
 
 

Ata  n . º    0 7  /  2 01 6 .    Reuniã o  de    13 -0 4 -2 0 1 6  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 13 DE ABRIL DE 2016. ------------------------  

*A1* Aos 13 dias do mês de abril  do ano de 2016, nesta cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso, sob a presidência do senhor 

Amílcar Salvador e a comparência dos senhores vereadores 

Eduardo Pinto, João Paulo Matias, Humberto Almeida, João 

Rodrigues, Augusto Rente e Rogério Tenreiro. -------------------  

*A2* Às 14h30m, 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 a senhora 

vereadora doutora Cristina Inocêncio 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 

*A3* Aprovação e Publicidade da Ata:  ---------------------------------  

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

número 75/2013 de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 23 

do passado mês de março submetida à discussão e votação, 
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tendo sido dispensada a sua leitura, atendendo a que a mesma 

foi, antecipadamente, distribuída a todos os membros do 

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

Tendo a mesma sido aprovada, por maioria, em virtude de não 

ter participado na discussão e votação o senhor vereador 

Rogério Tenreiro, por não ter estado presente nessa reunião, 

foi, ainda, deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício 

dos Paços do Município de Trancoso e publicá-la no site do 

Município. -------------------------------------------------------------  

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

70, datado de 12 do corrente mês de abril e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 615.107,21€; ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 143.442,38€. ----------------  

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

ORDEM DO DIA 

*A5* Intervenções: Começou por usar da palavra o senhor Presidente 

da Câmara para solicitar aos senhores vereadores que, por 

conveniência de serviço, acordassem na antecipação da próxima 

reunião ordinária do executivo, prevista para o dia vinte e sete 

do corrente mês de abril. Após alguma troca de opiniões e com 

a concordância de todos, a mesma ficou agendada para o 
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próximo dia vinte e um de abril, pelas dez horas e trinta 

minutos. ----------------------------------------------------------------  

*A6* De seguida, interveio o senhor vereador Eduardo Pinto para 

informar que, na qualidade de gerente da entidade “FMT – 

Feiras e Mercados de Trancoso, Limitada”, havia sido 

notificado pela Conservatória dos Registos Civil e Predial de 

Trancoso do inicio do procedimento oficioso de dissolução e 

liquidação da empresa, dando continuidade a uma comunicação 

efetuada pela administração tributária, referente à cessação 

oficiosa da atividade da sociedade. ---------------------------------  

Acrescentou que, na sequência da referida notificação, havia 

sido enviado àquela Conservatória um oficio onde, para além de 

se fazer um breve historial da atividade da empresa, se 

informava que só a existência de um assunto pendente com o 

IFAP tem impedido que os sócios tivessem já procedido à 

dissolução e extinção da sociedade, como era sua intenção. -----  

*A7* Seguidamente, usou da palavra o senhor vereador João 

Rodrigues, para questionar /  afirmar o seguinte: ------------------  

‘1 – Atendendo às exigências legalmente impostas, no que diz 

respeito à aplicação de herbicidas e porque as Freguesias não 

dispõem de técnicos especializados para o efeito, vai a Câmara 

Municipal responsabilizar-se pela execução desses trabalhos, 

no concelho? ----------------------------------------------------------  
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2 – Tendo os vereadores do Partido Social Democrata tomado 

conhecimento do lançamento do concurso para a realização de 

obras no Tribunal de Trancoso, vêm congratular-se com a 

execução desses trabalhos e reconhecer o esforço desenvolvido 

pelos secretários judiciais e pelos meritíssimos juízes da 

comarca, com os sucessivos pedidos de intervenção, visando a 

concretização das obras.’ -------------------------------------------  

*A8* Interveio, depois, o senhor vereador Rogério Tenreiro para 

formular as seguintes questões: -------------------------------------  

‘1 – Relativamente à TEGEC, EEM e porque a mesma entrou 

em processo de liquidação, já há data prevista para a 

conclusão do mesmo? ------------------------------------------------  

2 – Mesmo tendo dívidas e porque a empresa é detida a cem 

por cento pelo município, não haverá hipótese de a encerrar, 

por transmissão global do ativo e passivo, o que levaria à 

redução de custos de funcionamento?’ -----------------------------  

*A9* Em resposta às questões formuladas e no que diz respeito à 

aplicação de herbicidas, o senhor vereador Eduardo Pinto 

afirmou que, não tendo o Município técnicos com formação 

adequada para o efeito, havia contratualizado, com uma 

empresa especializada no ramo, uma prestação de serviços, 

visando aquela aplicação na cidade de Trancoso. Acrescentou 

que, na sequência de uma reunião havida com representantes 
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das Juntas de Freguesia, lhes havia facultado o contacto com 

aquela empresa que estaria disposta a praticar preços 

semelhantes aos contratados com o Município e havia assumido 

o compromisso de a Câmara Municipal colaborar com as 

Freguesias, podendo reforçar o apoio que, anualmente, lhes vem 

concedendo. -----------------------------------------------------------  

*A10*  Àcerca das obras que irão decorrer no Tribunal de Trancoso, o 

senhor Presidente afirmou que a Câmara Municipal sempre 

manteve um contacto próximo com o senhor Delgado, secretário 

do tribunal e que, para além dos alertas referentes à urgência na 

concretização dos trabalhos, deixados na comunicação social, 

vários foram os ofícios enviados às entidades competentes, 

nomeadamente um, enviado em 15/01/2014, a solicitar a 

realização das obras e outro, em 06/04/2016, a agradecer o 

lançamento do concurso para a concretização da intervenção, 

ambos dirigidos ao senhor Ministro da Justiça. -------------------  

Acrescentou que este desfecho foi fruto do trabalho conjunto 

desenvolvido por várias pessoas e que o importante será a 

realização da obra. ----------------------------------------------------  

*A11*  No que diz respeito às questões formuladas respeitantes à 

TEGEC, EEM, o senhor vereador João Paulo Matias afirmou 

que, legalmente, a liquidação da empresa deverá ocorrer no 

prazo máximo de dois anos, sendo de acautelar o facto de a 
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mesma não vir a ocorrer antes do provimento dos lugares objeto 

de concurso relativos aos trabalhadores da TEGEC, EEM. 

Acrescentou que a liquidação da empresa poderá ser repensada, 

em função da estratégia processual que o município poderá vir 

a adotar, no âmbito da ação judicial a mover contra o grupo 

“Manuel Rodrigues Gouveia, SA” e a “Caixa Geral de 

Depósitos, SA”. -------------------------------------------------------  

*A12*  Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis:  

Seguidamente, 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 dos 

fundos disponíveis para o mês de abril de 2016, verificando-se 

que, tendo por base as disposições previstas na citada Lei, no 

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

introduzidas nesta matéria pelo n.º 1 do artigo 46.º  da Lei n.º   

7-A/2016, de 30 de março, existe, à presente data, um valor 

positivo para os mesmos, tal como consta do mapa que anexou, 

no valor de 1.213.082,37€.  ------------------------------------------  

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

*A13*  Dispensa de  Licenças de Utilização: Em seguida, foi presente 

o requerimento número 134 da secção de obras particulares que 

deu entrada nesta Câmara em 31 do passado mês de março, de 

João Paulo Paul da Costa Melo, residente em Paço d’Arcos, na 
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qualidade de proprietário, a solicitar isenção de licença de 

utilização para uma habitação, sita na travessa das Portas d’El-

Rei, em Trancoso, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 

173 da União de Freguesias de Trancoso e Souto Maior, 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. --------  

*A14*  Operações Urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de março:  

Seguidamente, foi presente informação da divisão de obras, 

ambiente, estruturas e equipamento urbano, a dar conta das 

operações urbanísticas realizadas, durante o passado mês de 

março, designadamente as que estão sujeitas a autorização de 

utilização, despachadas pelo senhor Vice-Presidente, no uso 

dos poderes delegados, ao abrigo do disposto no artigo 34° do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que se reproduz 

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

'Licenças: --------------------------------------------------------------  

Construção de armazém destinado a Oficina Automóvel, n.º 

5, em nome de Silvascar Reparações, Limitada, sito no 

lugar de Canadas, em Freches; -----------------------------  

Construção de habitação, n.º 6, em nome de Carlos Alberto 
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Monteiro Botelho, sita em Granja; -------------------------  

Alteração de edifício destinado a garagem / arrumos, n.º 7, 

em nome de Amílcar Manuel Lopes Proença, sito na rua 

das Chães, em Cótimos. --------------------------------------  

Autorizações de Utilização: -----------------------------------------  

Parque Eólico, n.º 7, em nome de Parque Eólico do Pisco, 

SA, sito na Serra do Pisco, em Trancoso; -----------------  

Habitação, n.º 8, em nome de Hugo Filipe Cardoso Brás, 

sita no loteamento Constro-Celoricense, Limitada, lote 

21, em Trancoso.’---------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento das operações 

urbanísticas que foram objeto de tomada de decisões, no 

âmbito da delegação de competências no Presidente da 

Câmara Municipal, previstas no n.º 1 do artigo 34.° do Anexo 

I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e, entretanto, 

subdelegadas no senhor vereador Eduardo Pinto. ---------------  

*A15*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

alteração ao alvará de loteamento n.º 2/2002, relacionado 

com o lote n.º 11, sito na Quinta de D. Maria, em Trancoso:  

Em seguida, foi presente o requerimento número 38 da secção 

de obras particulares que deu entrada nesta Câmara em 29 do 

passado mês de janeiro, de José David Rodrigues Santiago, a 

solicitar licença administrativa para alteração ao lote 11, do 
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alvará de loteamento n.º 2/2002, sito na Quinta de D. Maria, em 

Trancoso. --------------------------------------------------------------  

A divisão de obras, ambiente, estruturas e equipamento urbano 

apresentou a seguinte informação, acerca do assunto referido 

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

‘Trata o presente processo do pedido de Alteração do Alvará 

de Loteamento n°. 2/2002, propriedade de Casa Agrícola Pedro 

de Viterbo & Filhas Lda., no que diz respeito às condições 

específicas do Lote 11. -----------------------------------------------  

As alterações propostas passam pela ampliação da área de 

implantação da moradia para 168 m2, pela redução da área de 

construção de habitação para 228 m2 e pela ampliação da área 

de construção da Cave para 168 m2. Em todo o restante 

mantêm-se as características inicialmente aprovadas. -----------  

Analisado o processo, verifica-se que os índices de 

edificabilidade são cumpridos, sendo o número de pisos, de 

fogos e os parâmetros de dimensionamento de espaços verdes, 

de utilização coletiva, equipamentos, infraestruturas e 

estrutura viária mantidos, pelo que é merecedor de Parecer 

Favorável.  -------------------------------------------------------------  

Havendo deferimento concordante com o teor da presente 

informação, deverá o processo seguir a tramitação legal 

conducente ao efetivo Aditamento do Alvará de Loteamento, 
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nomeadamente pelo cumprimento do disposto no artigo 27° do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro com ulteriores 

alterações, conjugado com o disposto no artigo 15° do 

Regulamento de Urbanização e Edificação do Município de 

Trancoso.’ -------------------------------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada e não 

tendo havido qualquer oposição escrita dos interessados, a 

Câmara Municipal deliberou aprovar a alteração solicitada ao 

alvará de loteamento n.º 2/2002. -----------------------------------  

*A16*  Análise, discussão e votação de proposta apresentada pelo 

Júri de concurso respeitante à empreitada ‘Remodelação da 

ETAR de Courelas’ e relativa à segunda prorrogação do 

prazo de concurso: O júri do concurso apresentou a seguinte 

informação, acerca do assunto referido em epígrafe, que se 

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

‘Ao abrigo do artigo 61° do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro e 

ulteriores alterações, alguns interessados apresentaram uma 

Lista de Erros e Omissões, tendo as mesmas sido canalizadas 

para a equipa projetista. Analisada a resposta desta, existem 

alterações nos aspetos fundamentais das peças de 

procedimento, pelo que o órgão competente para a decisão de 

contratar deve pronunciar-se sobre os erros e omissões 
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identificados pelos interessados. -----------------------------------  

De acordo com o n.º 2 do artigo 64° do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro e ulteriores alterações, o prazo fixado para a 

apresentação das propostas deve ser prorrogado, no mínimo, 

por período equivalente ao tempo decorrido desde o início 

daquele prazo até à publicitação da decisão sobre os mesmos. 

De acordo com o n.º 4 do artigo 64° do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro e ulteriores alterações, as decisões de prorrogação 

cabem ao órgão competente para a decisão de contratar e 

devem ser juntas às peças do procedimento e notificadas a 

todos os interessados que as tenham adquirido, publicando-se, 

imediatamente, aviso daquelas decisões, no Diário da 

República, através de anúncio, conforme modelo aprovado por 

portaria dos ministros responsáveis pela edição do Diário da 

República e pelas áreas das finanças e das obras públicas. 

Anexa-se a lista de medições, a qual deverá ser rubricada pelos 

elementos do órgão competente para a decisão de contratar.’ --  

De acordo com a informação técnica prestada pelo júri do 

concurso, a Câmara Municipal deliberou aprovar a lista de 

erros e omissões aceite pela equipa projetista, prorrogando-se 

o prazo para a apresentação de propostas, por um período 
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equivalente ao tempo decorrido desde o inicio daquele prazo 

até à publicitação da decisão sobre os mesmo, devendo 

cumprir-se os demais formalismos legais subsequentes. --------  

*A17*  Análise, discussão e votação relativas ao Plano de 

Transportes Escolares para o ano letivo de 2016/2017:  

Seguidamente, foi presente o plano de transportes escolares 

para o ano letivo 2016/2017 que, seguidamente, se transcreve: -  

‘I – Preâmbulo --------------------------------------------------------  

O sucesso escolar depende, entre outros, da influência de 

diversos fatores que se cruzam num contexto de um território e 

das dinâmicas que sobre o mesmo se criam e desenvolvem. 

Perante um cenário demográfico gerador de assimetrias, do 

envelhecimento acentuado da população residente e a 

desertificação de áreas mais interiores, a mobilidade 

potenciada pelos transportes escolares assume-se também como 

um elemento que garante a coesão social e territorial, como um 

meio de promoção da igualdade de oportunidades no acesso à 

educação, a que importa atender e valorizar. ---------------------  

O Plano de Transportes Escolares para 2016/2017 procura 

atender: às especificidades do território, à demografia escolar, 

à rede educativa existente e respetiva oferta, à rede de 

transportes/mobilidade existente e, sobretudo, à necessidade de 

potenciar mecanismos de promoção de igualdade, no acesso ao 
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ensino para todos os munícipes. Atende ao cumprimento das 

condições de segurança relativas ao transporte de 

crianças/alunos, previstos na legislação em vigor, tem 

subjacentes princípios de racionalidade e eficiência, 

procurando potenciar soluções racionais, economicamente 

ajustadas à realidade. Procura, ainda, potenciar mecanismos 

de coesão social e de igualdade de oportunidades, 

proporcionando aos munícipes as melhores condições no acesso 

à educação e qualificação. ------------------------------------------  

Por opção da Câmara Municipal, o presente Plano de 

Transportes Escolares garante o acesso aos transportes 

escolares para todos os alunos do ensino secundário, 

independentemente do seu escalão, a partir do próximo ano 

letivo. ------------------------------------------------------------------  

II – Introdução --------------------------------------------------------  

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comete aos municípios 

competência para “assegurar, organizar e gerir os transportes 

escolares”. (art.º 33.º, n.º 1, alínea gg). Decorre, daqui, a 

responsabilidade pela elaboração anual do Plano de 

Transportes Escolares, numa ação coordenada entre a Câmara 

Municipal, o Agrupamentos de Escolas e a operadora. Assim, 

os elementos relativos ao número de alunos previstos que 

servem de base à proposta são fornecidos pelo Agrupamento de 
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Escolas, elementos que influenciam naturalmente as projeções 

do seu custo. ----------------------------------------------------------  

Definindo o Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, o âmbito 

o modo e forma da concretização do Plano de Transportes 

Escolares, este, consagra como princípios fundamentais: -------  

a) O direito ao transporte para todos os alunos do 1.º, 2.º e 3.º 

Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário que frequentam 

estabelecimentos públicos ou particulares e cooperativos, com 

contrato de associação e paralelismo pedagógico, quando 

residam a mais de 3 ou 4 Km dos Estabelecimentos de Ensino, 

sem ou com refeitório, respetivamente. ----------------------------  

b) A gratuitidade para os alunos que integram a escolaridade 

obrigatória, escolaridade que, atualmente, se estende até ao 

12.º ano do ensino secundário, a vigorar a partir do próximo 

ano letivo. -------------------------------------------------------------  

A – Pressupostos considerados na elaboração do plano de 

transportes ------------------------------------------------------------  

A elaboração do plano de Transportes 2016/2017, nos termos 

previstos no Decreto-Lei 299/84, de 5 de setembro, foi 

precedida pela realização de todos os procedimentos prévios à 

sua elaboração, no que contou com a colaboração do 

Agrupamento de Escolas e operadora e tem subjacente: ---------  

1. A utilização, definida por lei, da rede de transportes 
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públicos existentes, quando adequados aos horários de 

funcionamento dos estabelecimentos de educação e de ensino; 

2. A utilização de estruturas de transportes de municípios 

confinantes, em resultado, sobretudo, da estruturação 

geográfica da oferta do ensino secundário no e de outros 

concelhos; -------------------------------------------------------------  

3. Nos termos previstos na Lei 13/2006, de 17 de abril, é 

garantida a presença de vigilantes, nos percursos realizados 

com viaturas do Município, destinados, estes, para os alunos 

do 1.º,2.º, 3.º,  residentes em localidades ou quintas, cuja 

operadora não garante o transporte público. ---------------------  

B – Encargos ----------------------------------------------------------  

A presente proposta está feita com base nos elementos 

previstos na tabela de preço praticada pela operadora. ---------  

1. O número de alunos estimado para transportar no ano letivo 

2016/2017, com base nos elementos fornecidos pelo 

Agrupamento de Escolas, é de 346, distribuídos pelos seguintes 

níveis de ensino: ------------------------------------------------------  

- 1.º Ciclo – 51 alunos ---------------------------------------------  

- 2.º e 3.º Ciclo – 211 alunos -------------------------------------  

- Secundário – 84 alunos ------------------------------------------  

- Percursos especiais – Jardins de Infância, 1.º, 2.º e 3.º 

Ciclo, realizados por viaturas do Município - 47 alunos. --  
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2. A previsão do custo global do plano é de €390.000,00. -------  

C – Vigência do Plano -----------------------------------------------  

1. A concretização do plano inicia-se com a abertura do ano 

letivo e cessa com o termo da atividade letiva, definido pelo 

Agrupamento de Escolas, de acordo com o calendário a fixar 

pelo Ministério da Educação. ---------------------------------------  

2. Durante a sua execução e tendo em vista o controlo da 

utilização dos recursos e a avaliação do serviço, será feita a 

sua monitorização em dois momentos distintos, em articulação 

com o Agrupamento de Escolas e operadora.’ --------------------  

Após haver sido obtido parecer favorável do Conselho 

Municipal de Educação, a Câmara Municipal deliberou 

aprovar o plano de transportes escolares apresentado, para o 

ano letivo 2016/2017. ------------------------------------------------  

*A18* Análise, discussão e votação relativas ao exercício ou não do 

direito de preferência, na aquisição de um prédio urbano 

sito em Trancoso:  Em seguida, foi presente o requerimento 

número 126 da Secção de Obras Particulares que deu entrada 

nesta Câmara em 28 do passado mês de março, de José dos 

Santos Pena, residente na Amadora, na qualidade de 

proprietário, a solicitar que a Câmara Municipal informe se 

deseja ou não exercer o direito de preferência, relativo à venda 

de um prédio urbano, sito na travessa da rua do Pincho, em 
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Trancoso, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 2580, da 

União de Freguesias de Trancoso e Souto Maior, pelo valor de 

100.000 euros. --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou não exercer o direito de 

preferência, relativamente ao prédio urbano inscrito na matriz 

sob o artigo 2580 da União de Freguesias de Trancoso e Souto 

Maior. ------------------------------------------------------------------  

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

*A19*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 844 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 7 do corrente mês 

de abril, da Junta de Freguesia de Tamanhos, a solicitar um 

apoio financeiro, no montante de 11.244,66€, destinado à 

substituição do telhado do edifício da sede da junta. -------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoio 

financeiro, no montante de 8.000€, mediante a celebração de 

protocolo. --------------------------------------------------------------  

*A20*  De seguida, foi presente o requerimento número 53 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 8 do passado mês 

de janeiro, da Associação de Desenvolvimento das Freguesias 

da Zona Centro do Concelho de Trancoso, a solicitar um apoio 

financeiro, no montante de 3.000€, destinado a comparticipar 

os custos de aquisição de equipamento destinado à atividade da 
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associação. ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoio 

financeiro, no montante de 2.500€, mediante a celebração de 

protocolo. --------------------------------------------------------------  

*A21*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 758 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 24 do passado mês 

de março, do Núcleo Karate Shukokai das Beiras, a solicitar um 

apoio financeiro, destinado ao desenvolvimento do seu plano 

anual de atividades. --------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

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

*A22*  De seguida, foi presente o requerimento número 896 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 13 do corrente 

mês de abril , do grupo Roda Miness de Trancoso, a solicitar um 

apoio financeiro, no montante de 500€, destinado ao 

desenvolvimento do seu plano anual de atividades. --------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 500€, mediante a celebração de protocolo. ----  

*A23*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 824 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 5 do corrente mês 

de abril, do Centro de Alcoólicos Recuperados da Guarda, a 

solicitar um apoio financeiro, destinado ao desenvolvimento do 



 
 

Ata  n . º    0 7  /  2 01 6 .    Reuniã o  de    13 -0 4 -2 0 1 6  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

seu plano anual de atividades. ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 250€, mediante a celebração de protocolo. ----  

*A24*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 

deliberações constantes desta ata, sob a forma de minuta, nos 

termos do disposto no número 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013 

de 12 de janeiro, com vista à sua executoriedade imediata. -----  

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

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

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

Pelas 16h30m, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, da qual, 

para constar, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Diretor de Departamento 

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

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  

 


