer Purificador Agua - Armazém Municipal 28/04/2017 Req.Externa n° 2/490 
Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 98,40€ Resiestrela-val, Trat. Resíduos Sólidos, SA 507718232 Abertura Estação Transferência Resíduos 28/04/2017 Req.Externa n° 2/492 
Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 456,00€ Guarda Nacional Republicana - Trancoso 600008878 Patrulhamento Feira Semanal - mês maio 28/04/2017 Req.Externa n° 2/493 

Valor total 13.180,10€  
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receita e da despesa e das 4.ª e 5.ª alterações às grandes 

opções do plano para o corrente ano: ----------------------------  

Tendo sido presentes, relativamente aos documentos 

previsionais para o corrente ano de 2017: -------------------------  

- a 5.ª alteração ao orçamento da receita e da despesa, com 

um valor equivalente para o total de reforços e para o total 

de diminuições, no montante de 103.000€; -------------------  

- a 6.ª alteração ao orçamento da receita e da despesa, com 

um valor equivalente para o total de reforços e para o total 

de diminuições, no montante de 141.000€ e a 

correspondente 4.ª alteração às grandes opções do plano; --  

- a 7.ª alteração ao orçamento da receita e da despesa, com 

um valor de reforços de 387.430€ e com um montante de 

diminuições de 264.180€ e a correspondente 5.ª alteração 

às grandes opções do plano, salientando-se que o 

diferencial entre reforços e diminuições resulta de uma 

transferência de capital,  proveniente de comparticipação 

comunitária, ------------------------------------------------------  

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 relativas a um pedido de 

indemnização, por danos ocorridos numa viatura:  
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Seguidamente, foi presente o requerimento número 2705 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 14 de outubro de 

2016, de Maria Bernardete Garcia Pestana, residente em 

Freches, a solicitar uma indemnização por danos ocorridos na 

sua viatura, ocasionados pela deficiente colocação de um lancil.   

A Câmara Municipal deliberou conceder uma indemnização, 

no montante de 50€. -------------------------------------------------  

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

*A18*  De seguida, foi presente o requerimento número 1102 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 19 do corrente 

mês de maio, do Agrupamento de Escolas de Trancoso, a 

solicitar a atribuição de um apoio financeiro, no montante de 

5.900€, destinado a suportar despesas inerentes a atividades 

extracurriculares. -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 5.900€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A19*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 384 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 16 do passado mês 

de fevereiro, da Sociedade de Instrução e Recreio Cogulense, a 

solicitar a atribuição de um apoio financeiro, destinado a ajudar 

a suportar despesas inerentes a algumas iniciativas da 

associação. ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 
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no montante de 1.500€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A20*  De seguida, foi presente o requerimento número 302 da 

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

de fevereiro, da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 

Moreira de Rei, a solicitar a atribuição de um apoio financeiro, 

destinado a ajudar a suportar despesas relacionadas com a 

reparação da Capela de Esporões.-----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

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

*A21*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 355 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 14 do passado mês 

de fevereiro, da Comissão Paroquial de Souto Maior, a solicitar 

a atribuição de um apoio financeiro, destinado a ajudar a 

suportar despesas relativas à mudança de telhado da Igreja de 

Souto Maior. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

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

*A22*  De seguida, foi presente o requerimento número 1020 da 

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

de maio, da Fábrica da Igreja de Feital, a solicitar a atribuição 

de um apoio financeiro, destinado a ajudar a suportar despesas 

inerentes às obras de restauro da Capela de Garcia Joanes. -----  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 
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no montante de 1.500€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A23*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 3233 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 20 de dezembro de 

2016, do Centro Social e Paroquial de Vila Franca das Naves, a 

solicitar a atribuição de um apoio financeiro, destinado a ajudar 

a adquirir uma viatura destinada ao desenvolvimento das suas 

atividades sociais. ----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 5.000€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A24*  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. -----  

*A25*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A26*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 16h30m, 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 
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que a redigiu. ----------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  


