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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 8 DE AGOSTO DE 2018. ----------------------  

*A1*  Aos 8 dias do mês de agosto 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,  Rogério Tenreiro e Catarina 

Tibério. ----------------------------------------------------------------  

*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 11 

do passado mês de julho 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.   

*A4*  Tendo a mesma sido aprovada,  por maioria, em virtude de não 

ter participado na discussão e votação a senhora vereadora 

Catarina Tibério, 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 
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Município.  -------------------------------------------------------------  

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

149, datado de 7 do corrente mês de agosto e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 602.121,17€;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 179.422,52€.  ----------------  

A Câmara Municipal tomou 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:  Análise, discussão e votação relativas a uma 

informação técnica, relacionada com uma alteração ao 

Loteamento Municipal da Zona Industrial de Trancoso e 

referente ao lote número 5.  -------------------------------------  

Ponto 4:  Operações urbanísticas : decisões tomadas no âmbito 

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

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

medição de trabalhos n.º  4, respeitante à empreitada 

“Reparação e Beneficiação da E. N. 226: Trancoso - 

Chafariz do Vento”.  ---------------------------------------------  
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Ponto 6: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição n.º  3, de trabalhos de erros e omissões, respeitante 

à empreitada “Reparação e Beneficiação da E. N. 226: 

Trancoso - Chafariz do Vento”.  --------------------------------  

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

medição n.º  4, de trabalhos de erros e omissões, respeitante 

à empreitada “Reparação e Beneficiação da E. N. 226: 

Trancoso - Chafariz do Vento”.  --------------------------------  

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

medição de trabalhos a menos, respeitante à empreitada 

“Reparação e Beneficiação da E. N. 226: Trancoso - 

Chafariz do Vento”.  ---------------------------------------------  

Ponto 9: Análise, discussão e votação relativas à conta final  

provisória, respeitante à empreitada “Reparação e 

Beneficiação da E. N. 226: Trancoso - Chafariz do Vento”.   

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

medição de trabalhos n.º  5, respeitante à empreitada 

“Construção do Centro Escolar da Ribeirinha”.  -------------  

Ponto 11: Análise, discussão e votação relativas ao relatório 

final apresentado pelo júri do concurso público, respeitante 

à “Aquisição de Combustíveis Rodoviários, por um período 

de três anos”.  ----------------------------------------------------  

Ponto 12: Apreciação da 10ª alteração ao orçamento da 
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receita e da despesa e à correspondente alteração às 

grandes opções do plano, para o corren te ano. ---------------  

Ponto 13: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

a solicitar a anulação de uma cláusula de reversão que 

consta no registo predial de um imóvel, sito no Bairro Sr. 

dos Aflitos, em Trancoso.  --------------------------------------  

Ponto 14: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

de isenção do pagamento de taxas, solicitado pela Fábrica 

da Igreja Paroquial da Freguesia de Cogula.  -----------------  

Ponto 15: Análise, discussão e votação acerca de pedidos de 

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

ORDEM DO DIA 

*A7*  Intervenção: Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara 

para formular um convite aos senhores vereadores, no sentido 

de estarem presentes na cerimónia de abertura oficial da Feira 

de São Bartolomeu/2018, na próxima sexta -feira, dia 10, pelas 

10h30m, com a presença do senhor Secretário de Estado das 

Florestas e do Desenvolvimento Rural. Convidou-os, ainda, a 

participarem no almoço que, com a presença de membros dos 

órgãos autárquicos municipais, nesse mesmo dia, pelas 12h30m, 

irá ter lugar nas instalações da Encanta . ---------------------------  

*A8*  Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis:  De 

seguida, foi presente informação da divisão financeira a dar 
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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 julho 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 do corrente mês de agosto,  

existia um valor de fundos disponíveis, tal como consta do 

mapa que anexou, no montante de 465.804,98€ .  ------------------  

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

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

*A9*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 440 do 

Sector de Licenciamento de Obras Particulares e Loteamentos 

que deu entrada nesta Câmara em 03 de agosto de 2018, de 

António de Deus Loureiro, residente no Largo da Igreja, n .º 3 - 

Castanheira, Freguesia de Castanheira, Concelho de Trancoso, 

na qualidade de proprietário, a solicitar isenção de licença de 

utilização para uma habitação, localizada na Rua da Igreja, em 

Castanheira, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 283 

da Freguesia de Castanheira, uma vez que a mesma foi 

construída antes da entrada em vigor ao Decreto - Lei número 

trinta e oito mil trezentos e oitenta e dois, de sete de  Agosto de 
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mil novecentos e cinquenta e um. -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isenta de licenciamento.  ----------------  

*A10* Em seguida, foi presente o requerimento número 447 do Sector 

de Licenciamento de Obras Particulares e Loteamentos que deu 

entrada nesta Câmara em 08 de agosto de 2018, de Carlos 

Manuel da Silva, residente em Reboleiro, Freguesia de 

Reboleiro, Concelho de Trancoso, na qualidade de proprietário, 

a solicitar isenção de licença de utilização para uma edificação, 

destinada a arrecadações e arrumos, localizada no Sítio do 

Boco, em Reboleiro, inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 236 da Freguesia de Reboleiro, uma vez que a mesma foi 

construída antes da entrada em vigor ao Decreto - Lei número 

trinta e oito mil trezentos e oitenta e doi s, de sete de Agosto de 

mil novecentos e cinquenta e um.  -------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isenta de  licenciamento.  ----------------  

*A11*  Análise, discussão e votação relativas a uma informação 

técnica, relacionada com uma alteração ao Loteamento 

Municipal da Zona Industrial de Trancoso e referente ao 

lote número 5:  Seguidamente, foi presente informação prestada 

pelos serviços, acerca do assunto referido em epígrafe, que se 

transcreve na íntegra:  ------------------------------------------------  
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‘Para efeitos de consulta pública, por edital, conforme a alínea 

d) do ponto 1 do art.º 112.º do Código do Procedimento 

Administrativo e de acordo com o disposto no n.º 3 do art.º 27.º 

do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, informa -se 

que, findo o prazo de pronúncia de 10 dias útei s, não houve 

oposição escrita por parte dos interessados.  ----------------------  

As alterações foram solicitadas por Nelson José Batista Rebelo  

e incidem no lote n.º  5, sito no lugar de “Crujeiro” , União das 

Freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e Souto 

Maior’.  -----------------------------------------------------------------  

Em conformidade com a informação prestada pelos serviços, a 

Câmara Municipal deliberou aprovar a alteração solicitada ao 

alvará de loteamento, devendo cumprir -se os formalismos 

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

*A12*  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de julho:  De 

seguida, foi presente informação da divisão de obras, ambiente,  

estruturas e equipamento urbano, a dar conta das operações 

urbanísticas realizadas, durante o passado mês de julho, 

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 

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

‘Licenças: -------------------------------------------------------------  

Ampliação de uma oficina, n.º 14, em nome de Autonaspinto, 

sita na Avenida das Comunidades Europeias, da Zona 

Industrial de Trancoso; -----------------------------------------  

Construção de uma habitação, n.º 15, em nome de Silvano 

Augusto Rosa Ribeiro, sita na Rua Alexandre Herculano, 

n.º 17, em Trancoso; --------------------------------------------  

Construção de uma habitação, n.º 16, em nome de Manuel 

Carlos Torres Reis, sita  no lugar da Ladeira, em Vila 

Franca das Naves; ----------------------------------------------  

Construção de um armazém, n.º 17, em nome de Cláudia 

Sofia Andrade Inácio Augusto, sito no lugar de Cabeço, em 

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

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

Arrumos, n.º 19, em nome de Eliseu e Filhos , Limitada, sitos 

no lugar de Bispa, em Tamanhos; -----------------------------  

Habitação, n.º 20, em nome de Silvano Augusto Rosa Ribeiro, 

sita na Rua Alexandre Herculano, n.º 17, em Trancoso; ---  

Habitação, n.º 21, em nome de António Manuel Anciães de 

Aguiar - Cabeça de Casal da Herança, sita no lugar de 

Ferreiro, em Reboleiro.  ----------------------------------------  

Informações Prévias:  -------------------------------------------------  
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Reconstrução/Alteração de um edifício destinado a 

alojamento local, em nome de Casa do Aidro Unipessoal, 

Limitada, sito em Travessa das Portas de El-Rei, em 

Trancoso; ---------------------------------------------------------  

Construção de uma moradia unifamiliar, em nome de Adriano 

Justo Paulos, sita no lugar de Barrocal, em Fiães; ---------  

Reconstrução e ampliação da Escola Primária de Falachos , 

com alteração de uso, em nome de APEDCA –  Porto,  

Associação de Educação e Desenvolvimento Social ; --------  

Construção de um aviário, em nome de Sandra Isabel Videira 

Rodrigues, sito no lugar de Rajal, emVila Franca das 

Naves. -------------------------------------------------------------  

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.  ---------------  

*A13*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 4, respeitante à empreitada “Reparação e 

Beneficiação da E. N. 226: Trancoso - Chafariz do Vento”:  

Seguidamente, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a  dar 
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conta que o auto de medição está de acordo com as medições 

efetuadas em obra e com os preços unitários constantes na 

proposta, importando no valor de 98.895,84€, 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 98.895,84€.  --------------  

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

3, de trabalhos de erros e omissões, respeitante à empreitada 

“Reparação e Beneficiação da E. N. 226: Trancoso - 

Chafariz do Vento”:  De seguida, foi presente informação do 

setor de acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a  

dar conta que o auto de medição está de acordo com as 

medições efetuadas em obra e com os preços unitários 

constantes na proposta, importando no valor de 3.285,67€, 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 3.285,67€.  ---------------  

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

4, de trabalhos de erros e omissões, respeitante à empreitada 

“Reparação e Beneficiação da E. N. 226: Trancoso - 

Chafariz do Vento”:  Seguidamente, foi presente informação do 
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setor de acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a  

dar conta que o auto de medição está de acordo com as 

medições efetuadas em obra e com os preços unitários 

constantes na proposta, importando no valor de 3.776,62€, 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 3.776,62€.  ---------------  

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

trabalhos a menos, respeitante à empreitada “Reparação e 

Beneficiação da E. N. 226: Trancoso - Chafariz do Vento”:  

De seguida, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a dar 

conta que o auto de medição está de acordo com as medições 

efetuadas em obra e com os preços unitários constantes na 

proposta, importando no valor de 2.833,28€, 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 a menos, no montante de 2.833,28€.  -----  

*A17*  Análise, discussão e votação relativas  à conta final 

provisória, respeitante à empreitada “Reparação e 

Beneficiação da E. N. 226: Trancoso - Chafariz do Vento”:  



 

 
Ata  n . º    1 5  /  2 01 8 .    Reuniã o  de    08 -0 8 -2 0 1 8  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

Seguidamente, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, 

respeitante à empreitada suprarreferida que se reproduz na 

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

‘Como ainda não se encontram publicados os índices que irão 

permitir a realização da revisão de preços referente à 

empreitada em epígrafe, cumprindo com o estipulado no art. º  

399.º do CCP, elaborou-se a conta final provisória da 

empreitada. A empresa adjudicatária concordou com a mesma, 

tendo-a rubricado o representante da empresa adjudicatária. ’  -  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar a conta final 

provisória da empreitada, com um volume global de trabalhos 

contratados de 277.400,77€, sendo 264.200,00€  do contrato 

inicial e 13.200,77€ do contrato adicional respeitante a 

suprimento de erros e omissões, com um total de trabalhos 

executados de 274.567,49€ e um consequente montante de 

trabalhos a menos de 2.833,28€ .  -----------------------------------  

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

trabalhos n.º 5, respeitante à empreitada “Construção do 

Centro Escolar da Ribeirinha”:  De seguida, foi presente 

informação do setor de acompanhamento e fiscalização de obras 

municipais, a dar conta que o auto de medição está de acordo 
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com as medições efetuadas em obra e com os preços unitários 

constantes na proposta, importando no valor de 56.056,04€, 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 56.056,04€.  --------------  

*A19*  Análise, discussão e votação relativas ao relatório final 

apresentado pelo júri do concurso público, respeitante à 

“Aquisição de Combustíveis Rodoviários, por um período de 

três anos”:  Seguidamente, o júri do procedimento  apresentou o 

relatório final, respeitante ao fornecimento referido em 

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

‘1-INTRODUÇÃO -----------------------------------------------------  

Foram admitidas as propostas dos seguintes concorrentes, os 

quais foram ordenados conforme o  definido no programa do 

concurso: --------------------------------------------------------------  

Ordem Concorren te  Classi f icação  

1.°  3  -  PETRÓLEOS DE PORTUGAL-PETROGAL, S .A.  9 ,68 

2.°  1  -  BP PORTUGAL, S .A .  9 ,14  

2.°  2  -  REPSOL PORTUGUESA, S .A.  9 ,14  
 

2 –  CONCLUSÃO -----------------------------------------------------  

Nos termos do artigo 147° do Código dos Contratos Públicos , 

procedeu-se a audiência prévia dos interessados, tendo -lhes 

sido remetido o Relatório Preliminar.  -----------------------------  

Findo o prazo estabelecido para a audiência prévia dos 
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interessados, verificou o júri do procedimento que não foi 

apresentada qualquer reclamação, nos termos do art .º 147.º do 

Decreto-Lei 18/2008, de 29 de janeiro.  ----------------------------  

De acordo com o exposto e comprovado, o júri del ibera, 

conforme o n.º 1 do artigo 148.º do Código dos Contratos 

Públicos, manter o teor e as conclusões do Relatório 

Preliminar, apresentando-se como proposta mais vantajosa a 

da empresa Petróleos de Portugal -Petrogal, S.A. .  --------------  

Assim, na sequência do estipulado no n.º 3 do artigo 148.º do 

Código da Contratação Publica, o júri do procedimento envia  o 

presente Relatório Final, juntamente com o Relatório 

Preliminar e demais documentos que compõem o processo de 

concurso, à Câmara Municipal, para que , como órgão 

competente para a decisão de contratar, na qualidade de 

adjudicatário, decida em conformidade. ’  --------------------------  

Em conformidade com o relatório final do júri do 

procedimento, a Câmara Municipal deliberou adjudicar o 

fornecimento à firma “Petróleos de Portugal Petrogal, S .A.” ,  

pelo preço de 210.000,00€, a que acresce o IVA, à taxa legal 

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

Mais, foi deliberado aprovar a minuta do contrato,  

solicitando-se ao adjudicatário a apresentação dos 

documentos legalmente exigíveis, bem como da caução, no 
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montante de 10.500,00€, correspondente a 5% do valor da 

adjudicação.-----------------------------------------------------------  

De acordo com o previsto no artigo 290.º -A do Código dos 

Contratos Públicos, foi designado como gestor do contrato o 

senhor engenheiro Eugénio Ferreira, técnico superior do 

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

*A20*  Apreciação da 10ª alteração ao orçamento da receita  e da 

despesa e à correspondente alteração às grandes opções do 

plano, para o corrente ano:  ----------------------------------------  

Tendo sido presentes a 10.ª alteração ao orçamento da receita e 

da despesa, com valores globais de reforço e de diminuição de 

despesa, respetivamente, 267.641,60€ e 167.641,60€ e ainda um 

acréscimo de receita de 100.000,00€ ,  ------------------------------  

a Câmara Municipal tomou conhecimento das alterações 

verificadas nos referidos documentos, atendendo a que se 

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

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

solicitar a anulação de uma cláusula de reversão que consta 

no registo predial de um imóvel, sito no Bairro Sr. dos 

Aflitos, em Trancoso:  Em seguida, foi presente o requerimento 

número 2128 da Secretaria que deu entrada nesta Câma ra em 27 

do passado mês de julho, de Silvano Augusto Rosa Ribeiro, 

residente em França, a solicitar a anulação da cláusula de 
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reversão, referente ao lote de terreno G -8, sito no Bairro 

Senhor dos Aflitos, em Trancoso, inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 1498 da extinta Freguesia de São Pedro, 

concelho de Trancoso, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Trancoso sob o número 935/19981110 . ----------------  

Os serviços técnicos do Municipio informaram o seguinte: -----  

‘Na sequência de despacho superior ,  datado de 30/07/2018, 

cumpre ao serviço informar que, analisado o processo de 

licenciamento referente ao Lote de terreno G -8, foi aprovado 

projeto de construção de uma habitação, em reunião de 

Câmara de 25/08/1983, tendo sido emitida licença de 

construção (n.º  329/84) para a referida habitação, em 

11/06/1984.  ------------------------------------------------------------  

Acresce ainda que a referida habitação se encontra concluída e 

possui Autorização de Utilização (n.º 20/2018).’  -----------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada e 

atendendo a que a construção já teve lugar, tendo sido emitida 

a respetiva autorização de utilização, a Câmara Municipal  

deliberou deferir a pretensão do requerente, cancelando a 

referida cláusula de reversão.  --------------------------------------  

*A22*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

isenção do pagamento de taxas,  solicitado pela Fábrica da 

Igreja Paroquial da Freguesia de Cogula: Seguidamente, foi  
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presente o requerimento número 432 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 26 do passado 

mês de julho, da Fábrica da Igreja Paroquial da Cogula, a 

solicitar isenção de taxas relativas ao processo de 

licenciamento do edifício da Casa Paroquial da Cogula . ---------  

Acerca deste assunto, foi presente informação, prestada pelos 

serviços técnicos, que se transcreve na íntegra:  -------------------  

‘Trata o presente processo do pedido de isenção de taxas 

referentes ao processo de licenciamento do edifício da Casa 

Paroquial da Cogula, localizado em Cogula e solicitado pela 

Fábrica da Igreja Paroquial da  Cogula. ---------------------------  

De acordo com o disposto na alínea a) no n.º 2 do artigo 15.º 

(Isenções e Reduções) e por deliberação fundamentada da 

Câmara Municipal, poderão ainda ser isentas de taxas , devidas 

pela realização de operações urbanísticas ou beneficiar de uma 

redução até 50%, as Associações Religiosas, Culturais, 

Desportivas, Recreativas, Profissionais ou outras Pessoas 

Coletivas de direito privado sem fins lucrativos . -----------------  

Neste sentido, dado que estão em causa taxas devidas pela 

realização de uma operação urbanística e que o requerente em 

causa é uma Associação Religiosa, julga -se estarem reunidas  

as condições para que a Câmara possa deliberar pela isenção 

ou redução das taxas referidas ’.  ------------------------------------  
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O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

‘Atendendo ao disposto no n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento 

de Taxas e Licenças do Município e ao abr igo do disposto no 

n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, aprovo a isenção de 

taxas devidas no presente processo de obras.  ---------------------  

Mais, determino que o presente despacho seja remetido à 

próxima reunião da Câmara Municipal para ratificação ’ .  ------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho 

do senhor Presidente da Câmara, de 30/07/2018. ----------------  

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

*A23*  De seguida, foi presente o requerimento número 2 061 da 

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

de julho, do Clube Recreativo das Naves – Rancho Folclórico 

de Vila Franca das Naves, a solicitar a atribuição de um apoio 

financeiro, no montante de 5.500€, destinado à concretização 

do seu plano de atividades, para o corrente ano . ------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 4.950€, 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 57.º da Lei n.º  
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75/2013, de 12 de janeiro, com vista à sua executoriedade 

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

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

As deliberações constantes da presente ata foram aprova das 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:  

 


