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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 29 DE DEZEMBRO DE 2015. ----------------  

*A1* Aos 29 dias do mês de dezembro do ano de 2015, 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 

João Paulo Matias, Humberto Almeida, João Rodrigues, doutora 

Cristina Inocêncio e Rogério Tenreiro. ----------------------------  

*A2* Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência, à presente 

reunião, do senhor vereador Eduardo Pinto. -----------------------  

*A3* Às 16h30m, constatada a existência de quórum e após haver 

declarado aberta a reunião, o senhor Presidente da Câmara 

começou por justificar a presença do senhor vereador Rogério 

Tenreiro, afirmando que tal se deve ao facto de o senhor 

vereador Augusto Rente ter pedido a sua substituição, na 

presente reunião, em conformidade com o previsto no artigo 

78.° da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º  5-A/2002, de 11 de janeiro. ------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

Nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 57º da Lei 
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número 75/2013, de 12 de setembro, foram as atas da reunião 

ordinária de 9 e da reunião extraordinária de 17 do corrente 

mês de dezembro submetidas à discussão e votação, tendo sido 

dispensada a sua leitura, atendendo a que as mesmas foram, 

antecipadamente, distribuídas a todos os membros do executivo.  

Tendo as mesmas sido aprovadas, por maioria, atendendo a que 

não participou na discussão e votação o senhor vereador 

Rogério Tenreiro, por não ter estado presente nessas reuniões, 

foi, ainda, deliberado afixar as referidas atas no átrio do 

edifício dos Paços do Município de Trancoso e publicá-las no 

site do Municipio. ----------------------------------------------------  

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 249, datado de 28 do corrente mês de dezembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 491.299,79€; ----------------------  

- Operações não Orçamentais: 269.603,93€. -----------------  

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

ORDEM DO DIA 

*A6* Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis: De seguida, foi presente informação da divisão 

financeira a dar conta que, dando cumprimento ao disposto na 

Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, havia sido calculado o valor 
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dos fundos disponíveis para o mês de dezembro de 2015, 

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

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

despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 7 de 

outubro último, existe, à presente data, um valor positivo para 

os mesmos, tal como consta do mapa que anexou, no valor de 

188.488,61€.-----------------------------------------------------------  

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

Dispensa de licenças de utilização:  ------------------------------  

*A7* Seguidamente, foi presente o requerimento número 636 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

18 do corrente mês de dezembro, de Maria Alice da Silva 

Fonseca, residente em Aldeia Nova, na qualidade de 

proprietária, a solicitar isenção de licença de utilização para 

uma habitação, sita na Quinta do Pisão, em Aldeia Nova, 

inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 693, da Freguesia 

de Aldeia Nova, 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. --------  

*A8* Em seguida, foi presente o requerimento número 637 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 18 do 
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corrente mês de dezembro, de Maria Alice da Silva Fonseca, 

residente em Aldeia Nova, na qualidade de proprietária, a 

solicitar isenção de licença de utilização para uns arrumos, 

sitos na Quinta do Pisão, em Aldeia Nova, inscritos na matriz 

predial urbana sob o artigo 694, da Freguesia de Aldeia Nova, 

uma vez que os mesmos foram construídos 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 isentos de licença de utilização. -------  

*A9* Seguidamente, foi presente o requerimento número 638 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

23 do corrente mês de dezembro, de José Carlos Nascimento 

Rente, residente em Celorico da Beira, na qualidade de 

proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização para 

uma habitação, sita na rua da Igreja, em Cótimos, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 281, da Freguesia de 

Cótimos, 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 do 

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

*A10*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à emissão 

de parecer prévio vinculativo destinado à ‘Elaboração do 
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Projeto de Reabilitação do Edifício dos Paços do Concelho’: 

De seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto 

referido em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve 

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

‘Tendo em conta a necessidade da reabilitação do edifício dos 

paços do concelho, devido às patologias existentes, 

apresentando um estado de conservação inferior ao desejável e 

a falta de condições técnicas, de acordo com a legislação em 

vigor, -------------------------------------------------------------------  

e considerando: -------------------------------------------------------  

- Que, nos termos do disposto no n° 5 do artigo 75° da Lei 82-

B/2014, de 31/12, carecem de parecer prévio vinculativo, entre 

outros, todos os contratos de aquisição de serviços, 

designadamente no que respeita a: ---------------------------------  

a) Contratos de prestação de serviços nas modalidades de 

tarefa e avença; -------------------------------------------------------  

- E que, nas autarquias locais, a emissão de parecer prévio 

vinculativo é, nos termos do n° 12 do artigo 75° da Lei 82-

B/2014, de 31/12, da competência do órgão executivo, ----------  

proponho que a Câmara Municipal emita parecer prévio 

favorável à contratação da prestação de serviços “Elaboração 

de projeto de execução para a reabilitação do edifício dos 

Paços do Concelho". -------------------------------------------------  
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À contabilidade, para cabimentar o valor de 25.000,00 + Iva. -  

Este valor está sujeito a redução remuneratória e respetiva 

reversão, de acordo com o disposto no art.° 75 da Lei 82-

B/2014, de 31 de dezembro, bem como o vertido no art.° n.° 2 e 

4 da Lei 75/2014, de 12 de Setembro.’ -----------------------------  

A Câmara Municipal ,  em conformidade com o previsto no 

artigo 75.º, nomeadamente nos seus nos. 5 e 12, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31 de dezembro, deliberou emitir parecer prévio 

vinculativo favorável, destinado a esta contratação de 

serviços. ---------------------------------------------------------------  

*A11*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à emissão 

de parecer prévio vinculativo destinado à ‘Prestação de 

Serviço Contínuo de Aluguer e Exibição de Filmes em 

Formato Digital (2D e 3D), no Cine Auditório Jacinto 

Ramos, em Trancoso’:  Seguidamente, o senhor Presidente da 

Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou a 

proposta que se transcreve na íntegra: -----------------------------  

‘O Cine Auditório Jacinto Ramos, em Trancoso, é um dos 

equipamentos que se encontra sob gestão da empresa municipal 

TEGEC, E.M.. ---------------------------------------------------------  

Porém, a Assembleia Municipal deliberou, na sessão 

extraordinária de 13-11-2015, a dissolução e subsequente 

entrada em liquidação da Empresa Municipal TEGEC, E.M., 
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bem como o correspondente plano de internalização, nos 

serviços da câmara municipal, das funções anteriormente 

desenvolvidas por aquela empresa. ---------------------------------  

Em consequência, importa agora implementar os procedimentos 

administrativos e de gestão, para assegurar a continuidade do 

funcionamento das atividades, no caso a realização das sessões 

de cinema que semanalmente ocorrem no equipamento atrás 

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

Nesse sentido, é necessário proceder à contratação do Aluguer 

(continuo) de Filmes para Exibição no Cine Auditório. Assim, 

considerando: ---------------------------------------------------------  

-Que, nos termos do disposto no n° 5 do artigo 75° da Lei 82-

B/2014, de 31/12, carecem de parecer prévio vinculativo, entre 

outros, os contratos de aquisição de serviços, designadamente 

no que respeita a: ----------------------------------------------------  

a) Contratos de prestação de serviços nas modalidades de 

tarefa e avença; -------------------------------------------------------  

- E que, nas autarquias locais, a emissão de parecer prévio 

vinculativo é, nos termos do n° 12 do artigo 75° da Lei 82-

B/2014, de 31/12, da competência do órgão executivo, ----------  

proponho que a Câmara Municipal emita parecer prévio 

favorável à contratação da prestação de serviços para Aluguer 

(contínuo) e Exibição de Filmes em formato digital (2D e 3D), 
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no Cine Auditório Jacinto Ramos, em Trancoso, com inicio em 

janeiro/2016. ----------------------------------------------------------  

À contabilidade, para cabimentar o valor de 8.500€, acrescidos 

de iva à taxa legal em vigor. ----------------------------------------  

À contratação pública, para implementar, devendo ser 

convidada a apresentar proposta a empresa "NOS, Lusomundo 

Audiovisuais, S.A.”’ --------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no 

artigo 75.º, nomeadamente nos seus nos. 5 e 12, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31 de dezembro, deliberou emitir parecer prévio 

vinculativo favorável, destinado a esta contratação de 

serviços. ---------------------------------------------------------------  

*A12*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 1, respeitante à empreitada ‘Silvicultura 

Preventiva – Galerias Ripícolas’: De seguida, foi presente 

informação do setor de acompanhamento e fiscalização de obras 

municipais, a dar conta que o auto de medição está em 

conformidade com os trabalhos realizados em obra e com os 

preços unitários registados na proposta, importando no valor de 

107.643,40€, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. --------  

De acordo com a informação técnica prestada, a Câmara 

Municipal deliberou aprovar o auto de medição de trabalhos, 

no montante de 107.643,40€. ---------------------------------------  
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*A13*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos a menos, respeitante à empreitada ‘Silvicultura 

Preventiva – Galerias Ripícolas’: Seguidamente, foi presente 

informação do setor de acompanhamento e fiscalização de obras 

municipais, a dar conta que o auto de medição está em 

conformidade com os trabalhos realizados em obra e com os 

preços unitários registados na proposta, importando no valor de 

852,60€, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. -------------  

De acordo com a informação técnica prestada, a Câmara 

Municipal deliberou aprovar o auto de medição de trabalhos a 

menos, no montante de 852,60€. -----------------------------------  

*A14*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 2, respeitante à empreitada ‘Requalificação da 

Estrada do Freixial (EM 595)’:  De seguida, foi presente 

informação do setor de acompanhamento e fiscalização de obras 

municipais, a dar conta que o auto de medição está em 

conformidade com os trabalhos realizados em obra e com os 

preços unitários registados na proposta, importando no valor de 

8.287€, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. --------------  

De acordo com a informação técnica prestada, a Câmara 

Municipal deliberou aprovar o auto de medição de trabalhos, 

no montante de 8.287€. ----------------------------------------------  

*A15*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 
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trabalhos a menos, respeitante à empreitada ‘Requalificação 

da Estrada do Freixial (EM 595)’: Seguidamente, foi presente 

informação do setor de acompanhamento e fiscalização de obras 

municipais, a dar conta que o auto de medição está em 

conformidade com os trabalhos realizados em obra e com os 

preços unitários registados na proposta, importando no valor de 

10.949,18€, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. ---------  

De acordo com a informação técnica prestada, a Câmara 

Municipal deliberou aprovar o auto de medição de trabalhos a 

menos, no montante de 10.949,18€. --------------------------------  

*A16*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 3, respeitante à empreitada ‘Arruamentos em 

Esporões’:  De seguida, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a dar 

conta que o auto de medição está em conformidade com os 

trabalhos realizados em obra e com os preços unitários 

registados na proposta, importando no valor de 8.832.90€, a 

que acresce o IVA à taxa legal em vigor. --------------------------  

De acordo com a informação técnica prestada, a Câmara 

Municipal deliberou aprovar o auto de medição de trabalhos, 

no montante de 8.832,90€. ------------------------------------------  

*A17*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos a menos, respeitante à empreitada ‘Arruamentos 
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em Esporões’: Seguidamente, foi presente informação do setor 

de acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a dar 

conta que o auto de medição está em conformidade com os 

trabalhos realizados em obra e com os preços unitários 

registados na proposta, importando no valor de 396,50€, a que 

acresce o IVA à taxa legal em vigor. -------------------------------  

De acordo com a informação técnica prestada, a Câmara 

Municipal deliberou aprovar o auto de medição de trabalhos a 

menos, no montante de 396,50€. -----------------------------------  

*A18*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 2, respeitante à empreitada ‘Requalificação do 

Palácio Ducal – 1.ª fase’: De seguida, foi presente informação 

do setor de acompanhamento e fiscalização de obras 

municipais, a dar conta que o auto de medição está em 

conformidade com os trabalhos realizados em obra e com os 

preços unitários registados na proposta, importando no valor de 

12.000€, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. -------------  

De acordo com a informação técnica prestada, a Câmara 

Municipal deliberou aprovar o auto de medição de trabalhos, 

no montante de 12.000€. --------------------------------------------  

*A19*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 1, respeitante à ‘Demolição e Conservação de 

Habitação em Ruínas em Souto Maior’:  Seguidamente, foi 
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presente informação do setor de acompanhamento e fiscalização 

de obras municipais, a dar conta que o auto de medição está em 

conformidade com os trabalhos realizados em obra e com os 

preços unitários registados na proposta, importando no valor de 

4.000€, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. --------------  

De acordo com a informação técnica prestada, a Câmara 

Municipal deliberou aprovar o auto de medição de trabalhos 

n.º 1, no montante de 4.000€, devendo os custos ser imputados 

ao proprietário do imóvel. -------------------------------------------  

*A20*  Análise, discussão e votação relativas a uma proposta de 

correção do valor do auto de medição de trabalhos n.º 6 

(Rede de Águas), respeitante à empreitada ‘Abastecimento 

de Água, Drenagem e Tratamento de Esgotos de Miguel 

Chôco’: De seguida, o setor de acompanhamento e fiscalização 

de obras municipais, apresentou a informação, acerca do 

assunto referido em epigrafe, que se transcreve na íntegra: -----  

‘Em reunião camarária de 12/01/2011, foi aprovado o auto de 

medição de trabalhos n.° 6 da rede de águas, no valor de 

7.141,61€, respeitante à obra do "Abastecimento de água, 

drenagem e tratamento de esgotos de Miguel Choco". -----------  

No entanto, houve um lapso na elaboração do mesmo, pelo que, 

havendo divergência entre o valor do auto e os trabalhos 

efetivamente realizados, a correspondente fatura não pode ser 
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paga e o saldo contabilístico da verba disponível para aquela 

obra tem transitado de orçamento em orçamento. ----------------  

Como tal, torna-se necessário corrigir o valor daquele auto, 

anexando-se o que corresponde aos trabalhos realizados. 

Assim, deverá ser apresentada uma nota de crédito de valor 

igual ao da fatura emitida e deverá ser apresentada uma nova 

fatura respeitante ao correto valor do auto de medição dos 

trabalhos realizados.’ ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em conformidade com a 

informação técnica prestada, corrigir o valor do auto de 

medição de trabalhos n.º 6 (rede de águas), respeitante à 

empreitada supra referida, para 1.484,72€. ----------------------  

*A21*  Apreciação da 11.ª alteração às Grandes Opções do Plano e 

da correspondente 13.ª alteração ao Orçamento da Receita e 

da Despesa para 2015:  ----------------------------------------------  

Tendo sido presentes a 11.ª alteração às grandes opções do 

plano e a 13.ª alteração ao orçamento da receita e da despesa, a 

Câmara Municipal tomou conhecimento das alterações 

verificadas nos referidos documentos, com valores 

equivalentes de 15.205€, para os reforços e para as 

diminuições nos montantes da receita e da despesa, mantendo 

inalterado o volume global do orçamento.  ------------------------  

*A22*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à anulação 
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de diversos processos de despesa: Seguidamente, a divisão 

financeira apresentou a informação, acerca do assunto referido 

em epigrafe, que se transcreve na íntegra: -------------------------  

‘Verificando-se a existência de saldos contabilísticos que 

evidenciam responsabilidades do Município perante terceiros, 

os quais, pela sua natureza e/ou por circunstâncias alheias à 

autarquia, não tem sido possível liquidar, vêm os serviços 

financeiros informar sobre os diversos processos existentes, à 

presente data, nas condições descritas, propondo, 

simultaneamente, que seja analisada a possibilidade de 

proceder à sua anulação. Assim: -----------------------------------  

a) Protocolo 24/2010, de 18/03/2010, cujo beneficiário é a 

entidade Centro Cultural "Os Serranos" , no valor de 2.300,00 

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

Considerando a maturidade do crédito em questão e tendo 

mesmo a dívida financiamento assegurado no âmbito do PAEL, 

não foi até hoje possível proceder à sua liquidação. De facto e 

apesar das inúmeras tentativas de contacto, nomeadamente 

através de carta registada, as quais são sistematicamente 

devolvidas, não foi ainda possível obter a certidão de não 

dívida às Finanças, condição essencial para a concretização do 

pagamento. Evidencia-se, ainda, a circunstância de não existir 

forma de estabelecer contacto com a entidade em causa, bem 
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como o facto de esta não reclamar, junto do Município, o 

crédito correspondente ao protocolo agora proposto a 

anulação. --------------------------------------------------------------  

Neste contexto, para além de se tratar de um crédito já 

vencido, ainda que não se enquadre no conceito de Pagamento 

em Atraso, dado que a responsabilidade da manutenção da 

dívida não pode ser imputada ao Município, a sua não 

liquidação ou inexistência de uma decisão de anulação do 

processo de despesa, condiciona o encerramento da 

candidatura ao PAEL; -----------------------------------------------  

b) Nota de Débito NDV1110007 , datada de 04/10/2011, emitida 

pela entidade Gonçalves & Gonçalves, Ldª , no valor de 441,51 

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

O referido débito, correspondente à liquidação de juros de 

mora, sempre foi contestado pelo Município, na medida em que 

não fazia referência à fatura cuja mora originou a liquidação 

de juros comerciais, nem, apesar das solicitações dos serviços, 

foi demonstrado o cálculo do valor de juros debitados. ---------  

Assim, o documento foi lançado em conferência, consta das 

dívidas a terceiros reportadas na contabilidade, mas entende-

se não existirem condições para a liquidação da despesa. 

Contactado o administrador da massa insolvente, foi-nos 

comunicado que o processo relativamente ao Município de 
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Trancoso se encontra já fechado, pelo que a dívida em causa 

não voltará a ser reclamada. Trata-se, ainda, de um documento 

também incluído no PAEL, que, uma vez mais, impede o 

encerramento do processo; ------------------------------------------  

c) Deliberação de atribuição de uma transferência corrente  ao 

Agrupamento de Escolas de Trancoso , na reunião de executivo 

do passado dia 30 de setembro, identificada pelo número 

sequencial de compromisso 7363, no valor de 6.500,00 euros,  

com vista à comparticipação na aquisição de material de 

higiene e limpeza, resguardo, consumíveis, material de 

escritório e material de primeiros socorros, do referido 

agrupamento de escolas. ---------------------------------------------  

Acontece, porém, que, de acordo com a redação da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico 

das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades 

intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência 

de competências do Estado para as autarquias locais e para as 

entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do 

associativismo autárquico, esta passou a ser uma competência 

própria das freguesias (alínea mm), do nº. 1 do artigo 16º). 

Entende-se, pois, que o Município não pode substituir-se ao 

órgão que detém a competência, sob pena de violação da Lei; -  

d) Deliberações de atribuição de transferências correntes à 
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entidade Associação Naves XXI , na reunião do executivo 

municipal de 26 de março de 2014, identificada pelo número 

sequencial de compromisso 5084, no valor de 100,00 euros e 

uma segunda transferência, aprovada na reunião de câmara do 

passado dia 15 de abril de 2015, identificado pelo número 

sequencial de compromisso 6745, no valor de 250,00 euros, 

ambas com vista a apoiar a realização de provas todo-terreno.  

No entanto e apesar da insistência dos serviços, nunca foi 

possível obter documentos comprovativos da regularidade da 

constituição jurídica e fiscal da referida entidade, pelo que não 

se torna possível proceder ao pagamento dos montantes 

aprovados.’ ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, anulando os processos de 

despesa nela referidos. ----------------------------------------------  

*A23*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

substituição de um dos membros representantes do 

Município no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de 

Trancoso: De seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca 

do assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta que se 

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

‘Atendendo à renúncia ao mandato, por parte da Senhora 

Vereadora Ivone Mouco, torna-se necessário proceder à sua 
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substituição, enquanto representante do Município, no 

Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Trancoso. ------  

Assim, proponho que a Câmara Municipal designe como novo 

representante da Autarquia, naquele Conselho, o Senhor 

Vereador Humberto Cristóvão do Nascimento Almeida. ---------  

A Câmara Municipal aprovar a proposta apresentada, nos 

seus exatos termos. ---------------------------------------------------  

*A24*  Apreciação do relatório de gestão intercalar enviado pela 

empresa municipal TEGEC, EEM, respeitante ao 1.º 

semestre / 2015:  De acordo com o estipulado na alínea e) do 

artigo 42º. da Lei nº. 50/2012 de 31 de agosto, a empresa 

TEGEC – Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos 

Culturais e de Lazer, E.M. apresentou o relatório de gestão 

intercalar referente ao 1º semestre de 2015, com um total de 

gastos de 446.975,71€, um montante de rendimentos de 

35.697,68€ e um consequente resultado liquido do período, 

negativo, no montante de 411.278,03€. ----------------------------  

Tendo o referido relatório sido submetido à apreciação, a 

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

*A25*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

indemnização: Seguidamente, foi presente o requerimento 

número 3072 que deu entrada na secretaria da Câmara, em 20 

do passado mês de novembro, de Albino Augusto Máximo, 
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residente em Souto Maior, a solicitar uma indemnização, no 

valor de 144,53€, pelos prejuízos causados na sua viatura, 

ocasionados pelo arremesso de uma pedra, proveniente de um 

moto roçador que procedia ao corte de erva, junto das antigas 

escolas primárias, em Trancoso. ------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder uma indemnização, 

no montante de 144,53€. --------------------------------------------  

*A26*  Análise, discussão e votação de proposta relativa ao plano 

anual de feiras e mercados para 2016:  De seguida, o senhor 

vice-presidente da Câmara, acerca do assunto referido em 

epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve na íntegra: ---  

‘Atendendo ao disposto na subsecção VI do Decreto-Lei n.º 

10/2015, de 16 de Janeiro, nomeadamente ao seu artigo 80º, 

propõe-se a adoção do seguinte plano de feiras e mercados 

para o ano de 2016: --------------------------------------------------  

 Mercado Semanal de Trancoso: --------------------------------  

- Mês de Janeiro: 8, 15, 22 e 29; ------------------------------  

- Mês de Fevereiro: 5, 12, 19 e 26; ---------------------------  

- Mês de Março: 4, 11 18 e 25; --------------------------------  

- Mês de Abril: 1, 8, 15, 22 e 29; ------------------------------  

- Mês de Maio: 6, 13, 20 e 27; ---------------------------------  

- Mês de Junho: 3, 9, 17 e 24; ---------------------------------  

- Mês de Julho: 1, 8, 15, 22 e 29; -----------------------------  
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- Mês de Agosto: 5, 12, 19 e 26; -------------------------------  

- Mês de Setembro: 2, 9, 16, 23 e 30; -------------------------  

- Mês de Outubro: 7, 14, 21 e 28; -----------------------------  

- Mês de Novembro: 4,11, 18 e 25; ----------------------------  

- Mês de Dezembro: 2, 9, 16, 23 e 30. ------------------------  

 Feira do Fumeiro e dos Sabores - 26, 27 e 28 de fevereiro,  

5 e 6 de março (a realizar no Pavilhão Multiusos e em 

parceria com a AENEBEIRA e a Associação de 

Desenvolvimento Raia Histórica). -----------------------------  

 Feira de São Bartolomeu em Trancoso – no período 

compreendido entre 7 a 24 de Agosto (aos senhores 

feirantes do mercado semanal será permitido operar no dia 

13 e/ou 20, para além dos dias do mercado semanal de 12 

e 19). --------------------------------------------------------------  

 Feira da Castanha: 5 e 6 de novembro. -----------------------  

 Feira de Santa Luzia, em Trancoso – 13 de Dezembro. -----  

 Feira de São José, em Vila Franca das Naves - 19 de 

Março. ------------------------------------------------------------  

 Feira de São Pedro, em Vila Franca das Naves - 29 de 

Junho. -------------------------------------------------------------  

 Feira de São Martinho, em Vila Franca das Naves - 11 de 

Novembro.’ -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 
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apresentada respeitante ao Plano Anual de Feiras e Mercados 

para o ano de 2016. --------------------------------------------------  

*A27*  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. -----  

*A28*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A29*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 18 horas, 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 

que a redigiu. ----------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  

 
 


