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ATA DA REU$IÃO DA CÂMARA 

MU$ICIPAL DE TRA$COSO REALIZADA 

EM 10 DE MAIO DE 2017. -------------------------  

*A1*  Aos 10 dias do mês de maio do ano de 2017, 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 e Rogério Tenreiro. --------------------------------------  

*A2*  Às 14h30m, constatada a existência de quórum, o senhor 

Presidente da Câmara declarou aberta a reunião. -----------------  

*A3*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência, à presente 

reunião, da senhora vereadora doutora Cristina Inocêncio. ------  

PERÍODO A$TES DA ORDEM DO DIA 

Aprovação e Publicidade da Ata: ---------------------------------  

*A4*  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 21 

do passado mês de abril submetida à discussão e votação, 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 unanimidade, foi, ainda, 

deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício dos Paços 
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do Município de Trancoso e publicá-la no site do Município. ---  

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

88, datado de 9 do corrente mês de maio e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 1.197.551,63€; -------------------  

- Operações não Orçamentais: 166.194,18€. ----------------  

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

*A6*  Da ordem de trabalhos, previamente enviada, constavam os 

seguintes pontos: -----------------------------------------------------  

Ponto 1: Informação relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis. ----------------------------------------------------  

Ponto 2: Dispensa de licenças de habitabilidade / utilização.  

Ponto 3: Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito 

da delegação de competências, durante o mês de abril.  --  

Ponto 4: Análise, discussão e votação de proposta relativa ao 

lançamento de concurso e à nomeação do júri,  destinados 

à realização da empreitada “Construção do Centro 

Escolar da Ribeirinha”. --------------------------------------  

Ponto 5: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos nº. 1, respeitante à empreitada 

“Remodelação da ETAR das Courelas”. --------------------  

Ponto 6: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 
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medição de trabalhos nº. 1, respeitante à empreitada 

“Remodelação da ETAR da Quinta do Seixo”. ------------  

Ponto 7: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos nº. 7, respeitante à empreitada 

“Requalificação do Mercado Municipal de Trancoso”. ---  

Ponto 8: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos nº. 7 de erros e omissões, 

respeitante à empreitada “Requalificação do Mercado 

Municipal de Trancoso”. -------------------------------------  

Ponto 9: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos nº. 8 de erros e omissões, 

respeitante à empreitada “Requalificação do Mercado 

Municipal de Trancoso”. -------------------------------------  

Ponto 10:  Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos nº. 9 de erros e omissões, 

respeitante à empreitada “Requalificação do Mercado 

Municipal de Trancoso”. -------------------------------------  

Ponto 11:  Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

relacionado com o reconhecimento de interesse público 

municipal na regularização de atividade de pecuária, em 

Ribeira do Freixo. --------------------------------------------  

Ponto 12: Análise, discussão e votação relativas à ratificação 

de despachos referentes a “ofertas de material”. ----------  
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Ponto 13: Análise, discussão e votação àcerca de pedidos de 

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

ORDEM DO DIA 

*A7*  Intervenções: Começou por usar da palavra o senhor vereador 

João Rodrigues para formular as seguintes questões / 

solicitações: -----------------------------------------------------------  

“1- Para quando a concessão do apoio financeiro ao Centro 

Social e Paroquial de Vila Franca das #aves, destinado à 

aquisição de uma viatura?  -------------------------------------------  

2- Tendo tomado conhecimento que a empresa ‘Auto #aspinto, 

Limitada’, com sede na Zona Industrial de Trancoso, solicitou 

à Câmara Municipal a colocação de um espelho e de um sinal 

de ‘stop’, junto das suas instalações, penso que ao assunto 

deverá ser dado o devido encaminhamento.” ----------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara informou que a 

concessão do apoio financeiro referido pelo senhor vereador 

não estava esquecida e que iria ser objeto de apreciação, numa 

das próximas reuniões do executivo. -------------------------------  

Relativamente ao pedido formulado pela empresa ‘Auto 

Naspinto, Limitada’, ficou incumbido o senhor vereador 

Humberto Almeida de estudar e encontrar uma solução para o 

problema. --------------------------------------------------------------  

*A8*  De seguida, interveio o senhor vereador Humberto Almeida 
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para, relativamente ao assunto referido numa anterior reunião 

do executivo e respeitante à instalação de uma fossa séptica, na 

parte mais antiga de Vila Franca das Naves, informar que, 

tendo em vista a solução do problema, se tornava necessária a 

aquisição de uma parcela de terreno, pertencente aos herdeiros 

do senhor José Filipe. ------------------------------------------------  

Após alguma troca de opiniões, o senhor vereador João 

Rodrigues prontificou-se a contatar os proprietários e a 

procurar saber qual a sua disponibilidade para vender a referida 

parcela de terreno. ----------------------------------------------------  

*A9*  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 maio de 2017, verificando-se 

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

Decreto – Lei nº 127/2012, de 21 de junho, nas suas atuais 

redações, bem como o previsto no n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 

42/2016, de 28 de dezembro e, ainda, as deliberações relativas 

à antecipação de fundos correspondentes às comparticipações 

comunitárias aprovadas e homologadas, referentes aos projetos 

de Requalificação das ETAR’s da Quinta do Seixo e das 

Courelas, existia um valor de fundos disponíveis, tal como 
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consta do mapa que anexou, no montante de 565.730,75€. ------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------  

*A10*  Dispensa de licença de utilização: Em seguida, foi presente o 

requerimento número 210 da Secção de Obras Particulares que 

deu entrada nesta Câmara em 27 do passado mês de abril, de 

José de Campos de Carvalho, residente em Trancoso, na 

qualidade de herdeiro, a solicitar isenção de licença de 

utilização, respeitante a uma edificação destinada a habitação, 

sita na rua da Carreira, em Castanheira, inscrita na matriz 

predial urbana sob o artigo 200 da Freguesia de Castanheira, 

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. --------  

*A11*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 216 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

28 do passado mês de abril,  de António Francisco Rebelo Lima 

do Nascimento, residente em São Martinho, na qualidade de 

proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização, 

respeitante a uma edificação destinada a habitação, sita em 

Falachos, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 381 da 

Freguesia de Tamanhos, uma vez que a mesma foi construída 

antes da entrada em vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7 



 
 

Ata  n . º    0 9  /  2 01 7 .    Reuni ã o  de    10 -0 5 -2 0 1 7  

 

Câ ma ra  Muni c i pa l  de  Tra n co so  

de agosto de 1951. ----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A12*  Em seguida, foi presente o requerimento número 215 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 28 do 

passado mês de abril, de António Francisco Rebelo Lima do 

Nascimento, residente em São Martinho, na qualidade de 

proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização, 

respeitante a uma edificação destinada a arrumos, sita na rua do 

Fundo do Povo, em Falachos, inscrita na matriz predial urbana 

sob o artigo 273 da Freguesia de Tamanhos, 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. --------  

*A13*  Operações Urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de abril: 

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 

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

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

“Licenças: -------------------------------------------------------------  

Reconstrução e alteração de um edifício destinado a 

arrumos, n° 11, em nome de Filipe Garrido Gonçalo e 

Dorinda Garrido Gonçalo, sita na Rua da Fonte, em 

Carnicães; -----------------------------------------------------  

Construção de uma habitação, n° 12, em nome de Roberto 

José Primo da Cruz, sita no Lugar de Terras, em Vila 

Franca das #aves; --------------------------------------------  

Construção de uma habitação, n° 14, em nome de Luís 

Manuel Sebastião Dias, sita no lugar de Vale de 

Orgueiros, em Aldeia #ova; ---------------------------------  

Regularização/Legalização de um armazém para casa de 

guarda e comércio, em nome de Sonipaulo Materiais de 

Construção, Lda, sita no Lugar de Corga Longa, em Vila 

Franca das #aves; --------------------------------------------  

Alterações efetuadas no decorrer da obra, em nome de 

Carlos Manuel de Barros Rodrigues, sita no lugar de 

Alminhas, em Trancoso. --------------------------------------  

Autorização de Utilização: ------------------------------------------  

Habitação, n.º 9, em nome de Fernando Jorge Rosa Mouco, 

sita no Bairro das Flores, em Vila Franca das #aves; ---  
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Arrumos agrícolas, n.º 10, em nome de António Manuel 

Domingues da Silva, sitos no lugar do Espinhal, em 

Cogula; --------------------------------------------------------  

Habitação, n.º 11, em nome de Maria Arminda Clara 

Andrade, sita no Loteamento Quinta do Conde, Lote 25, 

em Trancoso ---------------------------------------------------  

Armazém agrícola, n.º 12, em nome de Joaquim Oliveira 

Caseiro, sito no lugar do Outeiros, em Moimentinha; ---  

Habitação, n.º 13, em nome de Luís Filipe Figueiredo dos 

Santos, sita no lugar de Marinhares, em Póvoa do 

Concelho. ------------------------------------------------------  

Informações Prévias: -------------------------------------------------  

Registo de um edifício como Alojamento Local (A. L.), em 

nome de Luís Manuel Soromenho Varela Marreiros, sito 

na Rua da Ribeira, em Cogula.” ----------------------------  

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.º do Anexo 

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

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

*A14*  Análise, discussão e votação de proposta relativa ao 

lançamento de concurso e à nomeação do júri, destinados à 
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realização da empreitada “Construção do Centro Escolar da 

Ribeirinha”: De seguida, o senhor Presidente da Câmara, 

acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou o despacho 

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

“#a sequência da deliberação camarária de 22/03/2017, em 

que foi aprovado o projecto, o caderno de encargos e o 

programa de procedimento, relativos a empreitada ‘Construção 

do Centro Escolar da Ribeirinha’, determino que a divisão 

financeira proceda à cabimentação da importância de 

650.656,00€, tendo em vista a abertura do procedimento de 

contratação da referida empreitada.” ------------------------------  

2a sequência da deliberação camarária de 22/03/2017, a 

Câmara Municipal deliberou lançar um procedimento de 

concurso público de empreitada, destinado à realização da 

obra supra referida. --------------------------------------------------  

Mais, foi deliberado nomear o seguinte júri do procedimento, 

delegando nele todas as competências previstas no art.º 109.º 

do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro: eng.º Victor 

Jorge que preside, eng.º João Mano e eng.º José Carlos 

Fantasia. Como suplentes, foram nomeados o dr. Francisco 

Coelho e o dr. Fernando Delgado. ---------------------------------  

*A15*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos nº. 1, respeitante à empreitada “Remodelação da 
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ETAR das Courelas”: 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 constantes da proposta, importando no valor de 

54.792,29€, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. ---------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos, no montante de 54.792,29€. --------------  

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

trabalhos nº. 1, respeitante à empreitada “Remodelação da 

ETAR da Quinta do Seixo”: 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 constantes da proposta, importando no valor de 

49.316,41€, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. ---------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos, no montante de 49.316,41€. --------------  

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

trabalhos nº. 7, respeitante à empreitada “Requalificação do 

Mercado Municipal de Trancoso”:  Seguidamente, foi presente 
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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 constantes da proposta, importando no valor de 

86.330,66€, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. ---------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos, no montante de 86.330,66€. --------------  

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

trabalhos nº. 7 de erros e omissões, respeitante à empreitada 

“Requalificação do Mercado Municipal de Trancoso”: 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 constantes da proposta, 

importando no valor de 592,50€, a que acresce o IVA à taxa 

legal em vigor. --------------------------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar 

o auto de medição de trabalhos, no montante de 592,50€. 

Votaram contra os senhores vereadores do PSD que 

apresentaram uma declaração de voto. ----------------------------  

*A19*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 
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trabalhos nº. 8 de erros e omissões, respeitante à empreitada 

“Requalificação do Mercado Municipal de Trancoso”: 

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 

constantes da proposta, importando no valor de 10.102,44€, a 

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

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar 

o auto de medição de trabalhos, no montante de 10.102,44€. 

Votaram contra os senhores vereadores do PSD que 

apresentaram uma declaração de voto. ----------------------------  

*A20*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos nº. 9 de erros e omissões, respeitante à empreitada 

“Requalificação do Mercado Municipal de Trancoso”: 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 constantes da proposta, 

importando no valor de 800,03€, a que acresce o IVA à taxa 

legal em vigor. --------------------------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 
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serviços, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar 

o auto de medição de trabalhos, no montante de 800,03€. 

Votaram contra os senhores vereadores do PSD que 

apresentaram uma declaração de voto. ----------------------------  

Relativamente aos pontos 8, 9 e 10 da ordem de trabalhos, 

respeitantes a autos de medição de trabalhos relacionados com 

o Mercado Municipal, os senhores vereadores do PSD 

apresentaram a seguinte declaração de voto: ----------------------  

“Os vereadores do PSD votam contra, nos pontos 8, 9 e 10 da 

ordem de trabalhos, por entenderem que, uma vez mais, os 

erros e omissões na empreitada da "Requalificação do Mercado 

Municipal de Trancoso'' aparecem, reiteradamente, nos autos 

de medição apresentados nas sucessivas reuniões de Câmara.  -  

Sendo um projeto que praticamente consiste na simples 

realização de pequenos arranjos, pinturas e substituição de 

telhados, não deveriam ocorrer tantos erros como aqueles que 

se têm vindo a verificar. ---------------------------------------------  

#o nosso entender, tantos erros e omissões poderão levar a 

concluir que estes escondem um conjunto de trabalhos a mais, 

induzindo os munícipes deste concelho em erro, no que respeita 

ao preço final da obra.” ---------------------------------------------  

*A21*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

relacionado com o reconhecimento de interesse público 
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municipal na regularização de atividade de pecuária, em 

Ribeira do Freixo:  Seguidamente, foi presente o requerimento 

número 212 da Secção de Obras Particulares que deu entrada 

nesta Câmara em 27 do passado mês de abril, de Joaquim 

Martins Ramos, residente em Ribeira do Freixo, a solicitar a 

emissão de deliberação fundamentada de reconhecimento de 

interesse público municipal na regularização da atividade de 

pecuária, exercida num armazém agrícola, sito no lugar de Chão 

do Ribeiro, em Ribeira do Freixo. ----------------------------------  

A divisão de obras, ambiente, estruturas e equipamento urbano, 

acerca do assunto referido em epígrafe, prestou a presente 

informação que se transcreve na íntegra: --------------------------  

“A construção localiza-se em espaço florestal, situando-se a 

menos de 200 metros da zona residencial de Ribeira do Freixo, 

contrariando o estipulado na alínea d) do artigo 20.º do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Trancoso. ---------  

O artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 

diz que o pedido de regularização das atividades económicas é 

apresentado à entidade licenciadora ou coordenadora, na parte 

respeitante à desconformidade da localização com os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos dos 

particulares, servidão administrativa ou restrição de utilidade 

pública e deverá ser instruído, entre outros elementos, de 
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deliberação fundamentada de reconhecimento de interesse 

público municipal,  emitida pela Assembleia Municipal, sob 

proposta da Câmara Municipal. É esta deliberação de 

reconhecimento de interesse público que o requerente pretende 

para instruir o pedido de regularização.” -------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que emita uma deliberação 

fundamentada de reconhecimento de interesse público 

municipal da empresa, atendendo a que, só dessa forma, a 

mesma será viabilizada e, consequentemente, poderá expandir 

a sua atividade e melhorar as condições de funcionamento, 

uma vez que se trata de uma edificação localizada a menos de 

duzentos metros da zona residencial de Ribeira do Freixo, 

contrariando o estipulado na alínea d) do artigo 20.º do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal. -----------------------  

Entende o executivo municipal que esta proposta se justifica, 

ainda, porque a edificação se localiza a uma distância do 

aglomerado urbano considerada suficiente para não criar uma 

má imagem paisagística ao local. ----------------------------------  

*A22*  Análise, discussão e votação relativas à ratificação de 

despachos referentes a ‘ofertas de material’: Em seguida, 

respeitantes ao assunto referido em epígrafe, foram presentes os 

seguintes despachos do senhor Presidente da Câmara: -----------  
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- ‘#o âmbito da atuação da Orquestra Típica 

Albicastrense, no concerto de dia de Páscoa, determino 

a oferta de 50 sacos plásticos, com material 

promocional.  --------------------------------------------------  

À reunião de Câmara para ratificar;  -----------------------  

- Determino a oferta de 25 sacos plásticos, com material 

promocional, no decorrer do XIV aniversário da Casa do 

Benfica em Trancoso, a realizar no dia 6 de maio.  -------  

À reunião de Câmara para ratificar;  -----------------------  

- #o âmbito da visita da Academia Sénior da Freguesia de 

Carnide a Trancoso, no dia 22 de abril, determino a 

oferta de 60 sacos plásticos. com material promocional.   

À reunião de Câmara para ratificar;  -----------------------  

- #o âmbito de visita dos alunos da licenciatura em gestão 

de empresas (pós-laboral), do Instituto Politécnico de 

Viseu, no dia 6 de maio, determino a oferta de 50 sacos 

plásticos, com material promocional.  ----------------------  

À reunião de Câmara para ratificar’.  ----------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar os despachos do 

senhor Presidente da Câmara, relativos à oferta do material 

constante das informações. -----------------------------------------  

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

*A23*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1007 da 
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Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 9 do corrente mês 

de maio, da Liga de Melhoramentos da Freguesia de Reboleiro, 

a solicitar a atribuição de um apoio financeiro, no montante de 

10.000€, destinado a comparticipar as despesas de 

funcionamento de atividades de tempos livres.--------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 10.000€, mediante a celebração de protocolo.-  

*A24*  De seguida, foi presente o requerimento número 900 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 26 do passado mês 

de abril, da Casa do Benfica em Trancoso, a solicitar a 

atribuição de um apoio financeiro, no montante de 5.000€, 

destinado a ajudar a concretizar o seu plano de atividades para 

2017. -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 3.750€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A25*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 2710 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 17 do passado mês 

de outubro, da Santa Casa da Misericórdia de Trancoso, a 

solicitar a atribuição de um apoio financeiro, no valor de 

30.000€, destinado a assegurar a manutenção do funcionamento 

dos ATL’s de Freches e Cogula, no âmbito do Programa de 

Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar. ---------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 
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no montante de 25.450€, mediante a celebração de protocolo.-  

*A26*  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. -----  

*A27*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A28*  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:  


