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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2006.  -------  

*A1*  Aos 11 dias do mês de Maio do ano 2006, nesta Cidade de 

Trancoso e sala das sessões dos Paços do Concelho, reuniu a 

Câmara Municipal de Trancoso sob a Presidência d o senhor 

doutor Júlio José Saraiva Sarmento  tendo faltado o senhor 

vereador doutor António Oliveira e comparecido todos os 

restantes senhores vereadores.  --------------------------------------  

*A2*  Justificação de Falta : A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência à p resente reunião 

do senhor vereador doutor António Oliveira.  ----------------------  

*A3*  Às 14,00 horas, o senhor Presidente da Câmara declarou aberta 

a reunião, dando-se de imediato início ao Período Antes da 

Ordem do Dia .  --------------------------------------------------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 88 datado de 10 do corrente mês de Maio e que 

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

- Operações Orçamentais: 127.593,92  €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 363.091,38 €. -----------------  

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento .  -----------  
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*A5*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor vereador 

professor Amílcar Salvador, para se referir mais uma vez, à 

questão dos cães que vagueiam pela cidade, chamando à 

atenção para o risco que esses animais respeitam relativamente 

à segurança das pessoas.  ---------------------------------------------  

Assim, propôs, de novo, que a autarquia fizesse uma campanha 

de sensibilização junto dos proprietários, no sentido de estes 

impedirem que os seus animais continuem a vaguear, com total 

impunidade, pelos espaços públicos.  -------------------------------  

Relativamente, aos que não têm proprietário, acrescentou era 

preciso agir, com determinação, no sentido de os afastar 

rapidamente da via pública, cumprindo naturalmente a lei e os 

regulamentos em vigor.  ----------------------------------------------  

A este propósito, o senhor Presidente da Câmara lembrou que 

era necessário não esquecer as competências que a lei prevê 

nesta matéria, designadamente aquelas que remetem para as 

Juntas de Freguesia toda a matéria do licenciamento e 

fiscalização dos canídeos.  -------------------------------------------  

No entanto, acrescentou, a Câmara Municipal continuará a 

colaborar no sentido de serem alteradas as situações apontadas 

pelo senhor vereador professor Amílcar Salvador.  ----------------  

*A6*  Seguidamente o senhor Presidente da Câmara informou os 

senhores vereadores da não concretização da nomeação do 
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doutor João António Álvaro Dias como Chefe de Gabinete.  -----  

*A7*  Seguidamente o senhor vereador professor Amílcar Salvador 

tomou de novo a palavra para propor um voto de pesar pelo 

falecimento do pai do senhor vereador doutor António Oliveira, 

tendo este voto merecido a aprovação dos restantes membros do 

executivo.  --------------------------------------------------------------  

*A8*  De seguida tomou a palavra o senhor vereador doutor Paulo 

Matias para referir que a edição de hoje do jornal „O Primeiro 

de Janeiro‟, noticiava que o chamado “Museu do Tempo” iria 

ser localizado num terreno junto ao Pavilhão Multiusos, pelo 

que questionou o senhor Presidente da Câmara relativamente a 

esta notícia.  -----------------------------------------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara afirmou que não 

estava ainda decidido qual o sítio onde iria ficar o citado 

museu. ------------------------------------------------------------------  

*A9*  Por último o senhor vereador doutor Paulo Matias perguntou 

qual a razão para que a página da Internet oficial do Município 

se encontrasse desactivada há mais de um ano.  -------------------  

O senhor Presidente da Câmara respondeu afirmando q ue o 

técnico responsável pelo sector de informática, senhor 

engenheiro Aires Costa, se encontra a preparar e ultimar a 

referida página, pelo que deveria ser convocado para uma das 

próximas reuniões de Câmara, informando o executivo da actual 
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situação da página em causa.  ----------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A10*  Propriedade Horizontal:  Seguidamente foi presente o 

requerimento número 9, da Secção de Obras Particulares, que 

deu entrada nesta Câmara em 13 do passado mês de Janeiro, de 

António Maria Gonçalves, residente em Prova , na qualidade de 

proprietário do edifício de habitação colectiva e comércio, em 

construção ao abrigo da licença/autorização administrativa 

número 1104/2003, sito no lote designado como Bloco 9 do 

loteamento com o alvará 12/90 da freguesia de Santa Maria, em 

Trancoso, a solicitar a aprovação da submissão do referido 

imóvel ao regime da propriedade horizontal e que consta na 

constituição de 17 fracções, devidamente identificadas pelas 

letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q e R, pelo 

facto de cada uma constituir uma fracção autónoma e 

independente, suficientemente distintas e isoladas entre si e 

aptas para o fim a que se destinam.  ---------------------------------  

O edifício é constituído por 2 blocos, designados como bloco 1, 

o que se situa do lado esquerdo, e como bloco 2, o que se situ a 

do lado direito, devidamente identificados, possuindo estes uma 

cave comum destinada a estacionamento das fracções C, E, F, 

G, H, L, N e O, e ainda uma garagem independente, com acesso 

directo a partir do exterior.  ------------------------------------------  
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Cada uma das fracções a seguir descriminadas constituem 

fracções autónomas e distintas entre si, devidamente 

individualizadas, de acordo com o previsto nos artigos 1414º e 

1415º do Código Civil, reunindo por isso as condições para 

que, de acordo com o disposto no artigo 1418º do já citado 

Código, seja instituído no edifício o regime da propriedade 

horizontal.  -------------------------------------------------------------  

Bloco 1 -----------------------------------------------------------------  

Fracção Autónoma A -------------------------------------------------  

Constituída por uma habitação com a área útil de 97,30 metros 

quadrados, localizada no rés-do-chão direito, de tipologia T3, 

composta por hall de entrada, coz inha, sala comum, três quartos 

de dormir, duas casas de banho, sendo uma delas privativa de 

um dos quartos, tudo devidamente identificado com a letra A, 

perfazendo a permilagem de 47 milésimas do valor total do 

imóvel.  -----------------------------------------------------------------  

-Fracção Autónoma B:  -----------------------------------------------  

Constituída por uma habitação com a área útil de 95,18 metros 

quadrados, localizada no rés -do-chão esquerdo, de tipologia T3, 

composta por hall de entrada, cozinha, sala comum, três quartos 

de dormir, duas casas de banho, sendo uma delas privativa de 

um dos quartos, tudo devidamente identificado com a letra B, 

perfazendo a permilagem de 46 milésimas do valor total do 
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imóvel.  -----------------------------------------------------------------  

-Fracção Autónoma C:  -----------------------------------------------  

Constituída por uma habitação com a área útil  de 104,22 metros 

quadrados, localizada no 1º andar direito, de  tipologia T3, 

composta por hall de entrada, cozinha, uma despensa, sala 

comum, três quartos de dormir, duas casas de banho, sendo uma 

delas privativa de um dos quartos, duas varandas, sendo uma na 

fachada principal e outra na fachada lateral esquerda, e um 

lugar de garagem na cave, tudo devidamente identificado com a 

letra C, perfazendo a permilagem de 59 milésimas do valor 

total do imóvel.  -------------------------------------------------------  

-Fracção Autónoma D:  -----------------------------------------------  

Constituída por uma habitação com a área útil  de 102,10 metros 

quadrados, localizada no 1º andar esquerdo, de  tipologia T3, 

composta por hall de entrada, cozinha, uma despensa, sala 

comum, três quartos de dormir, duas casas de banho, sendo uma 

delas privativa de um dos quartos, e uma varanda na fachada 

principal, tudo devidamente identificado com a letra D, 

perfazendo a permilagem de 55 milésimas do valor total do 

imóvel.  -----------------------------------------------------------------  

-Fracção Autónoma E:------------------------------------------------  

Constituída por uma habitação com a área útil  de 104,22 metros 

quadrados, localizada no 2º andar direito, de  tipologia T3, 
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composta por hall de entrada, cozinha, uma despensa , sala 

comum, três quartos de dormir, duas casas de banho, sendo uma 

delas privativa de um dos quartos, duas varandas, sendo uma na 

fachada principal e outra na fachada lateral esquerda, e um 

lugar de garagem na cave, tudo devidamente identificado com a 

letra E, perfazendo a permilagem de 60 milésimas do valor total  

do imóvel.  -------------------------------------------------------------  

-Fracção Autónoma F:  ------------------------------------------------  

Constituída por uma habitação com a área útil  de 102,10 metros 

quadrados, localizada no 2º andar esquerdo, de  tipologia T3, 

composta por hall de entrada, cozinha, uma despensa, sala 

comum, três quartos de dormir, duas casas de banho, sendo uma 

delas privativa de um dos quartos, uma varanda na fachada 

principal, e um lugar de garagem na cave, tudo devidamente 

identificado com a letra F, perfazendo a permilagem de 58 

milésimas do valor total do imóvel.  --------------------------------  

-Fracção Autónoma G:  -----------------------------------------------  

Constituída por uma habitação com a área útil  de 179,35 metros 

quadrados, localizada no 3º andar direito, de  tipologia T3, 

composta por hall de entrada, cozinha, uma despensa, sala 

comum, três quartos de dormir, três casas de banho, sendo uma 

delas privativa de um dos quartos, duas varandas, sendo uma na 

fachada principal e outra na fachada lateral esquerda, um sótão 
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para arrumos e um lugar de garagem na cave, tudo devidamente 

identificado com a letra G, perfazendo a permilagem de 99 

milésimas do valor total do imóvel.  --------------------------------  

-Fracção Autónoma H:  -----------------------------------------------  

Constituída por uma habitação com a área útil  de 188,01 metros 

quadrados, localizada no 3º andar esquerdo, de  tipologia T3, 

composta por hall de entrada, cozinha, uma despensa, sala 

comum, três quartos de dormir, três casas de banho, sendo uma 

delas privativa de um dos quartos, uma varanda na fachada 

principal, um sótão para arrumos e um lugar de garagem na 

cave com arrecadação anexa, tudo devidamente identif ic ado 

com a letra H, perfazendo a permilagem de 105 milésimas do 

valor total do imóvel.  ------------------------------------------------  

Bloco 2 -----------------------------------------------------------------  

Fracção Autónoma I  --------------------------------------------------  

Constituída por uma habitação com a área útil  de 102,10 metros 

quadrados, localizada no 1º andar direito, de  tipologia T3, 

composta por hall  de entrada, cozinha, uma despensa, sala 

comum, três quartos de dormir, duas casas de banho, sendo uma 

delas privativa de um dos quartos, e uma varanda na fachada 

principal, tudo devidamente identificado com a letra I,  

perfazendo a permilagem de 55 milésimas do valor total do 

imóvel.  -----------------------------------------------------------------  
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-Fracção Autónoma J: ------------------------------------------------  

Constituída por uma habitação com a área útil  de 101,30 metros 

quadrados, localizada no 1º andar esquerdo, de  tipologia T3, 

composta por hall de entrada, cozinha, uma despensa, sala 

comum, três quartos de dormir, duas casas de banho, sendo uma 

delas privativa de um dos quartos, duas varandas, uma na 

fachada principal e outra na fachada lateral direita, tudo 

devidamente identificado com a letra J, perfazendo a 

permilagem de 55 milésimas do valor total do im óvel.  -----------  

-Fracção Autónoma L:------------------------------------------------  

Constituída por uma habitação com a área útil  de 102,10 metros 

quadrados, localizada no 2º andar direito, de  tipologia T3, 

composta por hall de entrada, cozinha, uma despensa, sala 

comum, três quartos de dormir, duas casas de b anho, sendo uma 

delas privativa de um dos quartos, uma varanda na fachada 

principal e um lugar de garagem na cave, tudo devidamente 

identificado com a letra L, perfazendo a permilagem de 58 

milésimas do valor total do imóvel.  --------------------------------  

-Fracção Autónoma M: -----------------------------------------------  

Constituída por uma habitação com a área útil  de 101,30 metros 

quadrados, localizada no 2º andar esquerdo, de  tipologia T3, 

composta por hall de entrada, cozinha, uma despensa, sala 

comum, três quartos de dormir, duas casas de banho, sendo uma 
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delas privativa de um dos quartos, e duas varandas, uma na 

fachada principal e outra na fachada lateral direita, tudo 

devidamente identificado com a letra M, perfazendo a 

permilagem de 55 milésimas do valor total do imóvel.  -----------  

-Fracção Autónoma N: -----------------------------------------------  

Constituída por uma habitação com a área útil  de 189,30 metros 

quadrados, localizada no 3º andar direito, de  tipologia T2, 

composta por hall de entrada, cozinha, uma despensa, sala 

comum, dois quartos de dormir, três casas de banho, sendo uma 

delas privativa de um dos quartos, uma va randa na fachada 

principal, um sótão para arrumos e um lugar de garagem na 

cave, tudo devidamente identificado com a letra N, perfazendo 

a permilagem de 105 milésimas do valor total do imóvel.  -------  

-Fracção Autónoma O: -----------------------------------------------  

Constituída por uma habitação com a área útil  de 174,40 metros 

quadrados, localizada no 3º andar esquerdo, de  tipologia T3, 

composta por hall de entrada, cozinha, uma despensa, sala 

comum, três quartos de dormir, três casas de banho, sendo uma 

delas privativa de um dos quartos, duas varandas, se ndo uma na 

fachada principal e outra na fachada lateral direita, um sótão 

para arrumos e um lugar de garagem na cave com arrecadação 

anexa, tudo devidamente identificado com a letra O, perfazendo 

a permilagem de 97 milésimas do valor total do imóvel. ---------  
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-Fracção Autónoma P: ------------------------------------------------  

Constituída por um comércio com a área de 87,58 metros 

quadrados, localizado no rés-do-chão direito, composto por um 

espaço amplo, tudo devidamente identificado com a letra P, 

perfazendo a permilagem de 20 milésimas do valor total do 

imóvel.  -----------------------------------------------------------------  

-Fracção Autónoma Q: -----------------------------------------------  

Constituída por um comércio com a área de 86,56 metros 

quadrados, localizado no rés-do-chão esquerdo, composto por 

um espaço amplo, tudo devidamente identificado nas plantas em 

anexo com a letra Q, perfazendo a permilagem de 20 m ilésimas 

do valor total do imóvel.  ---------------------------------------------  

Cave --------------------------------------------------------------------  

-Fracção Autónoma R: -----------------------------------------------  

Constituída por uma garagem com a área de 28 metros 

quadrados, devidamente identificada com a letra R, perfazendo 

a permilagem de 6 milésimas do valor total do imóvel . ----------  

São partes comuns a todas as fracções, devidamente 

identificadas com as letras PC, as determinadas pelo Código 

Civil, designadamente as comunicações horizontais e verticais 

comuns de ambos os blocos e do piso em cave, a galeria 

exterior coberta localizada no rés -do-chão do bloco 2, bem 

como ainda as arrecadações existentes no piso em cave e 
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localizadas junto às caixas de escada.  ------------------------------  

Os Serviços Técnicos de Obras informaram a Câmara que feita 

a análise do projecto de propriedade horizontal, concluindo que 

verifica cumulativamente os seguintes requisitos.  ----------------  

a) O edifício é composto por fracções;  -----------------------  

b) As fracções são autónomas;  ---------------------------------  

c) As fracções constituem unidades independentes, 

distintas e isoladas entre si;  ---------------------------------  

d) As fracções têm saída própria para a zona comum do 

prédio, ou para via pública. ---------------------------------  

A descrição das fracções corresponde ao mencionado na 

memória descritiva, bem como à utilização das mesmas, não 

vendo inconveniente no deferimento do processo.  ----------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a propriedade 

horizontal nos termos da informação. -----------------------------  

*A11*  Operação de Loteamento:  Em seguida, foi presente o 

requerimento 240, da Secção de Obras Particulares que deu 

entrada nesta Câmara em 7 do passado mês de Abril, de 

Imobiliária Trancosense, Limitada a solicitar a concessão de 

licença administrativa de execução de um loteamento a executar 

num terreno, com a área de 52.454 metros quadrados, registado 

na Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob o número 

1238/2005/07/05 e inscrito na respectiva matriz sob o número 
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995, confrontando de Norte com José Vaz, de  Nascente com 

caminho, de Sul com David Santiago e de Poente com estrada, 

localizado no sítio das tapadas, em Trancoso.  ---------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que o prédio 

objecto de loteamento insere -se em zona urbana, de acordo com 

o registado no Plano Director Municipal. O local está servido 

de infra-estruturas, nomeadamente rede viária.  -------------------  

Assim sendo, o projecto agora apresentado merece parecer 

favorável, uma vez que está em conformidade com os índices de 

edificabilidade e os parâmetros de dimensionamento de espaços 

verdes, utilização colectiva, equipamento, infra -estruturas e 

estrutura viária, havendo contudo a registar o seguinte 

comentário: Está registado na memória descritiva uma área 

verde e de equipamento, não constando contudo nas peças 

desenhadas. Entende-se que na zona não se justifica, pelo que 

se sugere que a mesma seja convertível em numerário ou 

espécie, deixando à consideração da Câmara.  ---------------------  

O requerente deverá apresentar os projectos das especialidades, 

previstas na Portaria número 1110/2001  de 19 de Setembro,  

referentes às obras de urbanização a realizar.  ---------------------  

A Câmara Municipal deliberou deferir, devendo ser cumprida 

a informação e ser convertida em dinheiro a zona verde e de 

equipamentos. ---------------------------------------------------------  
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*A12*  Caminho Rural Venda do Cepo – l imite do Concelho – Auto 

de Medição nº. 3:  Em seguida, foi presente informação 

prestada pelos Serviços Técnicos de Obras desta Câmara, a dar 

conta que o auto em epígrafe, elaborado pelo empreiteiro 

Chupas & Morrão, S.A. , está em conformidade com as medições 

efectuadas e com os preços unitários constantes na proposta, no 

valor de 97.618,02 euros.  --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, bem como 

proceder ao pagamento.  ---------------------------------------------  

*A13*  Ampliação e Beneficiação de Diversas Electrificações –  Zona 

Envolvente ao Convento de São Francisco –  Auto de Medição 

nº. 2:  Em seguida, foi presente informação prestada pelos 

Serviços Técnicos de Obras desta Câmara, a dar conta que o 

auto em epígrafe, elaborado pelo empreiteiro L.G.B,  está em 

conformidade com as medições efectuadas e com os preços 

unitários constantes na proposta, no valor de 31.662,80 euros.  -  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

pagamento.  ------------------------------------------------------------  

*A14*  Piscina Municipal Coberta de Vila Franca das Naves –  

Trabalhos a Mais Imprevistos:  Em seguida foi presente 

informação número 137/06, emanada pelo sector de fiscalização 

do Gabinete de Apoio Técnico de Trancoso, informando que a 

proposta de custos relativa a trabalhos a mais com preços 
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acordados apresentada pelo adjudicatário no total global de 

4.890 euros, merece a concordância quanto à natureza de 

trabalhos, quantidades e preços unitários.  -------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar os trabalhos a mais,  

os quais deverão ser objecto de contrato adicional a outorgar.   

*A15*  Pavimentação da E.M. Vila Franca das Naves –  

Moimentinha –  Revisão de Preços:  Em seguida, foi presente o 

ofício 1362, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 29 

do passado mês de Março, do empreiteiro Lopes & Irmãos, 

Limitada, a remeter a revisão de preços para a empreitada 

referida em epígrafe, no valor 1.920,77 euros de acordo com as 

fórmulas tipo previstas no caderno de encargos . ------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que relativamente à 

revisão de preços apresentada, informa-se que de acordo com os 

cálculos efectuados a mesma é de 1.397,17 euros.  ----------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a revisão de preços no 

valor de 1.397,17 euros, devendo proceder ao pagamento . -----  

*A16*  Pavimentação EN 102 – Vale do Seixo: Os Serviços Técnicos 

informaram a Câmara que no decurso da obra referida em 

epígrafe houve a necessidade de executar trabalhos cuja espécie 

ou quantidade, não tinham sido incluídas no contrato inicial,  

trabalhos que não podem ser separados do contrato da 

empreitada, que a sua execução é estritamente necessária para o 
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seu acabamento.  -------------------------------------------------------  

- Trabalhos a mais de natureza prevista no valor de 

14.884,54 euros;  ----------------------------------------------  

- Trabalhos a menos no valor de 4.544,75 euros.  ------------  

Assim sendo surge a necessidade de celebrar um contrato 

adicional no valor de 10.339,79 euros que corresponde a 8.20% 

do valor da adjudicação. ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a realização dos 

trabalhos a mais e tudo o mais que contém a informação dos 

serviços, devendo ser elaborado contrato adicional no valor de 

10.339,79 euros, devendo ser prestada caução . ------------------  

*A17*  Pavimentação da E.M. Vila Franca das Naves -  

Moimentinha:  Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que 

no decurso da obra referida em epígrafe houve a necessidade de 

executar trabalhos cuja espécie ou quantidade, não tinham sido 

incluídas no contrato inicial, trabalhos que não podem ser 

separados do contrato da empreitada, que a sua execução é 

estritamente necessária para o seu acabamento.  -------------------  

- Trabalhos a mais de natureza prevista no valor de 

4.490,37 euros;  ------------------------------------------------  

- Trabalhos a mais de natureza imprevista no valor de 

5.230 euros;  ---------------------------------------------------  

- Trabalhos a menos no valor de 812,50 euros.  --------------  
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Assim sendo surge a necessidade de celebrar um contrato 

adicional no valor de 8.907,87 euros.  ------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar os trabalhos , bem 

como a celebração de contrato adicional  no valor de 8.907,87 

euros, devendo ser prestada caução.  -------------------------------  

*A18*  Caminho Agrícola Granja –  Dominga Chã:  Os Serviços 

Técnicos informaram a Câmara que no decurso da obra referida 

em epígrafe houve a necessidade de executar trabalhos cuja 

espécie ou quantidade, não tinham sido incluídas no contrato 

inicial, trabalhos que não podem ser separados do contrato da 

empreitada, que a sua execução é estritamente necessária para o 

seu acabamento.  -------------------------------------------------------  

- Trabalhos a mais de natureza prevista no valor de 

12.361,30 euros;  ----------------------------------------------  

- Trabalhos a menos no valor de 1.289,86 euros.  ------------  

Assim sendo surge a necessidade  de celebrar um contrato 

adicional no valor de 11.071,44 euros que corresponde a 

12.72% do valor da adjudicação.  ------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou acordar na realização de 

trabalhos a mais, bem como a celebração de contrato 

adicional no valor de 11.071,44 euros, devendo ser prestada 

caução. -----------------------------------------------------------------  

*A19*  Aquisição e Aplicação de Filtros de Carvão na Estação de 
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Tratamento de Águas de Trancoso:  De seguida, foi presente o 

requerimento 1880, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara 

em 9 do corrente mês de Maio, da empresa Hubel, Indústria da 

Água, a solicitar alteração à minuta proposta do contrato 

referido em epígrafe, nomeadamente a inclusão da definição do 

prazo de ocorrência da entrega provisória.  ------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a alteração proposta 

da minuta do contrato. ----------------------------------------------  

*A20*  Pessoal:  Em seguida, foi presente a Acta elaborada pelo júri do 

concurso, referente ao concurso interno de acesso geral para um 

lugar de técnico superior de 1ª classe (economista), a informar 

ter decorrido o prazo para a candidata Carla Sofia Gil Ri beiro 

Saraiva Gamboa se pronunciar quanto à classificação atribuída, 

tornando-se assim em definitiva. ------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou homologar a acta do júri.  Não 

esteve presente nem participou na votação e discussão o 

senhor Presidente da Câmara.  --------------------------------------  

*A21*  Subsídios:  De seguida, foi presente o requerimento 1861, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 8 do corrente mês 

de Maio, da Fábrica da Igreja de São Pedro –  Lugar de 

Courelas, a solicitar a concessão de um subsídio no valor de 

2.500 euros, para construção de uma parede. ----------------------  

A Câmara Municipal deliberou  conceder subsídio de 2.500 
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euros, mediante protocolo . ------------------------------------------  

*A22*  Apoio a Actividades do Clube de Caça e Pesca da Póvoa do 

Concelho:  -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou atribuir um subsídio ao Clube 

de Caça e Pesca da Póvoa do Concelho, no valor de 250 euros, 

destinado a apoiar a iniciativa promovida por este Clube, de 

recolha de diversos tipos de resíduos na Zona de Caça 

Municipal, actividade integrada no Dia Mundial do Ambiente, 

recentemente comemorado.  -----------------------------------------  

*A23*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

em minuta para efeitos de execução imediata.  --------------------  

*A24*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A25*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17.30 horas, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declara encerrada a reunião, da qual, para 

constar, se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo  Chefe da Divisão 

Administrativa que a redigi.  -----------------------------------------  

O Presidente da Câmara: a) Júlio José Saraiva Sarmento  --------  
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O Chefe da Divisão Administrativa: b) Francisco José Correia 

Coelho -----------------------------------------------------------------  


