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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 28 DE JULHO DE 2021. -----------------------  

*A1*  Aos 28 dias do mês de julho do ano de 2021, 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  Ana 

Luísa Couto, João Rodrigues e Rogério Tenreiro. ----------------  

*A2*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada  a falta de comparência, à presente  

reunião, do senhor vereador Eduardo Pinto, em gozo de período 

de férias. ---------------------------------------------------------------  

*A3*  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: ---------------------------------  

*A4*  Nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 57.º da Lei 

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

do corrente 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. --------------------------------------------------------------  

Tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade, foi, ainda, 
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deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício dos Paços 

do Município de Trancoso e publ icá-la no site do Município.  ---  

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

144, datado de 27 do corrente mês de julho e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 3.358.202,65€; -------------------  

- Operações não Orçamentais: 324.274,38€.  ----------------  

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

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

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

Ponto 1: Informação atualizada relativa ao cálculo dos 

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

Ponto 2: Dispensa de autorizações de utilização. --------------  

Ponto 3: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

de alteração ao alvará de loteamento sito na Quinta D. 

Maria, em Trancoso, relacionada com o lote nº. 19. --------  

Ponto 4: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos nº 5, respeitante à empreitada 

“Construção de Infraestruturas no Loteamento Senhora da 

Fresta. ------------------------------------------------------------  

Ponto 5: Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

celebração de um contrato de prestação de serviços de 
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alojamento com a Associação Promotora do Ensino 

Profissional da Beira Transmontana – EPT. ------------------  

Ponto 6: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

de cedência de meios materiais e humanos, destinados ao 

funcionamento das atividades letivas da Escola 

Profissional de Trancoso, durante o ano letivo de 

2021/2022. -------------------------------------------------------  

Ponto 7: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

de colaboração, solicitado pela EPT e relacionado com a 

prestação de serviços pela Dr.ª  Celina Tabosa Pin to, 

durante o ano letivo de 2021/2022. ----------------------------  

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

outorga de dois protocolos referentes ao funcionamento de 

duas equipas de intervenção permanente, nas associações 

humanitárias de bombeiros concelhias . -----------------------  

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

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

ORDEM DO DIA 

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

Rogério Tenreiro para perguntar ao senhor Presidente da 

Câmara se já havia alguma perspetiva das possíveis atividades a 

desenvolver ou não, no habitual período temporal da Feira de  

São Bartolomeu, visando informar os interessados que t êm 
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contactado a AENEbeira. --------------------------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara informou que, a 

curto prazo, irá promover uma reunião com a AENEbeira, no 

sentido de se decidir quais as possíveis atividades que poderão 

ser desenvolvidas. ----------------------------------------------------  

*A8*  Continuando a intervir, o senhor Presidente da Câmara  deu 

conta da distribuição de um comunicado a apelar à compreensão 

dos moradores para os constrangimentos que possam surgir com 

o início das obras de requalificação das redes de abastecimento 

de água e drenagem de esgoto e da repavimentação de 

arruamentos no Bairro de Santa Luzia, em Trancoso.  ------------   

*A9*  Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis: -----------------------------------------------------------  

Seguidamente, foi presente informação da divisão financeira  

que se reproduz na integra:  ------------------------------------------  

‘No âmbito do disposto no n .º 5 do artigo 82.º da LOE/2018, 

decidiu o Executivo Municipal optar pela desobrigação de 

aplicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e do Decreto-

Lei n.º  127/2012, de 21 de junho, tendo formalizado tal opçã o, 

através de comunicação dirigida à DGAL, em dezembro de 

2018, regime de exclusão este que se mantém durante o 

exercício de 2021, de acordo com o previsto no n.º 6 do  artigo 

111.º da Lei n.º  75-B/2020, de 31 de dezembro. ------------------  
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Ainda assim, entende o Executivo ser imprescindível que os 

serviços municipais continuem a apurar, monitorizar e prestar 

informação sobre os Fundos Disponíveis, nos exatos termos 

previstos na referida Lei, conforme despacho exarado no dia 28 

de dezembro de 2018. ------------------------------------------------  

Informa-se que, na execução do referido cálculo, foram 

consideradas as disposições previstas nos citad os diplomas 

legais (Lei 8/2012, de 21 de fevereiro e Decreto-lei 127/2012, 

de 21 de junho), nas suas redações atuais, bem como as 

disposições sobre a matéria , previstas no artigo 111.º da Lei 

71/2018, de 31 de dezembro. ----------------------------------------  

Considerando as circunstâncias descritas, apurou-se um saldo 

inicial de Fundos Disponíveis para o mês de julho no montante 

de 1.254.523,82 euros, sendo que, à presente data, e após a 

realização dos compromissos já assumidos no quadro de 

apuramento de Fundos para o mês de julho, o valor disponível 

para a assunção de novos compromissos é de 1.065.956,75 

euros.’  -----------------------------------------------------------------  

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

Dispensa de autorizações de utilização:  -------------------------  

*A10*  Em seguida, foi presente o  requerimento número 8669 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

23 de julho de 2021, de Maria Teresa Ferreira de Figueiredo, 
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residente em Viseu, na qualidade de cabeça de casal da herança 

de Alice Ferreira , a solicitar dispensa de autorização de 

utilização respeitante a uma edificação, destinada a 

arrecadações e arrumos, sita na Rua de São Pedro, em 

Guilheiro, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 432 da 

Freguesia de Guilheiro, 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 dos elementos juntos 

ao processo, considerar isenta de autorização de utilização.  --  

*A11*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 8813 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

26 de julho de 2021, de Maria Teresa Ferreira de Figueiredo, 

residente em Viseu, na qualidade de herdeira de Artur José 

Ferreira, a solicitar dispensa de autorização de utilização 

respeitante a uma edificação, destinada a armazém e actividade 

industrial,  sita na Rua da Calçada, em Guilheiro, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 203 da Freguesia de 

Guilheiro, 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 dos elementos juntos 

ao processo, considerar isenta de autorização de utilização.  --  
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*A12*  Em seguida, foi presente o requerimento número 8812 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

26 de julho de 2021, de Maria Teresa Ferreira de Figueiredo, 

residente em Viseu, na qualidade de herdeira de Adolfo dos 

Santos, a solicitar dispensa de autorização de utilização 

respeitante a uma habitação, sita na Rua da Calçada, em 

Guilheiro, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 411 da 

Freguesia de Guilheiro, 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 dos elementos juntos 

ao processo, considerar isenta de autorização de utilização.  --  

*A13*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 8808 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

26 de julho de 2021, da Freguesia de Tamanhos, a solicitar  

dispensa de autorização de utilização respeitante a uma 

edificação  destinada a serviços , sita na Rua da Calçada, em 

Vale de Mouro, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 

577 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 dos elementos juntos 

ao processo, considerar isenta de autorização de utilização.  --  
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*A14*  Em seguida, foi presente o requerimento número 88 37 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

27 de julho de 2021, de José Rodrigues Augusto, residente em 

Vila Franca das Naves, na qualidade de herdeiro de Hermínia 

dos Santos, a solicitar dispensa de autorização de utilização 

respeitante a uma habitação, sita no lugar de Calvário , em Vila 

Franca das Naves, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 

629 da União das Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital ,  

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 dos elementos juntos 

ao processo, considerar isenta de autorização de utilização.  --  

*A15*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 8891 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

27 de julho de 2021, de Maria de Lurdes Rente dos Santos, na 

qualidade de cabeça de casal da herança  de Maria da 

Conceição, residente em Trancoso, a solicitar dispensa de 

autorização de utilização respeitante a uma habitação, sita no 

Bairro Operário, em Trancoso, inscrita na matriz predial urbana 

sob o artigo 1062 da União das Freguesias de Trancoso e So uto 

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 dos elementos juntos 
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ao processo, considerar isenta de autorização de utilização.  --  

*A16*  Em seguida, foi presente o requerimento número 88 92 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

27 de julho de 2021, de Leonor da Conceição dos Santos 

Taborda, residente em Trancoso, na qualidade de proprietári a, a 

solicitar dispensa de autorização de utilização respeitante a 

uma edificação, destinada a arrecadações e arrumos, sita em 

Venda do Cêpo, Trancoso, inscrita na matriz predial urbana sob 

o artigo 3358 da União das 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 dos elementos juntos 

ao processo, considerar isenta de autorização de utilização.  --  

Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

alteração ao alvará de loteamento sito na Quinta D. Maria, 

em Trancoso, relacionada com o lote nº. 19:  --------------------  

*A17*  Em seguida, foi presente o requerimento número 7289 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

28 do passado mês de junho, de Susana Maria Polónio Pires , 

residente em Trancoso, acompanhado de um novo processo a 

solicitar licença administrativa, para alteração ao alvará de 

loteamento n.º 2/2002, relacionada com o lote n.º 19, já com as 

áreas corrigidas. ------------------------------------------------------  
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O setor de licenciamento de obras particulares e loteamentos,  

acerca do assunto referido em epígrafe, prestou a seguinte 

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

‘Trata o presente processo do pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n.º 2/2000, no que diz respeito às condições 

específicas do lote 19. -----------------------------------------------  

Na sequência da última informação técnica, datada de 

23/06/2021, veio a requerente apresentar novos elementos , 

visando a correção da desconformidade referenciada, 

reduzindo a área total de implantação proposta.  -----------------  

Assim, as alterações agora propostas passam pela redução da 

área de construção de habitação de 260,00 m2 para 240,00 m2, 

pelo aumento das áreas de implantação e de construção do 

anexo que passam, ambas, de 24,00 m2 para 27,50 m2, pela 

redução do número de pisos que passam de 3 para 2 e, 

consequentemente , pela eliminação da área de construção de 

estacionamento (cave).  -----------------------------------------------  

Analisada a atual proposta de alteração, verifica -se que os 

índices de edificabilidade são cumpridos, sendo os parâmetros 

de dimensionamento de espaços verdes, de u tilização coletiva, 

equipamentos, infraestruturas e estrutura viária mantidos, pelo 

que é merecedora de parecer favorável.  ---------------------------  

Havendo deferimento concordante com o teor da presente 
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informação, deverá o processo seguir a tramitação legal , 

conducente ao efetivo aditamento ao alvará de loteamento, 

nomeadamente pelo cumprimento do disposto no artigo 27 º 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 Municíp io de 

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

O referido setor  informou, ainda, o seguinte: ---------------------  

‘Para efeitos de consulta pública , por edital, conforme a alínea 

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

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

do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, informa-se 

que, findo o prazo de pronúncia de 10 dias úteis , não houve 

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

As alterações foram solicitadas por Susana Maria Polónio 

Pires e incidem no lote 19, sito na Quinta Dona Maria, 

Trancoso - União das Freguesias de Trancoso e Souto Maior. ’   

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar a alteração 

solicitada ao alvará de loteamento, devendo cumprir-se os 

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

Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos nº 5, respeitante à empreitada “Construção de 
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Infraestruturas no Loteamento Senhora da Fresta:  -----------  

*A18*  Seguidamente, foi presente informação do setor de planeamento 

e urbanismo, a dar conta que o auto de medição  de trabalhos n.º  

5, apresentado pela empresa adjudicatária,  está de acordo com 

as medições efetuadas em obra e com os preços unitár ios 

constantes na proposta, importando no valor de 21.184,75€, 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 21.184,75€.  --------------  

Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

celebração de um contrato de prestação de serviços de 

alojamento com a Associação Promotora do Ensino 

Profissional da Beira Transmontana – EPT:  --------------------  

*A19*  De seguida, acerca do assunto referido em epígrafe, foi 

presente a proposta do senhor Presidente da Câmara  que se 

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

‘Considerando que:  ---------------------------------------------------  

a) O Município de Trancoso é responsável pela exploração, 

gestão e manutenção da Residência de Estudantes, sita em 

Trancoso, de acordo com o protocolo  celebrado entre a 

Direção Regional de Educação do Centro e esta  Autarquia;  -  

b) A Escola Profissional de Trancoso, enquanto projeto de 
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cariz supramunicipal, é procurada por um número 

significativo de alunos residentes fora do concelho, optando 

alguns deles por ficar alojados em Trancoso, situação que 

ocorrerá igualmente no próximo ano letivo.  --------------------  

Assim, proponho: -----------------------------------------------------  

1 - Que a Câmara Municipal autorize, à semelhança do ano 

anterior, a celebração de um contrato de prestação de 

serviços de alojamento com a Associação Promotora do 

Ensino Profissional da Beira Transmontana - Escola 

Profissional de Trancoso, a vigorar no próximo ano letivo;  

2 - Que a Câmara Municipal fixe o preço a cobrar pelo 

referido alojamento, propondo-se, para o efeito, o valor de 

125€/mês/aluno ,  com IVA incluído, sendo calculado , de 

forma proporcional, o montante a pagar por mês, quando o 

mesmo alojamento não corresponder ao mês completo. ’  ---  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, dando poderes aos 

senhor Presidente da Câmara para outorgar o respetivo 

contrato.  ---------------------------------------------------------------  

Análise,  discussão e votação relativas a um pedido de 

cedência de meios materiais e humanos, destinados ao 

funcionamento das atividades letivas da Escola Profissional 

de Trancoso, durante o ano letivo de 2021/2022:  ---------------  
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*A20*  Seguidamente, foi presente o ofício número 8514 da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara em 20 do corrente mês de julho, 

da Escola Profissional de Trancoso, em que, face ao aumento 

significativo do número de alunos para o ano letivo de 

2021/2022 e às insuficiências materiais e humanas de que a 

mesma dispõe, solicita, à semelhança do que já aconteceu em 

anos letivos anteriores,  a disponibilização de viaturas e 

motoristas do Município e a cedência dos espaços públicos do 

Pavilhão Multiusos, das Piscinas Municipais e campos de jogos 

adjacentes e Estádio Municipal, em calendário e horários a 

enviar oportunamente. ------------------------------------------------  

À semelhança do que aconteceu em anos letivos anteriores, a 

Câmara Municipal deliberou disponibilizar viaturas e 

motoristas do Município, necessários a colmatar as 

insuficiências da Escola Profissional de Trancoso. -------------  

Por outro lado, a Câmara Municipal deliberou ceder os 

espaços do Estádio Municipal, do Pavilhão Multiusos de 

Trancoso, das Piscinas Municipais e campos de jogos 

adjacentes, a fim de serem ministradas aulas de Educação 

Física, no ano letivo de 2021/2022, mediante a celebração de  

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

Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

colaboração, solicitado pela EPT e relacionado com a 
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prestação de serviços pela Dr.ª Celina Tabosa Pinto, durante 

o ano letivo de 2021/2022:  ------------------------------------------  

*A21*  Seguidamente,  foi presente o requerimento número 8516 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 20 do corrente 

mês de julho, da Escola Profissional de Trancoso, a solicitar a 

renovação da colaboração que vem sendo prestada pela 

psicóloga, Dr.ª Celina Tabosa Ramos Pinto, para o ano letivo 

2021/2022, a fim de dar continuidade ao trabalho desenv olvido, 

na dinamização do gabinete de orientação e desenvolvimento 

pessoal, na Escola. ----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou disponibilizar os serviços 

solicitados da senhora Dr.ª Celina Tabosa Pinto, a fim de dar 

continuidade ao trabalho desenvolvido em anos anteriores. ---  

Análise, discussão e votação de proposta relativa à outorga 

de dois protocolos referentes ao funcionamento de duas 

equipas de intervenção permanente, nas associações 

humanitárias de bombeiros concelhias:  --------------------------  

*A22*  De seguida, acerca do assunto referido em epígrafe, foi 

presente o despacho do senhor Presidente da Câmara  que se 

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

‘Considerando que:  ---------------------------------------------------  

a) Em 2018, foram outorgados dois protocolos, entre a 

Autoridade Nacional de Proteção Civil, o Município de 
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Trancoso e as Associações Humanitárias dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso e Vila Franca das Naves, com vista 

ao funcionamento de duas equipas de intervenção 

permanente, a constituir naquelas Associações 

Humanitárias; ------------------------------------------------------  

b) Nos termos da cláusula 10ª dos referidos protocolos, os 

mesmos seriam válidos por um período de 3 anos e 

renovados, sucessivamente, por iguais períodos, caso não 

fossem resolvidos por qualquer das partes;  --------------------  

c) Não foi o Município de Trancoso notificado de qualquer 

denúncia, respeitante aos mencionados protocolos, daqui 

resultando que os mesmos se renovaram, por um novo 

período de 3 anos, encontrando-se, por isso, no momento, em 

vigor; ----------------------------------------------------------------  

d) O Município de Trancoso, tendo em vista operacionalizar a 

transferência mensal, respeitante ao subsídio relativo à 

comparticipação da Autarquia no funcionamento das 

mencionadas EIP's, outorgou, em 31/07/2018, com as 

Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de 

Trancoso e Vila Franca das Naves, protocolos para aquele 

efeito, cuja validade foi fixada em 3 anos;  ---------------------  

e) Desta forma, terminada a vigência dos atrás referidos 

protocolos e dado que foram renovados os protocolos 
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outorgados com a Autoridade Nacional de Proteção Civil e  

acima mencionados, importa que o Município assegure a 

continuação do funcionamento das citadas EIP's, procedendo 

à transferência mensal da transferência corrente respeitante 

à comparticipação Municipal, para as Associações 

Humanitárias em causa;  -------------------------------------------  

f) À semelhança dos anteriores protocolos, caberá ao 

Município de Trancoso, conjuntamente com a Autoridade 

Nacional de Proteção Civil,  comparticipar , em partes iguais , 

nos custos decorrentes da remuneração dos elementos que 

integram as citadas EIP's, bem como os demais encargos 

relativos ao regime da Segurança Social e Seguros de 

Acidentes de Trabalho.  --------------------------------------------  

Assim, tendo em vista a celebração de novos protocolos, nos 

termos acima referidos e sabendo que a comparticipação 

municipal se estima, para os três anos de vigência dos mesmos, 

em cerca de 214.154,00€, sendo que a despesa associada que 

caberá ao Município suportar em 2021, será de cerca 

29.480,00€, pelo que deverá a Divisão Financeira proceder ao 

cabimento desta importância, permitindo , desta forma, a 

concretização dos objetivos acima referidos. ’  --------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o despacho presente, 

nos seus exatos termos.  ----------------------------------------------  
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Análise, discussão e votação acerca de pedidos de apoio: ----  

*A23*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 4736 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 27 do passado mês 

de abril , da Paróquia de Vale do Seixo, a solicitar a concessão 

de um apoio financeiro, destinado a ajudar a suportar as 

despesas inerentes à reparação da Igreja Paroquial .  --------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 4.000€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A24*  De seguida, foi presente o requerimento número 6704 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 11 do passado mês 

de junho, da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São 

Pedro, a solicitar a concessão de um apoio financeiro, no 

montante de 4.000€,  destinado a ajudar a suportar as despesas 

inerentes à reparação da cobertura da capela de Santo Inácio. --  

A Câmara Municipal del iberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 3.000€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A25*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 8742 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 23 do corrente 

mês de julho, da Associação para o Desenvolvimento do 

Terrenho, a solicitar a concessão de um apoio financeiro, 

destinado a ajudar a concretizar o seu plano de atividades para 

o corrente ano. --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 
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no montante de 1.750€, 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 57.º da Lei n.º  

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:  


