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ACTA DA REU�IÃO ORDI�ÁRIA DA 

CÂMARA MU�ICIPAL DE TRA�COSO 

REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2010. ---------  

*A1*  Aos 11 dias do mês de Maio do ano 2010, 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 Sarmento e a comparência dos senhores vereadores 

doutor João Rodrigues, João Carvalho, professor Amílcar 

Salvador e António Nascimento e tendo faltado os senhores 

vereadores doutor António Oliveira e doutora Ivone Mouco. ----  

*A2*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência à presente reunião 

dos senhores vereadores doutor António Oliveira e doutora 

Ivone Mouco. ----------------------------------------------------------  

*A3*  Às 15,30 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

existência de quórum, declarou aberta a reunião. -----------------  

PERÍODO A�TES DA ORDEM DO DIA 

*A4*  Aprovação e Publicidade da Acta:  --------------------------------  

Nos termos e para efeitos da alínea a) do número 4 do artigo 

92° da Lei número 16/99 de 18 de Setembro, na redacção da 

Lei número 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade, aprovar a acta da reunião de 13 do 

passado mês de Abril,  dispensando a sua leitura em virtude 
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desta ter sido antecipadamente distribuída a todos os membros 

da Câmara e que para efeitos do disposto no número 1 do artigo 

91° do diploma atrás citado, a acta ora aprovada, seja afixada 

no átrio do edifício dos Paços do Município de Trancoso. -------  

*A5*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 87 datado de 10 do corrente mês de Maio e que 

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

- Operações Orçamentais: 29.435,39 €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 327.381,80 €. ----------------  

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

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

doutor João Rodrigues para informar ter recebido o 

representante dos comerciantes grossistas, tendo este, dado 

conta da contestação dos comerciantes grossistas que exercem a 

sua actividade no local próprio, ou seja, no Mercado Grossista 

recentemente construído, relativamente a alguns colegas, que 

apesar de possuírem loja no citado espaço, comercializam os 

seus produtos fora do mesmo espaço, violando assim as regras 

e as leis existentes. ---------------------------------------------------  

Assim, propôs que no próximo mercado semanal, os 

funcionários da autarquia que fiscalizam o mercado, 

acompanhados da GNR, verifiquem as situações relatadas. ------  
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A Câmara Municipal deliberou concordar com a proposta 

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

ORDEM DO DIA 

*A7*  Degradação das Vias Municipais, atendendo à sua utilização 

no âmbito das obras do IP2:  ---------------------------------------  

Considerando o elevado estado de degradação de algumas 

estradas municipais, face à sua utilização no âmbito das obras 

do IP2, a Câmara Municipal deliberou solicitar aos Serviços, 

relatório respeitante ao estado actual daquelas vias .  -----------  

*A8*  Comunicação Prévia para Conclusão da Construção de 

Habitação: Seguidamente foi presente o requerimento número 

229, da Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 26 do 

corrente mês de Março, de Sérgio António Sousa Dias, 

residente em Casas, a solicitar obras de alteração numa 

habitação sita no lugar de São Domingos, em Trancoso. ---------  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente informaram a Câmara que após análise do presente 

processo, os serviços propõem a rejeição da comunicação 

prévia, nos termos do artigo 36º do R.J.U.E.. ---------------------  

Fundamentação: -------------------------------------------------------  

• O alvará de loteamento nº 9/1991 prevê que as 

construções tenham afastamento lateral de 5 metros ao 

limite de cada lote. -------------------------------------------  
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Esta distância estabelecida no regulamento do alvará, é 

determinada por normas urbanísticas, nomeadamente as 

previstas no capítulo II do R.G.U.E. - "Da edificação em 

conjunto" nos artigos 59º, 60º. ------------------------------  

• A construção existente, foi licenciada sob o alvará de 

obras 317/99. O projecto proponha que os 

compartimentos habitacionais não tinham vãos 

praticados na fachada confinante com o lote vizinho, 

respeitando esta, o afastamento previsto em alvará. ------  

No entanto, houve um erro na implantação do edifício 

ficando este a menos de 4,80 metros do limite do lote. --  

Este facto, constitui por si só, violação do alvará de 

loteamento. ----------------------------------------------------  

• O requerente vem agora propor a conclusão da obra, 

solicitando juntamente alterações ao edificado, propondo 

a abertura de janelas na fachada confinante com o lote 

vizinho cujo afastamento não respeita o preconizado no 

alvará, nem no articulado do R.G.E.U. ou no espírito 

subjacente deste. ----------------------------------------------  

Este espírito subjacente ao articulado deste Regulamento, 

está muito bem "explicado" no seguinte Acórdão que 

passo a transcrever: ------------------------------------------  

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo nº 01854/02 de 
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06/05/2004 -------------------------------------------------------------  

"O que está subjacente às normas do RGEU sobre edificações 

urbanas é, como resulta do respectivo preâmbulo, evitar que se 

erijam edificações em terrenos acanhados e de conformação 

deficiente, é a ideia de que cada edificação deve ser encarada 

como mera parte de um todo, em que se terá de integrar 

harmoniosamente, valorizando-o tanto quanto possível, é evitar 

que os edifícios se aproximem tanto dos limites dos respectivos 

terrenos, que a qualidade urbana seja prejudicada no seu 

conjunto, é assegurar uma certa qualidade de vida ás 

populações, é, afinal, o interesse público em garantir o direito 

a um ambiente urbano minimamente sadio e a um urbanismo 

ecologicamente equilibrado.".. ."As normas do RGEU não 

disciplinam relações de vizinhança, antes tutelam 

primacialmente os referidos interesses públicos." ----------------  

Conclusão: -------------------------------------------------------------  

A proposta de rejeição fundamenta-se nas razões acima 

explicitadas. -----------------------------------------------------------  

Assim, deverá o requerente formular novo processo de 

Comunicação Prévia, eliminando o factor que deu origem á 

presente rejeição. -----------------------------------------------------  

A distância mínima entre fachadas adjacentes com vãos, pode 

parecer constituir matéria jurídica de "relação de vizinhança", 
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não sendo aparentemente de responsabilidade camarária. No 

entanto, o acto de licenciamento é um acto constitutivo de 

direito ao particular, que se posteriormente for objecto de 

declaração superior de nulidade, confere ao particular o direito 

de ser ressarcido pela câmara, de todos os prejuízos inerentes á 

declaração de nulidade do acto camarário.-------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, atenta à proposta de 

indeferimento, seja ouvido o interessado nos termos do CPA. -  

*A9*  Construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila 

Franca das �aves - Auto de Medição número 4: Em seguida 

foi presente informação prestada pela Divisão de Obras 

Municipais e Serviços Urbanos desta Câmara, dando conta que 

o auto em epígrafe, elaborado pela firma Cipriano Pereira 

Carvalho & Filhos, Limitada, está em conformidade com as 

medições efectuadas em obra, com os preços unitários 

constantes na proposta, no valor de 25.201,09 euros. ------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A10*  Ano Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão Social - 

AECPES: Em seguida foi presente requerimento do Instituto da 

Segurança Social de Viseu, a solicitar a comparticipação na 

compra de 50 T-shirts com o logótipo do AECPES, num valor 

de 150 euros, para serem utilizadas por alunos do Agrupamento 
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de Escolas de Trancoso e da Escola Secundária Gonçalo Anes 

Bandarra de Trancoso, no âmbito da estafeta «Pobreza e 

Exclusão: Eu Passo!» que atravessará o concelho de Trancoso 

nos dias 4 e 5 de Maio. -----------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

‘Autorizada a aquisição das 50 t-shirts no valor de 150 euros 

de forma a serem oferecidas no âmbito da acção referida. À 

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

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A11*  Resíduos Sólidos Urbanos:  Seguidamente foi presente o 

requerimento número 1671, da Secretaria, que deu entrada 

nesta Câmara em 29 do passado mês de Abril,  de José Mário 

dos Santos Guimarães, residente em Trancoso, a solicitar a 

retirada da tarifa de RSU de uma das facturas da empresa 

Águas da Teja, por serem da mesma habitação unifamiliar.  -----  

Os serviços informaram a Câmara que após deslocação à 

residência se confirma a existência de 2 contadores para a 

mesma habitação. -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, de acordo com o princípio 

estabelecido de que apenas deve haver uma tarifa de RSU por 

artigo matricial ou fracção, deferir devendo ser transmitida às 

Águas da Teja esta deliberação. ------------------------------------  

Face à urgência na tomada de deliberação, a Câmara 
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Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 

19º do Código do Procedimento Administrativo, apreciar e 

discutir os seguintes assuntos não incluídos na Ordem do 

Dia:  --------------------------------------------------------------------  

*A12*  Escrituras de Justificação para se Proceder ao Registo 

Predial de Vários Prédios Urbanos:  ------------------------------  

Considerando a necessidade de regularização de parte do 

património municipal, designadamente em termos de registo, 

a Câmara Municipal deliberou mandar proceder à escritura 

de justificação notarial dos seguintes prédios urbanos: --------  

- Edifício dos Paços do Concelho: inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 1 da freguesia de Santa 

Maria; ---------------------------------------------------------  

- Edifício do Posto da G0R: inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 60 da freguesia de São Pedro; -----  

- Jardim de Infância de Trancoso (Antigo Matadouro): 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 521 da 

freguesia de Santa Maria; ----------------------------------  

- Armazém 2: inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 859 da freguesia de Santa Maria; ------------------  

- Armazém 1: inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 860 da freguesia de Santa Maria; ------------------  

- Armazém 3: inscrito na matriz predial urbana sob o 
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artigo 861 da freguesia de Santa Maria; ------------------  

- Antigo Edifício do GAT: inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 1094 da freguesia de São Pedro; ---  

- Armazém 4: inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 2170 da freguesia de Santa Maria; ----------------  

- Casa da Juventude: inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo 638 da freguesia de Santa Maria; -----------  

- Cinema de Trancoso: inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo 2161 da freguesia de Santa Maria; ---------  

- Centro Cultural de Trancoso: inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 2162 da freguesia de Santa Maria;  

- Piscinas Municipais de Trancoso: inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 2172 da freguesia de Santa 

Maria; ---------------------------------------------------------  

- Polidesportivo e Campos de Ténis de Trancoso: inscrito 

na matriz predial urbana sob o artigo 2171 da 

freguesia de Santa Maria; ----------------------------------  

- Centro de Actividades e Bem-estar em Golfar: inscrito 

na matriz predial urbana sob o artigo 1615 da 

freguesia de Moreira de Rei --------------------------------  

*A13*  Relatório de Avaliação:  ---------------------------------------------  

Em seguida foi presente o Relatório de Avaliação prestado pela 

Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos desta Câmara, 
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que de seguida se reproduz na íntegra: -----------------------------  

“1- Descrição e Caracterização do Terreno-----------------------  

O terreno avaliar tem uma área de 780.00 m2, localiza-se em 

zona central da Cidade e classificada segundo o Plano 

Director Municipal de Trancoso como espaço urbano e 

urbanizável com nível hierárquico I. O prédio confronta com 

arruamento público, possuindo rede de saneamento, rede de 

distribuição de energia eléctrica, abastecimento de água, rede 

de drenagem de águas pluviais e rede telefónica. ----------------  

2- Critérios de Avaliação --------------------------------------------  

O critério utilizado para proceder à avaliação do terreno, teve 

em atenção os preceitos legais, nomeadamente o disposto no 

Código das Expropriações, Lei n° 56/2008, de 4 de Setembro e 

visa, determinar de acordo com o artigo 23, o valor 

correspondente ao valor real e corrente do terreno, de acordo 

com o seu destino efectivo, ou possível, numa situação 

económica normal. ---------------------------------------------------  

2.1-Valor do Solo -----------------------------------------------------  

O terreno foi considerado, para efeitos de avaliação e à luz do 

n°2, alíneas b) e c) do artigo 25°, do Código das 

Expropriações, como solo apto para construção. -----------------  

O processo de cálculo, com vista à determinação de um valor 

justo, segue a orientação estabelecida no artigo 26, do Código 



 
 

Acta  n . º    09  /  2010 .    Reunião  de    11 -05 -2010  

 

das Expropriações, designadamente o estabelecido no nº 4, 

uma vez que não existem elementos relativos a transacções e 

avaliações fiscais recentes. ------------------------------------------  

a) Índice de Utilização do Solo -------------------------------------  

O regime de edificabilidade para espaços urbanos e 

urbanizáveis, previsto no artigo 38, do Plano Director 

Municipal de Trancoso, prevê, para o aglomerado urbano de 

Trancoso (Kível I),  um índice de utilização de solo máximo de 

1 e um número máximo de pisos de 4. ------------------------------  

Atendendo a que as construções novas deverão integrar-se 

harmoniosamente no tecido urbano construído, mantendo as 

características da zona circundante, considerou-se para índice 

de utilização do solo o valor 0.75. ---------------------------------  

b) Preço do m2 de construção ---------------------------------------  

A Portaria 1379-B/2009, publicada no Diário da República, I 

Série, de 30 de Outubro, a vigorar no ano de 2010, estabelece 

o preço de 587,22 €/m2 de área útil, para a construção de 

habitações situadas neste Concelho. Considerando que a 

relação entre área útil e a área bruta é, em regra, de 0.85, o 

valor da construção que se adopta é de: ---------------------------  

----------------------587.22 x 0.85 = 499,14 €/m2 ------------------  

c) Incidência do valor do solo no custo da construção -----------  

Atribui-se para a localização e qualidade ambiental e para um 
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máximo de 15%, o valor de 12%, tendo em atenção a descrição 

e caracterização do terreno. ----------------------------------------  

Este valor será acrescido, conforme prevê o n°7, artigo 26, do 

Código das Expropriações, das seguintes percentagens: --------  

- Acesso rodoviário pavimentado ------------------------------ 1,5% 

- Passeios em toda a extensão dos arruamentos confiantes- 0,5% 

- Rede de abastecimento domiciliário de água --------------- 1,0% 

- Rede de saneamento ------------------------------------------- 1,5% 

- Rede de distribuição de energia ecléctica em baixa tensão1,0% 

- Rede de drenagem de águas pluviais ------------------------ 0,5% 

- Estação depuradora, em ligação com a rede de colectores2,0% 

- Rede telefónica ------------------------------------------------- 1,0% 

Total --------------------------------------------------------------- 21% 

d) Valor da construção por m2 de terreno -------------------------  

Face ao índice de utilização do solo considerado e ao preço 

para o m2 de construção teremos: ----------------------------------  

---------------------0,75 x 499,14 = 374,36 €/m2 -------------------  

e) Valor do m2 de terreno -------------------------------------------  

Será dado pela multiplicação do valor de construção por metro 

quadrado de terreno pela percentagem de incidência do valor 

de solo no custo da construção, sendo: ----------------------------  

---------------------374,36 x 21,0% = 78,62 €/m2 ------------------  

f) Valor final do m2 do terreno -------------------------------------  
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O Código Das Expropriações determina no artigo 26, ponto 10,  

que ao valor do solo, seja aplicado um valor correctivo, no 

montante máximo de 15%, sempre que se verifique a 

inexistência do risco e do esforço inerente à actividade 

construtiva, por parte dos donos do terreno a avaliar. 

Considerei como valor correctivo para o presente caso o valor 

de 12% Deste modo, o valor final do metro quadrado de 

terreno é o seguinte: -------------------------------------------------  

-----------------78, 61 - (78,61 x 12%) = 69,18 €/m2 --------------  

3- Valor do terreno ---------------------------------------------------  

O valor final do terreno, atendendo à sua área será o seguinte:  

---------------780,00 m2 x 69,18 €/m2 = 53.960,40 €”. -----------  

A Câmara Municipal deliberou propor de acordo com o 

relatório de avaliação, o valor de 53.960,40 euros, como valor 

total proposto. Comunique-se. --------------------------------------  

*A14*  Isenção do Imposto Municipal sobre as Transmissões 

Onerosas de Imóveis: Em seguida, foi presente o requerimento 

número 1775, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 

10 do corrente mês de Maio, de Valter Nuno Patrocínio da 

Silva e Carla Sofia Henrique Salvador, no estado civil de 

casados, residentes em Vila Franca das Naves, contribuintes 

fiscais números 226391558 e 220914397, respectivamente, a 

solicitar a isenção referida em epígrafe, prevista no número 3 



 
 

Acta  n . º    09  /  2010 .    Reunião  de    11 -05 -2010  

 

do artigo 43º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo 

Decreto-Lei número 215/1989 de 1 de Junho, com a redacção 

do Decreto-Lei número 108/2008 de 26 de Junho, dado 

preencherem os requisitos enunciados na alínea a) do número 3 

do referido preceito legal, referente a um imóvel a adquirir 

para habitação própria e permanente, tipologia T4, sita no Beco 

das Violetas, lote 5, em Trancoso, freguesia de São Pedro, pelo 

valor de 130.000 euros. ----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face dos documentos 

juntos e da sua conformidade à Lei isentar de IMT, emitindo-

se a respectiva certidão. ---------------------------------------------  

*A15*  Obras Particulares: Seguidamente foi presente o requerimento 

número 364, da Secção de Obras Particulares, que deu entrada 

nesta Câmara em 7 do corrente mês de Maio, de Luís Manuel 

dos Santos Pena, residente em Trancoso, a solicitar a 

reapreciação do processo 69/2007. ---------------------------------  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente informaram a Câmara que o projecto de arquitectura 

da obra em epígrafe foi aprovado em reunião de Câmara de 08-

11-2007. ---------------------------------------------------------------  

O requerente tinha seis meses para apresentar os projectos das 

diversas especialidades Não cumpriu este prazo, assim como 

não apresentou nenhum pedido de prorrogação. -------------------  
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O nº 6 do artigo 20º do Decreto-Lei n°60/2007 de 4 de 

Setembro diz: "a falta de apresentação dos projectos da 

engenharia de especialidades no prazo estabelecido.. . findo o 

qual é declarada a caducidade após audiência prévia do 

interessado". -----------------------------------------------------------  

O Código de Procedimento Administrativo no nº2 do artigo nº 

l11 diz "a deserção não (extingue o direito que o particular 

pretendia fazer valer".------------------------------------------------  

Não houve audiência prévia do interessado, e portanto não foi 

declarada caducidade. ------------------------------------------------  

Apresenta agora o requerente o pedido de reapreciação do 

processo, submetendo-se aí normas em vigor, utilizando os 

elementos válidos e adequados existentes no processo, e 

entrega igualmente os projectos de especialidades. ---------------  

Analisado o processo, sou de opinião de que o mesmo se 

encontra correctamente instruído. ----------------------------------  

Caso se entenda aceitar o pedido do requerente, o processo 

deve ser entregue ao responsável pela instrução de 

procedimento (Eng. Victor Jorge Almeida Ribeiro da Silva). ---  

A Câmara Municipal deliberou não tendo sido declarada a 

caducidade nem tendo havido audiência prévia do interessado, 

uma vez apresentadas as especialidades e em face do parecer 

favorável do gestor do procedimento, deve se remeter o 
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processo para o engenheiro Vítor responsável pela informação 

do mesmo. -------------------------------------------------------------  

*A16*  Vedação dos Reservatórios em Mendo Gordo:  ------------------  

Em seguida foi presente informação prestada dando conta que 

aquando da obra de abastecimento de água e saneamento a 

Mendo Gordo, foi adquirido terreno para a construção de dois 

reservatórios. ----------------------------------------------------------  

Há pouco tempo, a empresa Águas da Teja efectuaram a 

vedação do espaço, tendo ocupado mais terreno do que o 

adquirido anteriormente, pelo que o proprietário reclamou nesta 

Câmara para verificação do sucedido. ------------------------------  

Assim sendo depois de deslocação ao local constatou-se que o 

terreno ocupado ou inutilizado é de 232 metros quadrados, 

tendo sido pagos 139,50 metros quadrados, resultando 92,50 

metros quadrados que não foram negociados. ---------------------  

A Câmara Municipal deliberou contrapor a proposta de 

indemnização no valor de 250 euros, pela ocupação descrita 

na informação. -------------------------------------------------------  

*A17*  Assembleia Distrital da Guarda: Seguidamente foi presente o 

requerimento número 1622, da Secretaria, que deu entrada 

nesta Câmara em 26 do passado mês de Abril, a solicitar o 

pagamento das contribuições em atraso. ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou proceder ao pagamento. -------  
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*A18*  29º Encontro dos Trabalhadores dos Impostos do Distrito da 

Guarda e Famílias: Seguidamente foi presente o requerimento 

número 1763, da Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 7 

do corrente mês de Maio, do Serviço de Finanças de Trancoso, 

a solicitar um apoio para a realização do referido Encontro. ----  

A Câmara Municipal deliberou apoiar a realização do evento, 

cedendo os espaços, devendo o Turismo encarregar-se da 

logística e solicitar proposta para fornecimento de pequeno-

almoço. ----------------------------------------------------------------  

*A19*  Subsídios:  De seguida foi presente o requerimento número  

1378 ,  da  Sec re ta r ia  que  deu  en t r ada  nes t a  Câmara  em 6  do  

pas sado  mês  de  Abr i l ,  da Associação Desenvolvimento das 

Freguesias da Zona Centro do Concelho de Trancoso, a solicitar 

a atribuição de um subsídio no valor de 2.500 euros, para 

encargos da Associação. ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio de 2.500 

euros. ------------------------------------------------------------------  

*A20*  Seguidamente foi presente o requerimento número  397 ,  da  

Sec re ta r i a  que  deu  en t r ada  nes t a  Câmara  em 27  do  pas sado  

mês  de  Jane i ro ,  da Junta de Freguesia de Vilares, a solicitar 

um subsídio no valor de 12.500 euros, para reparação de 

estragos em diversos caminhos. -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 
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12.500 euros mediante protocolo. ----------------------------------  

*A21*  Seguidamente foi presente o requerimento número  1793 ,  da  

Sec re ta r i a  que  deu  en t r ada  nes ta  Câmara  em 11  do  cor ren te  

mês  de  Ma io ,  da Junta de Freguesia de Torre do Terrenho, a 

solicitar um subsídio no valor de 7.500 euros, para reparação 

de estragos em diversos caminhos. ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

7.500 euros mediante protocolo. -----------------------------------  

*A22*  Seguidamente foi presente o requerimento número  1670 ,  da  

Sec re ta r i a  que  deu  en t r ada  nes t a  Câmara  em 29  do  pas sado  

mês  de  Abr i l ,  da Associação Cultural e Recreativa de 

Trancoso, secção motorizada Quebra Molas Clube TT, a 

solicitar um subsídio para a execução do plano de actividades 

para o ano de 2010. ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio de 2.500 

euros, atendendo à necessária contenção que se impõe na 

actual conjuntura, mediante protocolo. ---------------------------  

*A23*  As deliberações em que não é feita referência à votação foram 

tomadas por unanimidade tendo esta acta sido aprovada em 

minuta para efeitos de executoriedade imediata. ------------------  

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

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 
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outro modo de votação. ----------------------------------------------  

*A25*  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: 

O Chefe da Divisão Administrativa: 

 

 


