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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2007.  -----  

*A1*  Aos 21 dias do mês de Junho do ano 2007, nesta Cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso sob a Presidência  do senhor 

doutor Júlio José Saraiva Sarmento tendo comparecido todos os 

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

*A2*  Às 15,00 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

existência de quórum, declarou aberta a reunião, dando-se de 

imediato início ao Período Antes da Ordem do Dia .  -------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A3*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 115 datado de 20 do corrente mês de Junho e que 

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

- Operações Orçamentais: 86.740,69 €;  -----------------------  

- Operações não Orçamentais: 424.503,09 €. -----------------  

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

*A4*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor vereador 

professor Amílcar Salvador para lembrar que, há semelhança 

dos outros mandatos, gostaria de poder consultar a 

documentação relativa aos assuntos agendados para a reunião 
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de Câmara.  -------------------------------------------------------------  

Em resposta o senhor Presidente da Câmara afirmou que 

qualquer dos senhores vereadores poderá consultar a 

documentação relacionada com os assuntos propostos para a 

reunião de Câmara. ---------------------------------------------------  

*A5*  Seguidamente o senhor vereador professor Amílcar Salvador 

chamou à atenção para o facto de no presente ano lectivo a 

Escola Secundária, ter tido apenas durante um curtíssimo 

período, o apoio da doutora Fátima Clemente, psicóloga.  -------  

Assim, acrescentou, seria importante que no próximo ano 

lectivo, fossem criadas condições para que fosse prestado um 

maior apoio por parte daquela técnica.  -----------------------------  

A este propósito, tomou a palavra, o senhor vereador doutor 

António Oliveira para lembrar que a doutora Fátima Clemente, 

foi disponibilizada pela Escola Profissional para se deslocar à 

Escola Secundária, a fim de ali prestar apoio.  --------------------  

Porém, a aprovação pelo Governo, do Centro de Novas 

Oportunidades da Escola Profissional de Trancoso, obrig ou, a 

que aquela técnica, f icasse afecta a tempo inteiro à Escola 

Profissional, impossibilitando assim a concretização do citado 

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

Porém, acrescentou, recordava que se tratava de Ensino 

Secundário, não sendo por isso da responsabilidade da 
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Autarquia.  -------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara afirmou ainda a este propósito 

que a Misericórdia de Trancoso, tem contratadas 2 psicólogas, 

que disponibiliza para o Centro de Saúde e Agrupamento de 

Escolas de Vila Franca das Naves.  ----------------------------------  

Referiu por último que, analisando e ponderando diferentes 

situações, será possível no próximo ano lectivo, encontrar uma 

solução para apoiar a Escola Secundária.  --------------------------  

*A6*  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador doutor Paulo 

Matias para informar os presentes que relativamente ao assunto 

do senhor João de Deus, tratado na úl tima reunião de Câmara,  

já foi possível chegar a um acordo entre as partes, pelo que se 

irá proceder à reabertura de um caminho público.  ----------------  

Assim, solicitou à Câmara a disponibilização de uma máquina 

para o efeito.  ----------------------------------------------------------  

*A7*  De seguida tomou a palavra o senhor vereador doutor António 

Oliveira para referir que, aproximando-se mais uma edição da 

Feira de São Bartolomeu, era importante assegurar que esta irá 

decorrer sem problemas, designadamente garantindo que as 

entidades inspectivas, em particular a ASAE, não suscitas sem 

dificuldades, havendo por isso necessidade de adaptar e 

acautelar um conjunto de situações, que passam pelo 

licenciamento e autorização de grande número de actividades 
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que vão decorrer na já citada Feira.  --------------------------------  

*A8*  Seguidamente o Executivo abordou a questão do eventual 

encerramento do SAP de Trancoso, a propósito da marcação de 

uma reunião agendada para o próximo dia 27 e que contará com 

a presença dos responsáveis pela Subregião de Saúde da Guarda 

e Administração Regional do Centro e os senhores Presidentes 

das Câmaras de Pinhel e Meda.  -------------------------------------  

Assim, o senhor Presidente da Câmara, tomou a palavra, para 

perguntar, aos presentes, se a questão do encerramento do SAP 

de Trancoso fosse colocada, que proposta e atitude teria a 

Câmara de Trancoso.  -------------------------------------------------  

Começou por usar da palavra o senhor vereador doutor Amaral 

Veiga, para lembrar que há dias participou numa reunião 

política, onde estava o senhor Ministro da Saúde . ----------------  

Porém aí foi dito que o Presidente da Câmara de Trancoso, não 

se importaria que o SAP encerrasse da meia -noite às 8 horas, se 

fossem criadas novas valências no Hospital da Guarda, pelo que 

gostaria de ouvir o senhor Presidente da Câmara sobre esta 

posição. ----------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara recordou que de facto 

pronunciou-se já sobre este assunto, tendo dito e escrito que  se 

fosse criada uma verdadeira unidade médico-cirúrgica no 

Hospital da Guarda, investindo na urgência, substituindo todos 
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os equipamentos de diagnóstico, poder -se ia admitir o 

encerramento do SAP em Trancoso, da meia -noite às 8 da 

manha. -----------------------------------------------------------------  

Porém, acrescentou, enquanto a urgência da Guarda funcionar 

como hoje funciona, não vale a pena fechar o SAP de Trancoso.   

Seguidamente tomou de novo a palavra o senhor vereador 

doutor Amaral Veiga para referir que, na sua opinião, era esta 

uma oportunidade, para chegar a  um acordo com o Governo, do 

qual resultem contrapartidas para Trancoso.  ----------------------  

De facto acrescentou, era sua convicção, que nenhum SAP do 

Distrito da Guarda irá ficar aberto durante a noite, sendo porém 

possível acordar algumas contrapartidas, como sejam a níve l 

local, sediar por exemplo uma ambulância e a nível distrital,  

uma melhoria das urgências no Hospital da Guarda.  -------------  

A este propósito o senhor vereador doutor João Rodrigues 

tomou a palavra para manifestar a sua posição, afirmando ser 

favorável ao encerramento do SAP de Trancoso, da meia -noite 

às 8 da manha, nas seguintes condições:  ---------------------------  

1 – Adaptação do Hospital da Guarda, com todas as 

valências e meios de diagnóstico actualizados, num 

prazo de 180 dias;  --------------------------------------------  

2 – Fiscalização da concretização das exigências atrás 

mencionadas, por uma comissão especializada e 
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independente;  -------------------------------------------------  

3 –  Após o cumprimento destas exigências pelo Governo, 

aceita-se o encerramento do SAP, no horário acima 

referido.  --------------------------------------------------------  

De seguida tomou a palavra o senhor vereador doutor António 

Oliveira, para relativamente à questão em análise, afirmar ser 

totalmente contra o encerramento do SAP de Trancoso.  ---------  

De facto, acrescentou, propor o encerramento do SAP, ainda 

que parcial, é por em causa os princípios consagrados na 

Constituição e o próprio Serviços Nacional d e Saúde, direitos 

conquistados pela Revolução de Abril.  -----------------------------  

Referiu por último que esta medida do Governo, a concretizar -

se, contribuiria para aumentar as dificuldades das pessoas ,  

agravando assim o problema da desertificação.  -------------------  

ORDEM DO DIA 

*A9*  Encerramento do SAP:  De seguida, foi presente o 

requerimento da Subregião de Saúde da Guarda, a confirmar a 

marcação da reunião agendada para o próximo dia 27 do 

corrente, pelas 15 horas com a presença do senhor Presidente 

da Administração Regional de Saúde do Centro, a 

Coordenadora da Subregião de Saúde da Guarda, e os senhores 

Presidentes da Câmaras Municipais de Pinhel e de Meda.  -------  

A Câmara Municipal deliberou, fixar, caso o SAP encerre da 
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meia-noite às 8 da amanha, as seguintes condições:  ------------  

1 – Seja localizada em Trancoso uma ambulância 

especializada; -------------------------------------------------  

2 –  Exista um compromisso por parte do Governo 

relativamente ao IP2, na sua ligação a Trancoso; -------  

3 – Instalação de uma verdadeira unidade de emergência 

médico-cirúrgica no Hospital da Guarda, com 

actualização de todos os equipamentos de meios de 

diagnóstico, sem prejuízo da nossa posição da 

localização de um SUB. -------------------------------------  

Votou contra o senhor vereador doutor António Oliveira.  -----  

*A10*  Carta Educativa – Votação de Proposta:  Seguidamente os 

senhores vereadores do Partido Socialista apresentara m a 

seguinte proposta de votação da carta educativa:  -----------------  

‘Exmº. Senhor Presidente  --------------------------------------------  

Considerando a importância da carta educativa no município 

de Trancoso e o impacto deste instrumento estratégico no 

desenvolvimento social do concelho;  -------------------------------  

Considerando não ter sido realizado qualquer debate alargado 

com as forças vivas do concelho, nomeadamente, Executivo 

Municipal, Juntas de Freguesia, Membros da Assembleia 

Municipal, Conselhos Educativos dos Agrupamentos de Escola, 

associações de pais, conforme havia sido propos to na 
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assembleia municipal do pretérito dia 30 de Abril e com grande 

receptividade de todos;  ----------------------------------------------  

Considerando a vontade expressa pelo grupo municipal de PS, 

nomeadamente pelo líder da bancada, Eng. Fonseca Ferreira e 

conforme comunicação já enviada ao Exmo. S r. Presidente da 

Assembleia Municipal;  -----------------------------------------------  

Solicitamos a V. Exª. que a votação da proposta da carta 

educativa seja adiada para uma das próximas reuniões da 

Câmara Municipal, após o referido debate alargado, de forma 

a obter o maior consenso possível sobre tão  importante tema.  -  

Certos da melhor compreensão para o assunto exposto, 

apresentamos a V. Exa. Os melhores cumprimentos.  -------------  

Os Vereadores ---------------------------------------------------------  

a) João Paulo Matias; b) Amílcar Salvador; c) Amaral Veiga ’.   

Seguidamente os senhores vereadores do Partido Social -

Democrata apresentaram a proposta que de seguida se 

transcreve:  -------------------------------------------------------------  

„1 – Está agendada, por acordo obtido na última reunião de 

Câmara, para a próxima Assembleia Municipal a realizar a 23 

de Junho de 2007, a aprovação da Carta Educativa do 

Município;  -------------------------------------------------------------  

2 – Foi aprovada por unanimidade no Conselho Municipal de 

Educação o parecer favorável à Carta Educativa;  ---------------  
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3 –  O agendamento e discussão da Carta Educativa na presente 

reunião de Câmara é essencial para poder ser aprovada na 

reunião ordinária da Assembleia de Junho;  -----------------------  

4 – Dada a bondade do documento, o parecer favorável do 

Conselho Municipal e a ampla maioria do PSD na Assembleia 

Municipal é de admitir a aprovação da Carta Educativa já em 

Junho do corrente ano;  ----------------------------------------------  

5 – O Governo tem vindo a pressionar os Municípios para a  

aprovação da Carta Educativa, tendo fixado o mês de Março do 

corrente ano e sucessivamente vem informando os Municípios 

do número de Cartas Educativas que vem aprovando, 

sensibilizando os Municípios para a sua rápida aprovação;  ----  

6 – O próprio Governo tem vindo a referir – inclusive em 

documentos – que todas as candidaturas, também as do QREN –  

estão condicionadas à prévia aprovação desta Carta Educativa.   

Ora, --------------------------------------------------------------------  

7 –  Tendo sido agendado este ponto na Ordem de Trabalhos 

para a próxima Assembleia – com o acordo dos senhores 

vereadores do P.S. – Vêm os vereadores do P.S. solicitar o 

adiamento desta discussão, com base em 2 argumentos:  ---------  

a) a prévia realização de um amplo debate;  -----------------  

b) a proposta do Sr. Eng. Fonseca Ferreira feita na última 

Assembleia para a realização de um debate sobre 
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educação.  ------------------------------------------------------  

8 – Embora se compreenda mal a atitude dos Vereadores 

Socialistas, ainda assim se deve dizer:  ----------------------------  

a) a Carta Educativa tem sido abordada em todas as 

Assembleias Municipais pelo Presidente da Câmara;  ----  

b) já se realizaram 2 Conselhos Municipais de Educação 

sobre esta temática;  ------------------------------------------  

c) não está prevista na Lei qualquer outra forma de debate 

para além da Assembleia Municipal e do Conselho 

Municipal de Educação e nesta matéria não podem ser 

mais „papistas do que o papa‟ e ir além da Le i;  ----------  

d) o Conselho Municipal de Educação reúne 

representantes das Juntas de Freguesia, dos 

agrupamentos de escola, dos representantes das 

associações de pais, da GNR e outras entidades, tendo o 

parecer sido aprovado por unanimidade como se referiu;   

e) finalmente, como se depreende da carta do Sr. Eng. 

Fonseca Ferreira, o debate sobre educação, não é 

centrado sobre a Carta Educativa, nem esta pretende 

roubar espaço aquela.  ---------------------------------------  

Assim sendo,  -----------------------------------------------------------  

9 –  Se a Carta Educativa não for aprovada nesta reunião de 

Câmara, só poderá ir à próxima Assembleia Municipal de 
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Setembro, com evidente prejuízo e contrariando os pedidos 

insistentes do Governo;  ----------------------------------------------  

10 – Face ao exposto há apenas 2 soluções:  ----------------------  

1) ou se atende ao interesse do Município e à vontade do 

Governo e se aprova a Carta Educativa; ------------------  

ou, -----------------------------------------------------------------  

2) os senhores Vereadores do PS assumem a 

responsabilidade política de adiar a aprovação da Carta 

Educativa – o que será transmitido à tutela – e 

consequentemente a responsabilidade civil , decorrente 

de não ser aceite qualquer candidatura a  programas 

entretanto abertos, por falta de aprovação da Carta 

Educativa.  -----------------------------------------------------  

Trancoso, 21 de Junho de 2007-06-28 

Os vereadores do PSD’.  ----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria e face aos 

considerandos dos documentos em anexo, que faz o 

enquadramento desta discussão, indeferir, por maioria.  -------  

*A11*  Análise, Discussão e Votação da Carta Educativa:  ------------  

Seguidamente, tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara, 

para colocar à discussão o documento referido em epigrafe, 

aproveitando para realçar a importância do mesmo e a urgência 

que reveste a sua aprovação.  ----------------------------------------  
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De facto, acrescentou, torna-se necessário dotar o Município de 

tal instrumento, face às exigências do governo, pelo que tendo 

a Carta Educativa sido sujeita, nos termos da Lei, ao parecer do 

Conselho Municipal de Educação e tendo sido este favorável, a  

mesma encontra-se em condições de ser votada pelo executivo.   

Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimentos, o senhor 

Presidente da Câmara, colocou o referido documento à votação,  

tendo o mesmo sido aprovado por maioria, com o voto contra 

do senhor vereador doutor Amaral Veiga, que justificou o seu 

voto, com o facto de não ter tido conhecimento da versão final 

do documento.  ---------------------------------------------------------  

Os senhores vereadores do Partido Socialista, professor 

Amílcar Salvador e doutor Paulo Matias apresentaram a 

‘Declaração de Voto’,  que se transcreve de imediato:  -----------  

------------------------- ‘Declaração de Voto ’  -----------------------  

‘Face aos indicadores demográficos muito negativos 

apresentados na Carta Educativa relativamente ao Concelho de 

Trancoso (quebra de natalidade, queda da população jovem, 

acentuado envelhecimento da população e enorme recessão 

populacional – ver páginas 182 e 183), bem como ao “quadro 

muito negro” relativamente aos equipamentos da rede de 

estabelecimentos de educação Pré-escolar, 1º, 2º e 3º Ciclos e 

mesmo Secundário (ver páginas 184 e 185), com os quais 
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jamais nos conformaremos e resignaremos, entendemos que a 

Carta Educativa é, sem dúvida, um instrumento estratégico 

para o desenvolvimento social do Concelho que poderá 

contribuir, decisivamente, para uma melhoria do trabalho nas 

escolas e melhoria da qualidade do ensino.  -----------------------  

Lamentamos, no entanto, que este assunto – Carta Educativa do 

Município de Trancoso – não tenha sido debatido de forma 

mais alargada, envolvendo toda a população e muito e m 

particular as denominadas “forças vivas” do Concelho (todo o 

Executivo Municipal, Juntas de Freguesia, membros da 

Assembleia Municipal, Associações de Pais, membros dos 

Conselhos Executivos dos Agrupamentos, Empresa responsável 

pelo documento, …), conforme proposta apresentada pelo líder 

de bancada do Grupo Municipal do Partido Socialista na 

Assembleia do dia 30 de Abril, por forma a obter o maior 

consenso possível sobre um tema tão importante.  ----------------  

Consideramos que os objectivos e as propostas apresentadas 

neste documento se aproximam muito das posições que sempre 

defendemos, pecando, por isso, em alguns aspectos, apenas por 

tardio. Por isso, o nosso voto favorável a este documento.  ------  

No entanto, entendemos ser necessário um estudo mais 

alargado e aprofundado e o mais consensual possível 

relativamente à localização do denominado “Pólo Escolar da 
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Ribeirinha e Freguesias a abranger, devendo o mesmo vir a 

localizar-se na Freguesia que melhor responda aos critério 

definidos para o reordenamento da rede, conforme o referido 

nas páginas 187 e 188 da Carta Educativa.  -----------------------  

Esta questão deverá, assim, continuar a ser devidamente 

estudada e fundamentada.  -------------------------------------------  

Os Vereadores do Partido Socialista:  ------------------------------  

a) Amílcar Salvador; b) João Paulo Matias.  ----------------------  

Trancoso, 21 de Junho de 2007 ’.  -----------------------------------  

*A12*  Manutenção do Jardim de Infância de Póvoa do Concelho:  --  

Considerando que a acta elaborada oportunamente entre o 

senhor vereador desta Autarquia e os Presidentes dos Conselhos 

Executivos dos Agrupamentos de Escolas deste concelho, 

apontava para a aceitação do encerramento do Jardim de 

Infância de Póvoa do Concelho, pelo facto de a expectativa 

apresentada ser de 0 –  1 aluno, no ano lectivo de 2007/2008.  ---  

Considerando que por informação prestada na semana passada 

pelo Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas de V ila 

Franca das Naves, o mesmo Jardim de Infância, registar já ¾ 

inscrições para o próximo ano lectivo.  -----------------------------  

Face a esta informação, a Câmara Municipal deliberou exigir 

que o Jardim de Infância de Póvoa do Concelho se mantenha 

em funcionamento no próximo ano lectivo.-----------------------  
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*A13*  Feira de São Bartolomeu – Isenção de Taxa de Licença de 

Funcionamento:  Seguidamente o senhor vice-presidente da 

Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação:  ----------  

‘Considerando que a Feira de São Bartolomeu vem sendo 

organizada em parceria estabelecida entre a Câmara Municipal 

e a Aenebeira, Associação Empresarial do Nordeste da Beira:  -  

Considerando ainda que o Regulamento Municipal sobre a 

Instalação e Funcionamento de Recintos de Espectáculos e 

Divertimentos Públicos, dispõe no capitulo XIV, a rtigo 52º., no 

número II das observações que, “Ficam isentos os espectáculos 

levados a abo por Autarquias e os integrados em festas 

religiosas ou politico-partidárias”, propõe-se a isenção de 

taxa de licença de funcionamento, para todos os agentes 

económicos deste sector, presentes na Feira de São 

Bartolomeu, ou seja, carroceis, montanha russa, pista de 

automóveis, barracas de tiro e diversões e outros divertimentos 

mecanizados‟ .  ---------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou isentar de acordo com a 

proposta.  ---------------------------------------------------------------  

*A14*  Escola Profissional de Trancoso –  Carta de Conforto:  --------  

Seguidamente o senhor Presidente da Câmara referiu que a 

Associação Promotora do Ensino Profissional da Beira 

Transmontana – Escola Profissional de Trancoso, tinha 
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necessidade de juntar uma Carta de Conforto no seu dossier de 

pedido de empréstimo à CGD para viabilizar os procedimentos 

de pedido de pagamento de saldos.  ---------------------------------  

Apresentou o texto/minuta enviando da CGD para a aludida 

Carta de Conforto que se dá como reproduzida.  -------------------  

Colocada à votação, foi deliberado, por unanim idade, dar 

poderes ao senhor Presidente da Câmara para assinar a Carta 

de Conforto dirigida à CGD e relativa ao empréstimo a 

conceder à Associação Promotora do Ensino Profissional da 

Beira Transmontana – Escola Profissional de Trancoso .  ------  

*A15*  Destaque de uma Parcela : Em seguida foi presente o 

requerimento número 430, da Secção de Obras Particulares que 

deu entrada nesta Câmara em 4 do corrente mês de Junho, de 

Armando Lopes de Figueiredo , residente em Vila Franca das 

Naves, a solicitar autorização para o destaqu e de uma parcela 

de terreno sito no lugar de Calvário, freguesia de Vila Franca 

das Naves, inscrito na matriz com o artigo 1380, que confronta 

de Norte e Nascente com a Junta de Freguesia, de Sul com 

estrada e de Poente com António Augusto, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob o número 

993 de 8 de Agosto de 1995. ----------------------------------------  

Os Serviços Técnicos de Obras informaram a Câmara que o 

prédio sujeito à operação de destaque, está situado na zona 



 

 
Acta  n . º    1 2  /  2 00 7 .    Reuniã o  de    21 -0 6 -2 0 0 7  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

urbana, sendo que o pedido de destaque de uma única parc ela 

cumpre cumulativamente as seguintes condições constantes no 

artigo 6º do Decreto-Lei número 55/99 de 16 de Dezembro:  ----  

a) As parcelas resultantes do destaque confrontam com 

arruamentos públicos;  ----------------------------------------  

b) A construção erigida ou a erigir na parcela a destacar  

dispões de projecto aprovado . -------------------------------  

O prédio rústico sobre o qual incide a operação de destaque tem 

a área de 6.135 metros quadrados. A parcela a destacar tem a 

área de 1.600 metros quadrados. A parcela a sobrante terá a 

área de 4.535 metros quadrados. A área de construção será de 

292 metros quadrados e a habitação é constituída por rés -do-

chão.--------------------------------------------------------------------  

Na parcela sobrante, não será permitido efectuar mais nenhum 

destaque por um prazo de 10 anos.  ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o destaque de acordo 

com a informação. ---------------------------------------------------  

*A16*  Reabilitação da ETAR Quinta do Seixo, em Trancoso  -Auto 

de Medição número 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 

António José Baraças , está em conformidade com as medições 

efectuadas e com os preços unitários constantes na proposta, no 
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valor de 15.428,17 euros.  --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

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

*A17*  Subsídios:  De seguida, foi presente o requerimento 1828, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 3 do passado mês 

de Maio, da Junta de Freguesia de Torres, a solicitar a 

concessão de um subsídio de apoio no valor de 5.000 euros,  

para a aquisição de imóvel urbano para posterior demolição e 

criação de um largo para a realização de manobras a viaturas de 

médias dimensões.  ----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o subsídio de 5.000 

euros, mediante protocolo.  ------------------------------------------  

*A18*  Seguidamente, foi presente o requerimento 2210, da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara em 30 do corrente mês de Junho, 

do Grupo Cultural, Desportivo e Recreativo de Fiães , a solicitar 

a concessão de um subsídio de apoio no valor de 800 euros, 

para a realização do quarto passeio a cavalo.  ---------------------  

A Câmara Municipal deliberou  conceder o subsídio de 500 

euros, mediante protocolo.  ------------------------------------------  

*A19*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A20*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  
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As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A21*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17.00 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 de Divisão 

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

O Presidente da Câmara: a) Júlio José Saraiva Sarmento  --------  

O Chefe da Divisão Administrativa: b) Francisco José Correia 

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


