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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018. ----------------  

*A1*  Aos 28 dias do mês de fevereiro do ano de 2018, 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, Ana Luísa Couto,  João Rodrigues e Rogério 

Tenreiro. ---------------------------------------------------------------  

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

Aprovação e Publicidade de Ata: ---------------------------------  

*A3*  Nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 57.º da Lei 

número 75/2013, de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 14 

do corrente mês de fevereiro 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 

do Município de Trancoso e publicá-la no site do Município.  ---  

*A4*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  
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De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

39, datado de 27 do corrente mês de fevereiro e que apresenta 

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

- Operações Orçamentais: 1.129.866,52€; -------------------  

- Operações não Orçamentais: 213.181,29€.  ----------------  

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

*A5*  Da ordem de trabalhos, previamente enviada, constavam os 

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

Ponto 1: Informação atualizada relativa ao cálculo dos 

fundos disponíveis . ----------------------------------------------  

Ponto 2: Dispensa de licenças de habitabilidade / utilização.   

Ponto 3: Análise, discussão e votação relativas a um 

processo de classificação de um imóvel como Monumento 

de Interesse Municipal, na Cogula.  ----------------------------  

Ponto 4: Análise, discussão e votação relativas à aprovação 

do projeto, dos documentos inerentes ao procedimento 

concursal, bem como ao lançamento de concurso e à 

nomeação do júri,  destinados à execução da empreitada 

"Centro de Desenvolvimento e Inovação Social de 

Trancoso".  --------------------------------------------------------  

Ponto 5: Apreciação de uma informação retificativa 

elaborada pelo júri do concurso, respeitante à empreitada 

“Construção do Centro Escolar da Ribeirinha”.  -------------  
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Ponto 6:  Apreciação da 2ª alteração ao orçamento da receita 

e da despesa e à correspondente alteração às grandes 

opções do plano.  -------------------------------------------------  

Ponto 7: Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

concessão de poderes ao senhor Presidente da Câmara para 

poder outorgar a escritura respeitante à constituição de 

propriedade horizontal no imóvel denominado ‘Lojas do 

Mercado Municipal de Trancoso’, complementando a  

deliberação camarária de 24/01/2018.  ------------------------  

Ponto 8:  Análise, discussão e votação relativas à proposta de 

minuta de protocolo a celebrar com a Universidade do 

Porto, relacionada com a empregabilidade.  ------------------  

Ponto 9: Análise, discussão e votação acerca de pedidos de 

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

ORDEM DO DIA 

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

da Câmara para informar que o ponto 4 da ordem do dia , 

respeitante ao Centro de Desenvolvimento e Inovação Social de 

Trancoso, iria ser retirado da mesma, atendendo a que os  

serviços técnicos de obras não conseguiram disponibilizar, 

atempadamente, os documentos inerentes ao procedimento 

concursal.  --------------------------------------------------------------  

*A7*  De seguida, interveio o senhor vereador João Rodrigues para 
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propor que se exarasse, em ata, um voto de pesar pelo 

falecimento, no passado dia vinte e cinco do corrente mês de 

fevereiro, do senhor Presidente da União das Freguesias de 

Vale do Seixo e Vila Garcia , António Paulo Inácio Albino e que 

se enviassem sentidas condolências à sua família.  ----------------  

Esta proposta foi, prontamente, aprov ada, por unanimidade.  -  

*A8*  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 

dos fundos disponíveis para o mês de fevereiro de 2018, 

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 as disposições sobre a matéria , 

previstas na Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro e, ainda, o 

despacho do senhor Presidente da Câmara, de 7 de novembro d e 

2017, existia um valor de fundos disponíveis, tal como consta 

do mapa que anexou, no montante de  1.077.715,00€.  ------------  

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

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

*A9*  Seguidamente, foi presente uma certidão expedida pelo Sec ção 

de Obras Particulares onde se certifica que, de harmonia  com o 

despacho exarado em requerimento entrado naquela secção de 
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licenciamento, sob o número 94, apresentado por Maria 

Godinho Saldanha Cruz de Melo Pinto Ribeiro , residente na 

Rua Dom Constantino de Bragança, número 14, freguesia de 

São Francisco Xavier, concelho de Lisboa, o prédio urbano sito 

na Travessa da Avenida da Fonte Nova , União das Freguesias 

de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e Souto Maior , concelho 

de Trancoso, inscrito sob o artigo matricial número 6 09, está 

isento de licença de utilização, uma vez que o mesmo foi  

construído 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, ratificar o despacho do senhor Presidente da 

Câmara, de 22/02/2018, considerando-o isento de licença de 

utilização.  -------------------------------------------------------------  

*A10*  Em seguida, foi presente o requerimento número 98 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 26 do 

corrente mês de fevereiro, de Maria Alice de Andrade, 

residente em Vale do Seixo, na qualidade de proprietária, a 

solicitar isenção de licença de utilização para uma habitação, 

sita em Vale do Seixo, inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 495 da União das Freguesias de Vale do Seixo e Vila 

Garcia, uma vez que a mesma foi construída antes da entrada 

em vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7 de agosto de 
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1951. -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

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

*A11*  Análise, discussão e votação relativas a um processo de 

classificação de um imóvel como Monumento de Interesse 

Municipal, na Cogula:  Seguidamente, foi presente o 

requerimento número 30 da Secção de Obras Particulares que 

deu entrada nesta Câmara em 22 do passado mês de janeiro, de 

Luís Manuel Soromenho Varela Marreiros , residente em 

Cogula, a solicitar a classificação como monumento de 

interesse municipal  da sua habitação, o solar da Cogula, sito no 

Largo Dr. Miguel Crespo Pacheco, número 4, em Cogula, com 

base no seu valor histórico e artístico.  -----------------------------  

A divisão de obras , ambiente e equipamento urbano, acerca do 

assunto referido em epígrafe, apresentou a informação que se 

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

“Trata o presente processo do requerimento inicial do 

procedimento de classificação do ‘Solar da Cogula’ , também 

designado ‘Casa das Cardosas’ ,  si to em Cogula, como 

Monumento de Interesse Municipal (M.I.M.).  ---------------------  

Na sequência do requerimento de classificação inicialmente 

apresentado, foi emitido parecer pela Direção Regional da 

Cultura do Centro (D.R.C.C.) que concluiu o seguinte:  ---------  
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‘.. .10.1- De facto, este imóvel ressalta-se na Freguesia de 

Cogula, pela importância e representatividade que lhe são 

inerentes, em termos históricos, artísticos e arquitetónicos, 

com realce para a sua tipologia arquitetónica de casa 

senhorial, aliada ao interesse que terá representado , noutros 

tempos, como casa-agrícola e ainda às suas ligações às mais 

importantes famílias locais.  -----------------------------------------  

10.2- Se tivermos em conta os elementos essenciais para a 

fundamentação de um processo de classificação de um bem 

imóvel, nomeadamente os critérios gerais, de car ácter 

histórico-cultural, estético-social e técnico-científ ico, e os 

critérios complementares, de integridade, autenticidade e 

exemplaridade, parece-nos que este imóvel, muito embora 

tenha sido alvo de algumas intervenções, ainda os respeita.  ----  

10.3- Além do mais, parece-nos que as intervenções que se 

encontram previstas preservarão e beneficiarão a qualidade 

artística e arquitetónica do imóvel.  --------------------------------  

10.4- De qualquer modo, julgamos que não reúne condições 

para uma eventual classificação de valor nacional, ou seja, 

como monumento nacional (M.N.) ou monumento de interess e 

público (M.I.P.), pois, efetivamente, se, em rigor, se pretender , 

pela classificação de valor nacional , destacar, de entre as 

construções, aquelas que representam um marco da arquitetura 
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e da arte portuguesa, deverão ser selecionadas aquelas que, 

pelas suas características e integridade estrutural, se to rnaram 

mais representativas.  -------------------------------------------------  

10.5- Contudo, face à sua importância em termos de património 

arquitetónico a nível local ou concelhio e ao facto de se inserir 

regionalmente num conjunto de edificado com car acterísticas 

técnicas de construção muito semelhantes, julgamos que poderá 

vir a ser classificado como monumento de interesse municipal 

(MIM.), no âmbito da Câmara Municipal, recomendando -se a 

fixação de uma ZEP pelos motivos mencionados, caso assim 

seja, superiormente, entendido.  -------------------------------------  

11- Face ao exposto, considera-se ser de propor à Ex.ª Senhora 

Diretora-Geral do Património Cultural o arquivamento do 

procedimento e o envio do processo para a Câmara Municipal 

de Trancoso, no sentido do prosseguimento da eventual 

classificação do Solar da Cogula ou Casa das Cardosas como 

monumento de interesse municipal (M.I.M.). ’  ---------------------  

Face ao parecer referido, a Direção-Geral do Património 

Cultural (D.G.P.C.) determinou o arquivamento do 

procedimento e o envio do processo para a Câmara Municipal 

de Trancoso para ponderação de eventual classificação como 

MIM. -------------------------------------------------------------------  

Neste sentido e face ao novo pedido apresentado pelo 
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requerente, deverá a Câmara Municipal, se assim o entender, 

ao abrigo da competência constante da alínea t) do n .º 1 do 

artigo 33.º da Lei n.º.  75/2013, com ulteriores alterações, e do 

artigo 57.º do Decreto-Lei 309/2009, de 23 de outubro, com 

ulteriores alterações, deliberar a abertura do procedimento 

administrativo de classificação do bem como monumento de 

interesse municipal. --------------------------------------------------  

Ainda cumprindo a recomendação do referido parecer , poderá 

a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no artigo 58 .º do 

Decreto-Lei 309/2009, de 23 de outubro, com ulteriores 

alterações, determinar a criação de uma zona especial de 

proteção provisória (Z.E.P.), conducente à preservação e 

valorização das características técnicas de construção do 

património arquitetónico envolvente , bem como do 

enquadramento paisagístico do bem imóvel em causa. Para este 

efeito, junta-se, em anexo, planta de localização com proposta 

de delimitação da referida zona especial de proteção 

provisória.  -------------------------------------------------------------  

A este respeito , alerta-se que, nas zonas de proteção de bens 

imóveis classificados ou em vias de classificação, não poderão 

ser concedidas, pela Câmara Municipal ou por qualquer outra 

entidade, licenças para as operações urbanísticas, admissão de 

comunicação prévia ou autorização de utilização , previstas no 
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Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (R.J.U.E.), sem 

prévio Parecer da D.R.C.C..  ----------------------------------------  

Se a deliberação for no sentido da abertura do procedimento de 

classificação, deverá a Câmara Municipal , ao abrigo do 

disposto no artigo 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro e 

no artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, com ulteriores alterações, 

publicar a decisão de abertura do procedimento d e 

classificação. Se a decisão contemplar ainda a criação da zona 

de proteção especial provisória , deverá a mesma constar, 

também, da referida publicação.  ------------------------------------  

De acordo com o disposto nos artigos 10 .º e 61.º do Decreto-

Lei 309/2009, de 23 de outubro, com ulteriores alterações, 

desta publicação deve ser dado conhecimento à D.R.C.C., à 

D.G.P.C., à Direção-Geral do Tesouro e Finanças, à Ordem 

dos Arquitetos e à Ordem dos Engenheiros.  -----------------------  

Face ao conteúdo do já mencionado parecer da D.R.C.C. e ao 

abrigo do disposto no  n.º 3 do artigo 60.º do Decreto-Lei 

309/2009, de 23 de outubro, com ulteriores alterações, é 

dispensado o pedido de novo parecer previsto no n .º 2 do 

artigo 94.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro.”  -------------  

O chefe da referida divisão informou o seguinte:  -----------------  

“Concordo com o teor da informação, devendo a Câmara 

Municipal deliberar se entende classificar o bem como 
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Monumento de Interesse Municipal, com uma zona especial de 

proteção.”  -------------------------------------------------------------  

Na sequência da informação técnica prestada pelos serviços, a 

Câmara Municipal deliberou abrir um procedimento 

administrativo de classificação do imóvel como monumento de 

interesse municipal, optando-se pela não criação da zona 

especial de proteção provisória proposta pela divisão de obras,  

ambiente e equipamentos urbanos. Deverão ser  cumpridos os 

formalismos legais subsequentes.  ----------------------------------  

*A12*  Apreciação de uma informação retificativa elaborada pelo 

júri do concurso, respeitante à empreitada “Construção do 

Centro Escolar da Ribeirinha”:  Em seguida, foi presente a 

informação retificativa elaborada pelo júri do procedimento, 

acerca do assunto referido em epígrafe, que se transcreve na 

íntegra:  -----------------------------------------------------------------  

“No relatório preliminar respeitante à empreitada supra 

referida, o júri do concurso, após a verificação dos orçamentos 

(quantidades e respetivo produto pelos preços unitários, de 

todas as espécies de trabalhos), detetou, erradamente, erros de 

conta nos artigos 3.10.1.3.7 (Suporte Basculante hidráulico 

para lavatório) e 3.13.3.2.1 (Armário cacifo) , na proposta 

apresentada pela empresa ‘Edibeiras - Edifícios e Obras 

Públicas das Beiras, Lda .’, corrigindo o valor da proposta 
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apresentada de 583.846,74€ para o valor 583.896,77€.  ---------  

Como tal, o valor pelo qual veio a ser celebrado o contrato de 

empreitada, 583.896,77€, excede , em 50,03€ , o valor correto e 

apresentado pela empresa ‘Edibeiras - Edifícios e Obras 

Públicas das Beiras, Lda .’,  de 583.846,74€.”  ---------------------  

Na sequência da informação retificativa, elaborada pelo júri 

do concurso, a Câmara Municipal deliberou aprovar uma 

minuta de adenda ao contrato de empreitada respeitante à 

obra “Construção do Centro Escolar da Ribeirinha”, 

celebrado em 29/11/2017, reduzindo o valor do mesmo de 

583.896,77€ para 583.846,74€.  -------------------------------------  

*A13*  Apreciação da 2ª alteração ao orçamento da receita e da 

despesa e à correspondente alteração às grandes opções do 

plano:  ------------------------------------------------------------------  

Tendo sido presentes a 2.ª alteração ao orçamento da receita e 

da despesa, com um valor equivalente para o total de reforços e 

para o total de diminuições, no montante de 162.100€ e a 

correspondente alteração às grandes opções do plano,  -----------  

a Câmara Municipal tomou conhecimento das alterações 

verificadas nos referidos documentos, atendendo  a que se 

trata de uma competência delegada no seu Presidente.  ---------  

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

concessão de poderes ao senhor Presidente da Câmara para 
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poder outorgar a escritura respeitante à constituição de 

propriedade horizontal no imóvel denominado ‘Lojas do 

Mercado Municipal de Trancoso’, complementando a 

deliberação camarária de 24/01/2018:  Seguidamente, foi 

presente informação do setor de arquitetura, topografia e 

desenho, acerca do assunto referido em epígrafe, que se 

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

“Em complemento à deliberação camarária de 24 de janeiro de 

2018 e tendo em vista a outorga da escritura para a 

constituição de propriedade horizontal respeitante ao imóvel 

"Lojas do Mercado Municipal", prédio inscrito na matriz 

urbana sob o número P3293, da União de Freguesias de 

Trancoso e Souto Maior, torna-se necessário proceder às 

seguintes correções:  --------------------------------------------------  

- A Área Bruta Privativa Total Das Frações é de 273,51m2, 

em vez de 316,33m2;  --------------------------------------------  

- A Área Bruta Dependente assume o valor de 18,12m2, em 

vez de 14,59m2; -------------------------------------------------  

- A Fração A corresponde à primeira fração do lado Norte 

do prédio (como desenho em Anexo I) e destina-se a 

comércio; ---------------------------------------------------------  

- A Fração B corresponde à segunda fração do lado Norte do 

prédio (como desenho em Anexo I), a seguir à fração A e 
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destina-se a comércio;  ------------------------------------------  

- A Fração C corresponde à terceira fração do lado Norte do 

prédio (como desenho em Anexo I), a seguir à fração B e 

destina-se a comércio;  ------------------------------------------  

- A Fração D corresponde à quarta fração do lado Norte do 

prédio (como desenho em Anexo I), a seguir à fração C e 

destina-se a comércio;  ------------------------------------------  

- A Fração E corresponde à quinta fração do lado Norte do 

prédio (como desenho em Anexo I),  a seguir à passagem 

pedonal e destina-se a comércio;  ------------------------------  

- A Fração F corresponde à sexta fração do lado Norte do 

prédio (como desenho em Anexo I), a seguir à fração E e 

destina-se a comércio;  ------------------------------------------  

- As Partes Comuns a todas as frações (A, B, C, D, E e F) 

correspondem ao espaço dependente destinado a passagem 

e armários técnicos com a área de 18,12m2, as paredes e 

elementos estruturais com a área de 39,29m2, além do que 

consta da deliberação acima referida.  ------------------------  

Para a outorga da citada escritura , torna-se, também, 

necessário que o executivo municipal dê poderes ao Sr.  

Presidente da Câmara Municipal para o efeito. ”  -----------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada pelos serviços, nos seus exatos termos, dando 
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poderes ao senhor Presidente da Câmara para outorgar a 

referida escritura, complementando a deliberação camarária 

do passado dia 24 de janeiro do corrente ano.  -------------------  

*A15*  Análise, discussão e votação relativas à proposta de minuta 

de protocolo a celebrar com a Universidade do Porto, 

relacionada com a empregabilidade:  De seguida, foi presente 

a proposta de minuta de protocolo de colaboração que se 

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

--------------PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO  -----------------  

“Entre ------------------------------------------------------------------  

UNIVERSIDADE DO PORTO (U.Porto), Fundação Pública em 

regime de direito privado, com o nº 501413197, com sede na 

Praça Gomes Teixeira, s/n, 4099-002 Porto, Portugal, neste ato 

representada pelo seu Reitor Professor Doutor Seba stião Feyo 

de Azevedo, com os necessários poderes para o ato  --------------  

E ------------------------------------------------------------------------  

MUNICÍPIO DE TRANCOSO, com o nº de contribuinte 

501143726, com sede na Praça do Município, 6420 -107 

Trancoso,  representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Amílcar José Nunes Salvador  ---------------------------------------  

CONSIDERANDO QUE: ---------------------------------------------  

A U.Porto tem em preparação um projeto destinado a estimular 

os estudantes candidatos a terem uma perspetiva real do mundo 
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do trabalho; a construir parcerias entre a Universidade do 

Porto e as empresas e a aperfeiçoar a experiência educaci onal 

dos estudantes candidatos, de modo a apresentar -lhes os 

requisitos das profissões , ajudando-os a prepararem-se para o 

mercado de trabalho do século XXI, em cumprimento às suas 

obrigações legais, designadamente, à prevista no artigo 24.º do 

Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, aprovado 

pela Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, referente ao apoio dos 

estudantes à sua inserção na vida ativa.  ---------------------------  

A Universidade do Porto pretende, de igual forma, dar resposta 

ao imperativo de contribuir para a satisfação das necessidades 

das empresas em matéria de competências dos jovens 

profissionais, proporcionando opções de formação e 

experiências académicas completas que preparem os seus 

alunos para uma melhor integração em empresas que 

crescentemente procuram profissionais dotados de um conjunto 

alargado de competências e que deles esperam um contributo 

forte para o desenvolvimento sustentável das organizações;  ----  

O Município de Trancoso  manifestou interesse em participar 

neste projeto, porque tem atribuições relacionadas com os fins 

daqueles; --------------------------------------------------------------  

E, pretende identificar quadros qualificados das empresas do 

Município de Trancoso  para as ações em que tal participação 
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seja solicitada pela Universidade do Porto, procurando 

garantir a participação de quadros com um per fil tão adequado 

quanto possível aos objetivos da Universidade do Porto e/ou à 

licenciatura/plano curricular em questão;  ------------------------  

O presente Protocolo visa o estabelecimento de uma relação de 

parceria entre as Partes, com vista ao desenvolvimento de 

atividades conjuntas em prol da sensibilização do mundo 

académico para a importância do mundo do trabalho, através 

da promoção de atividades de empregabilidade.  ------------------  

As partes entendem, por via desde instrumento, documentar os 

contactos existentes entre ambas, de forma a ga rantir a 

execução do projeto e a colaboração mútua; ----------------------  

E fomentar a aproximação entre o universo empresarial e a 

universidade, de forma a permitir uma cada vez maior 

convergência entre a saída dos jovens do mundo académico e a 

entrada da vida profissional.  ----------------------------------------  

É celebrado e reciprocamente aceite o presente protocolo que 

se rege pelas seguintes cláusulas  -----------------------------------  

------------------------Cláusula primeira  ----------------------------  

O presente Protocolo visa o estabelecimento de uma relação de 

parceria entre as Partes, com vista ao desenvolvimento de 

atividades conjuntas em prol da sensibilização do mundo 

académico para a importância da empregabilidade.  -------------  
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------------------------Cláusula segunda  ----------------------------  

Para efeito da cláusula anterior, a colaboração assenta nas 

seguintes ações:  ------------------------------------------------------  

a) Divulgação, pela segunda outorgante, dos projetos 

criados pela primeira;  ------------------------------------------  

b) Acolhimento sem custos, pela segunda outorgante, de 

candidatos selecionados pelas partes;  ------------------------  

c) Apoio mútuo nas matérias relacionadas com as 

divulgações de oportunidades de estágios e empregos;  -----  

d) […]  ---------------------------------------------------------------  

------------------------Cláusula terceira  -----------------------------  

As partes outorgantes indicam, desde já,  os seguintes 

representantes no grupo de trabalho:  ------------------------------  

i.  Município de Trancoso –  Vereador Eduardo António 

Rebelo Pinto; ----------------------------------------------------  

Universidade do Porto – Prof. Manuel Fontes de Carvalho e 

Dr. Albino Oliveira  ---------------------------------------------  

para efeitos da execução das ações previstas na cláusula 

anterior.  ---------------------------------------------------------------  

------------------------Cláusula quarta  ------------------------------  

Salvo quando a importância da mensagem não requeira forma 

especial, as comunicações entre as Partes serão , 

desejavelmente, efetuadas por escrito, e dirigidas para os 
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seguintes contactos:  --------------------------------------------------  

a. Município de Trancoso -----------------------------------------  

A/C:  Vereador Eduardo António Rebelo Pinto  ---------------  

Praça do Município  ---------------------------------------------  

6420-107 TRANCOSO -------------------------------------------  

Endereço de correio eletrónico: gabinete.presidencia@cm-

trancoso.pt  ----------------------------------------------------  

b. Universidade do Porto -----------------------------------------  

A/C: Prof. Manuel Fontes de Carvalho e Dr. Albino 

Oliveira --------------------------------------------------------  

Praça Gomes Teixeira  ------------------------------------------  

PT 4099-002 Porto ----------------------------------------------  

Endereço de correio eletrónico: empregabilidade@reit.up.pt   

As Partes informar-se-ão, mutuamente, sobre qualquer 

alteração dos contactos referidos no número anterior.  ----------  

[Local] , [Data]  de 2018 ---------------------------------------------  

Pela Universidade do Porto  -----------------------------------------  

Pelo Município de Trancoso”  ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a minuta de protocolo 

presente, nos seus exatos termos.  ----------------------------------  

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

*A16*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 455 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 22 do corrente 
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mês de fevereiro, da Fábrica da Igreja Paroquial da Cogula , a 

solicitar a concessão de um apoio financeiro, no valor de 

1.750€,  destinado a suportar os custos inerentes à elaboração 

dos projetos de especialidades, relacionados com a recuperação 

da Casa Paroquial da Cogula . ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 1.750€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A17*  De seguida, foi presente o requerimento número 3 51 da 

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

de fevereiro, da Liga dos Amigos da Freguesia de Palhais , a  

solicitar a atribuição de um apoio financeiro, no montante de 

12.000€, destinado à concretização do seu plano de atividades 

para 2018. -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 12.000€, mediante a celebração de protocolo. -  

*A18*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 498 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 26 do corrente 

mês de fevereiro, da AeneBeira –  Associação Empresarial do 

Nordeste da Beira, com sede em Trancoso , a solicitar a 

atribuição de um apoio financeiro, no montante de 37.000€, 

destinado à concretização de diversas atividades , relacionadas 

com o desenvolvimento económico do concelho . -----------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 
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no montante de 37.000€, mediante a celebração de protocolo. -  

Não participou na discussão e votação o senhor vereador 

Rogério Tenreiro.  ----------------------------------------------------  

*A19*  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 57.º da Lei n.º  

75/2013 de 12 de janeiro, com vista à sua executoriedade 

imediata. ---------------------------------------------------------------  

*A20*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

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

Pelas 15h30m, 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:  


