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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 8 DE JUNHO DE 2022. ------------------------  

*A1*  Aos 8 dias do mês de junho do ano de 2022, nesta cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso, sob a presidência do senh or 

Amílcar Salvador e a comparência dos senhores vereadores 

Eduardo Pinto, Ana Luísa Couto, João Carvalho e Cristóvão 

Santos.  -----------------------------------------------------------------  

*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 25 

do passado mês de maio 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.  ---  

Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

*A4*  De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 
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107, datado de 7 do corrente mês de junho e que apresenta os 

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

-Operações Orçamentais: 4.305.107,47€;  ---------------------  

-Operações não Orçamentais: 328.186,17€.  ------------------  

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

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

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

Ponto 1:  Informação relativa ao cálculo dos fundos 

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

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

Ponto 3:  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito 

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

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

medição de trabalhos n.º  9, respeitante à empreitada 

“Construção de Infraestruturas no Loteamento Senhora da 

Fresta” .  -----------------------------------------------------------  

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

medição n.º 1 de trabalhos complementares com preços de 

contrato, respeitante à empreitada “Construção de 

Infraestruturas no Loteamento Senhora da Fresta” .  ---------  

Ponto 6: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição n.º  2 de trabalhos complementares com preços 

acordados, respeitante à empreitada “Construção de 
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Infraestruturas no Loteamento Senhora da Fresta” .  ---------  

Ponto 7:  Análise, discussão e votação relativas a uma 

informação técnica relacionada com o fornecimento e 

aplicação de um reservatório de GPL, previsto na 

empreitada “Construção de Infraestruturas no Loteamento 

Senhora da Fresta” .  ---------------------------------------------  

Ponto 8: Análise, discussão e votação relativas a  um pedido 

de prorrogação do prazo de execução da empreitada “Do 

Monumento Construído ao Monumento Interpretado: 

Musealização e Valorização Turística do Castelo de 

Trancoso” .  --------------------------------------------------------  

Ponto 9: Análise,  discussão e votação relativas à aprovação 

dos documentos inerentes ao procedimento concursal, bem 

como ao lançamento de concurso e à nomeação de júri ,  

destinados à execução da empreitada “Requalificação do 

Edifício da Escola Primária de Vale do Seixo para a 

Construção de Albergue” .  --------------------------------------  

Ponto 10: Apreciação das 9.ª e 10.ª alterações ao orçamento 

da receita e da despesa e às correspondentes alterações às 

grandes opções do plano , para o corrente ano. ---------------  

Ponto 11:  Apreciação das contas de exercício da empresa 

municipal TEGEC, E.M., relativas ao exercício de 2021. --  

Ponto 12: Apreciação dos relatórios respeitantes à Concessão 
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da Exploração do Sistema de Captação, Tratamento e 

Distribuição de Água e do Sistema de Recol ha, Tratamento 

e Rejeição de Efluentes do Concelho de Trancoso, r elativos 

ao 2.º  semestre de 2021 e ao ano de 2021. -------------------  

Ponto 13:  Análise,  discussão e votação de proposta relativa à 

fixação de preços inerentes à participação dos alunos do 

1.º e 2.º ciclos  nas férias ativas, no corrente ano. -----------  

Ponto 14:  Análise,  discussão e votação de proposta relativa à 

atribuição de isenções e reduções de preços, no âmbito do 

programa de férias ativas  para o corrente ano. ---------------  

Ponto 15:  Análise,  discussão e votação de proposta relativa à 

fixação de preços inerentes à alimentação dos alunos 1.º e 

2.º ciclos do concelho, relacionados com as férias ativas 

promovidas pela Câmara Municipal, para o corrente ano. --  

Ponto 16:  Análise,  discussão e votação acerca de pedidos de 

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

ORDEM DO DIA  

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

João Carvalho, para: --------------------------------------------------  

- solicitar, uma vez mais, que aos vereadores eleitos pela 

Coligação PSD/CDS-PP fossem disponibilizados, para 

efeitos de consulta, os projetos técnicos respeitantes aos 

investimentos: “ALL FOR ALL, no Centro Histórico de 
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Trancoso” , “Ampliação do Cemitério de Trancoso”  e 

“Requalificação do Edifício da Escola Primária de Vale do 

Seixo para Construção de Albergue” ;  -------------------------  

- estando prevista, para os próximos dias 24, 25 e 26 de 

junho, a Festa da História, sugerir que, no perímetro do 

evento, fosse instalado um contentor sanitário de apoio às 

atividades programadas;  ----------------------------------------  

- relativamente à passagem pedonal , junto da estação da CP 

de Vila Franca das Naves, perguntar quais os contactos que 

já foram desenvolvidos e se à Câmara Municipal , 

previamente, chegou o projeto de remodelação da linha da 

Beira Alta, para efeitos de emissão de algum parecer;  ------  

- no que diz respeito à falta de médicos no Centro de Saúde 

de Trancoso, perguntar qual era o ponto da situação, não 

esquecendo que se aproxima o mês de agosto , em que, 

habitualmente, há um grande acréscimo populacional em 

Trancoso. Acrescentou que a Câmara Municipal de 

Trancoso, à semelhança do que têm feito outros executivos 

camarários, deveria ter uma atitude pró-ativa, procurando 

fixar médicos no concelho, para que seja acautelada a 

saúde dos trancosenses, nomeadamente dos mais frágeis; --  

- dando continuidade à sua  intervenção na passada reunião de 

22 de abril ,  acerca do possível investimento dos 
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supermercados “Pingo Doce”, em Trancoso, perguntar se o 

processo já teve algum andamento, realçando que será um 

importante investimento para Trancoso, nomeadamente 

pelos postos de trabalho que irá criar ; ------------------------  

- após referir que a capacidade da Área de Acolhimento 

Empresarial ficou esgotada, com a atribuição dos 15 lotes 

disponibilizados, perguntar qual era a estratégia do 

Município de Trancoso, no que diz respeito à expansão da 

sua Zona Industrial, salientando que, entre a Zona 

Industrial mais antiga e a mais recente Área de 

Acolhimento, ainda há terrenos que poderão vir a ser 

negociados. Continuando, referiu que, passados quase dois 

anos, após a empresa “Casa da Prisca”  haver apresentado a 

sua intenção de ampliar as atuais instalações, com um 

previsível investimento de cerca de três milhões e meio de 

euros e com a criação de muitos postos de trabalho, ainda 

não havia qualquer resposta para aquela empresa. Havendo 

propostas de outros municípios que poderão levar à 

mudança das suas instalações, acrescentou que era 

importante o Município de Trancoso procurar apoiar aquele 

investimento, ajudando a empresa a encontrar o s terrenos 

necessários à sua expansão; ------------------------------------  

- comentar o conteúdo do recente número da revista 
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municipal, dizendo que a preocupação do executivo 

municipal continua a ser o passado e não o futuro, 

acrescentando que falta uma estratégia de 

desenvolvimento, dinamizadora da atividade do concelho. 

Continuando a intervir, disse que, na página v inte e cinco 

daquela revista , acerca da situação financeira do Município 

de Trancoso, passados nove anos, se continua a falar em 

processos movidos nos Tribunais, relacionados com a 

execução de empreitadas e com a  prestação de serviços 

que, na sua opinião, já deveriam estar resolvidos. Referiu 

ainda que, talvez por falta de assuntos  novos, na revista 

vão surgindo sempre os mesmos processos, algumas vezes 

até com incongruências, como é caso relacionado com a 

parceria público-privada, em que se continua a falar numa 

dívida de 29 milhões de euros , quando já há um princípio 

de acordo com os diversos intervenientes, po r um valor 

bastante inferior àquele montante.  ----------------------------  

*A7*  De seguida, interveio o senhor vereador Cristóvão Santos , para:  

- relativamente ao semáforo instalado nas proximidades do 

Quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca das 

Naves, referir que, estando o mesmo preparado para só 

aceitar velocidades até 40 km/h, se constata que não existe 

qualquer placa indicativa desse limite de velocidade. Como 
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tal, sugeriu que a referida placa fosse colocada ou, 

preferencialmente, o semáforo fosse regulado para aceitar 

velocidades até 50 km/h; ---------------------------------------  

- uma vez mais, perguntar quando é que era pintada a 

passadeira de peões, junto do Banco BPI, em Vila Franca 

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

- após referir que, na semana passada, na comunicação social,  

foram publicitadas as praias fluviais a que foram atribuídas 

bandeiras azuis, propor que fosse feito aproveitamento das 

margens da Barragem da Teja, criando ali uma zona de 

lazer, depois de, previamente, ser elaborado o necessário 

plano de pormenor; ----------------------------------------------  

- sugerir que à Festa da História fosse dada a devida 

divulgação, após estar definido o programa inerente à 

comemoração das Bodas Reais; --------------------------------  

- à semelhança do sugerido pelo senhor vereador João 

Carvalho para a Festa da História , propor que, em Vila 

Franca das Naves, aquando da realização da feira de S. 

Pedro, fossem instaladas, temporariamente, duas cabines 

sanitárias de apoio.  ----------------------------------------------  

*A8*  Usando da palavra o senhor Presidente da Câmara começou por 

dizer que as intervenções dos senhores vereadores da oposição 

continuam a ser desenvolvidas num espírito de azedume, 
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populista, de criticar por criticar, sem sentido de 

responsabilidade, esquecendo a grave situação financeira 

herdada pelo atual executivo que muito tem dificultado a 

concretização de novos investimentos. Relembrou os 

empréstimos bancários então existentes, no limite  da 

capacidade de endividamento, as elevadas dívidas a terceiros e 

a inexistência de fundos disponíveis . Acrescentou que, com 

uma gestão rigorosa, o atual executivo tem vindo a ultrapassar 

esta situação. Continuando, disse que, estranhamente , os 

senhores vereadores eleitos pela Coligação PSD/CDS-PP nunca 

se referiram à situação pandémica e de guerra que o mundo  está 

a viver e que as suas intervenções são, nitidamente, 

demagógicas.  ----------------------------------------------------------  

Em resposta às solicitações e questões formuladas pelo senhor 

vereador João Carvalho, o senhor Presidente deu, 

imediatamente, instruções aos serviços técnicos para que 

fossem facultados os projetos solic itados.  -------------------------  

No que diz respeito à instalação de contentores sanitários no 

espaço destinado à Festa da História, o senhor Presidente 

referiu que o evento está a ser programado e que, apesar de 

haver sanitários públicos nas proximidades daquele local, se irá 

dar atenção à sugestão do senhor vereador.  ------------------------  

Relativamente à passagem pedonal na estação da CP de Vila 



 

 
Ata  n . º    1 1  /  2 02 2 .    Re uniã o  de    08 -0 6 -2 0 2 2  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra nco so  

Franca das Naves, afirmou que já foi enviada uma memória 

justificativa, quer às Infraestruturas de Portugal, quer ao 

gabinete do senhor Ministro responsável,  solicitando-lhe o 

agendamento de uma audiência . Acrescentou ainda que, aos 

serviços do município, não chegou qualquer projeto relacionado 

com a remodelação da linha da Beira Alta, nem foi solicitada a 

emissão de qualquer parecer.  ----------------------------------------  

Quanto à falta de médicos em Trancoso, informou que, amanhã, 

irá ter lugar uma reunião que havia sido solicitada em 28 de 

abril do corrente ano com a senhora Ministra da Saúde , visando 

encontrar soluções para o problema existente e que, de acordo 

com informação prestada pela ULS, irá decorrer um concurso 

de pessoal destinado a três médicos para o Centro de Saúde de 

Trancoso. Referiu, ainda, que a Câmara Municipal de Trancoso 

já manifestou intenção, junto do Instituto da Habitação e 

Reabilitação Urbana, de poder ficar com dois apartamentos, a 

fim de os disponibilizar a médicos  que queiram ficar em 

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

No que diz respeito à possível instalação, em Trancoso, dos 

supermercados “Pingo Doce” , afirmou que não possui mais 

informações, para além das que já foram prestadas, na reunião 

do executivo do passado dia 22 de abril.  ---------------------------  

Relativamente à expansão da Zona Industrial de Trancoso, após 
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realçar a importância do investimento concretizado na Área de 

Acolhimento Empresarial e porque os recursos financeiros 

disponíveis não permitem concre tizar, de imediato, todas as 

obras necessárias, disse que a prio ridade seguinte será 

disponibilizar lotes na  Zona Industrial de Vila Franca das 

Naves. De seguida, referiu que tem acompanhado todo o 

processo da “Casa da Prisca” , mas que a solução apresentada 

pela empresa é de difícil  concretização, uma vez que seria 

necessário eliminar um arruamento existente, e que uma 

possível solução alternativa, com aquisição de terrenos 

confinantes, está difícil de concretizar. Acerca deste assunto, 

disse ainda que a solução passará por a “Casa da Prisca”  

negociar, diretamente, com os proprietários do terreno, 

disponibilizando-se a Câmara Municipal a contribuir para que 

possa ser adquirido o terreno necessário à expansão da empresa.   

Quanto à revista municipal, disse que a maioria no executivo se 

orgulha com o que se fez e com o que se pretende fazer, 

acrescentando que a mesma é preparada no gabinete de 

comunicação dos serviços municipais e visa prestar 

informações úteis aos munícipes. -----------------------------------  

No que diz respeito às ações movidas contra o Município, para 

além de estranhar a posição do senhor vereador, refer iu que deu 

entrada no Tribunal, já em 2022, uma ação da autoria da 
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Bandarra – Cooperativa Agrícola do Concelho de Trancoso , 

CRL, com base numa declaração assinada pelo senhor vereador 

João Carvalho, em que o Município de Trancoso se 

comprometia a pagar tornas àquela Cooperativa , durante o 

primeiro semestre de 2011, no montante de 20.820€ .  

Acrescentou que, acerca deste assunto, já está marcada uma 

audiência, para o próximo dia 27 do corrente mês de junho, e 

que é mais uma situação complicada.  ------------------------------  

Acerca das sugestões e questões formuladas pelo senhor 

vereador Cristóvão Santos, o senhor Presidente da Câmara 

começou por referir que os cinco semáforos instalados em Vila 

Franca das Naves vieram assegurar mais segurança às pes soas e 

que, quer a correção sugerida num deles, quer a pintura da 

passadeira, irão ser concretizadas, a curto prazo.  -----------------  

Relativamente ao aproveitamento da Barragem da Teja , disse 

que, logo que financeiramente seja possível e oportuno, será 

lançado um procedimento concursal destinado à elaboração do 

plano de pormenor. ---------------------------------------------------  

No que diz respeito à Festa da História, referiu que se irá fazer 

a necessária promoção e divulgação do evento, mas sempre com 

contenção de custos.  --------------------------------------------------  

*A9*  Voltando a intervir ,  o senhor vereador João Carvalho afirmou: -  

‘Onde o senhor Presidente da Câmara vê azedume, os 
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vereadores eleitos pela coligação PSD/CDS -PP veem apenas 

empenhamento, tentando ser uma oposição construtiva, na 

defesa das suas ideias, estando de acordo ou contra,  conforme 

julgarem oportunas ou não as decisões. Não estão no executivo 

para “fazer de conta”, mas sim para contribuírem para o 

desenvolvimento económico e social do concelho ’.  ---------------  

Ainda acerca da possível expansão das instalações da “Casa da 

Prisca” , referiu que é um assunto que tem que ser enquadrado 

no âmbito da ampliação da Zona Industrial,  sem dogmas, no 

respeito pela Lei, procurando, com uma estratégia de 

desenvolvimento, levar a que o investimento que a empresa 

pretende concretizar seja uma realidade e sejam cri ados muitos 

postos de trabalho.  ----------------------------------------------------  

*A10*  De seguida, usou da palavra o senhor vereador Eduardo Pinto  

para referir que a Câmara Municipal se deve preocupar e 

contribuir para que ocorram investimentos no concelho e sejam  

criados postos de trabalho. Continuando a intervir, disse que há 

limites à sua atuação e que, no caso concreto da expansão das 

instalações da “Casa da Prisca”  é difícil encontrar uma solução 

viável e que, como tal,  deverá ser o investidor a tentar 

encontrar saídas para o problema e não procurar que seja a 

Câmara Municipal a encontrá-las.  ----------------------------------  

Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 
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disponíveis:  -----------------------------------------------------------  

*A11*  De seguida, foi presente informação do setor de contabilidade 

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

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

decidiu o Executivo Municipal optar pela desobrigação da 

aplicação da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro,  e do Decreto-lei 

127/2012, de 21 de junho, tendo formalizado tal opção através 

de comunicação dirigida à DGAL em dezembro de 2018. O 

referido regime de exclusão tem vindo a ser previsto nas 

sucessivas Leis de Orçamento de Estado aprovadas desde 

então, pelo que, enquanto se mantiver em vigor o OE 2021, 

aprovado pela Lei 75-B/2020, de 31 de dezembro, e conforme 

previsto no n.º  6, do artigo 111º, a possibilidade da aplicação 

da exclusão continua a manter -se durante o exercício de 2022, 

pelo menos até à aprovação do novo OE.  --------------------------  

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 

passado dia 28 de dezembro de 2018. ------------------------------  

Neste contexto, e de forma a dar cumprimento ao teor do 

referido despacho,  foram calculados os Fundos Disponíveis 

para o mês de junho de 2022, tendo-se apurado um saldo 
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inicial de 2.203.178,94 euros. ---------------------------------------  

Mais se informa, que na execução do referido cálculo foram  

consideradas as disposições previstas nos citados 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° da Lei 75-

B/2020, de 31 de dezembro.’  ----------------------------------------  

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

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

*A12*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 6815 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

3 do corrente mês de junho, de José Pena Monteiro, residente 

em Lisboa, na qualidade de proprietário, a solicitar dispensa de 

autorização de utilização respeitante a uma habitação, sita no 

Largo das Casas Altas, em Granja, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 397, da Freguesia de Granja, 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*  Em seguida, foi presente o requerimento número 6950 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

7 do corrente mês de junho, de Imobiliária Trancosense, 
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Limitada, com sede em Trancoso, na qualidade de proprietário, 

a solicitar dispensa de autorização de utilização respeitante a 

uma habitação, sita no lugar de São Domingos, no Bairro 

Senhor dos Aflitos, em Trancoso, inscrita na matriz predial  

urbana sob o artigo 1596, 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. --  

*A14*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 7006 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

7 do corrente mês de junho, de Maria da Ascensão de 

Figueiredo Mendes Rodrigues, residente em Amora, na 

qualidade de cabeça de casal da herança de Alber tino 

Rodrigues, a solicitar dispensa de autorização  de utilização 

respeitante a uma habitação, sita na rua das Almas, em Maçal 

da Ribeira, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 546,  

da União das Freguesias de Vilares e Carnicães, 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. --  



 

 
Ata  n . º    1 1  /  2 02 2 .    Re uniã o  de    08 -0 6 -2 0 2 2  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra nco so  

Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de maio:  -----------  

*A15*  De seguida, foi presente informação da sub-unidade de 

planeamento e acompanhamento de obras, a da r conta das 

operações urbanísticas realizadas, durante o passado mês de 

maio, designadamente as que estão sujeitas a autorização de 

utilização, despachadas pelo senhor Vice -Presidente, no uso das  

competências delegadas, ao abrigo do disposto no artigo 34.º  do 

Anexo I da Lei n.º  75/2013, de 12 de setembro, com ulteriores 

alterações, que se reproduz na íntegra:  -----------------------------  

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

- Construção de uma habitação, alvará n .º  20/2022 (Proc.  

Interno 01/2022/39), em nome de José Raul do Nascimento, 

sito em Quinta D. Maria, Lote 97, em Trancoso; ------------  

- Reconstrução/alteração de um edifício destinado a 

arrumos, alvará n .º 21/2022 (Proc. Interno 01/2021/353) , 

em nome de José Silva dos Santos, sito na Rua do Ouro , em 

Guilheiro; --------------------------------------------------------  

- Legalização de ampliação de um anexo (Proc. Interno 

01/1995/352), em nome de Américo Augusto de Almeida 

Pinto, sito no lugar de Moinho das Cebolas, em Moreira de 

Rei; ---------------------------------------------------------------  

- Alterações à licença administrativa para construção de 
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uma habitação (Proc. Interno 01/2018/32), em nome de 

Florian Brugger, sito em Freches; ----------------------------  

- Aditamento ao Alvará de obras n .º 17/2020 (Proc. Interno 

01/2020/56), em nome de Luís Filipe Duarte Brás, sito na 

Quinta da Cabana, em Trancoso; -----------------------------  

- Parecer Prévio não vinculativo  para a construção de um 

Miradouro (Proc. Interno 01/2022/152), em nome de 

Freguesia de Aldeia Nova, sito no lugar de Espinheira, em 

Aldeia Nova; -----------------------------------------------------  

- Licença administrativa para reconstrução e alteração e 

ampliação de uma habitação (Proc. Interno 01/2022/19 4), 

em nome de Anabela da Fonseca Santos Buclin, sito no 

lugar de Rio de Moinhos, em Trancoso - Parecer 

Desfavorável.  ----------------------------------------------------  

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

- Alvará de Utilização n .º 15/2022 para estaleiro industrial 

temporário (Proc. Interno 09/2022/55) , em nome de 

Conduril - Engenharia, SA, sito no lugar de Bernavento, 

em Vila Franca das Naves; -------------------------------------  

- Alvará de Utilização n .º 16/2022 para exploração pecuária 

- aviário (Proc. Interno 09/2022/51) , em nome de José 

Carlos Sobral dos Santos, sito no lugar de Lapinha , em 

Guilheiro; --------------------------------------------------------  
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- Alvará de Utilização n.º 17/2022 para apoio à atividade 

agropecuária - Parque de bovinos (Edifício B) (Proc. 

Interno 09/2022/64), em nome de Agrobacorinho, Lda.,  

sito no lugar de Congo, em Freches; --------------------------  

- Alvará de Utilização n .º 18/2022 para turismo em espaço 

rural - Casa de campo (Proc. Interno 09/2022/58), em 

nome de Patrícia Raquel Bernardo Ribeiro Lavoura, sito 

no lugar de Quinta do Cabeço, em Trancoso; ----------------  

- Alvará de Utilização n .º 19/2022 para turismo em espaço 

rural - Agroturismo (Proc. Interno 09/2022/60), em nome 

de Trancoso Ecohouse, Lda, sito no lugar de Chães, em 

Courelas; ---------------------------------------------------------  

- Aditamento ao Alvará de Utilização n .º 28/2021 (Proc. 

Interno 09/2021/129) , em nome de Wagner Dias, 

Unipessoal, Lda., sito na Área de Acolhimento 

Empresarial, Lote 6, em Trancoso; ---------------------------  

- Aditamento ao Alvará de Utilização n .º 26/2017 (Proc. 

Interno 09/2017/24), em nome de Armando Monteiro dos 

Santos, sito no lugar de Hortas do Vale , em Granja; -------  

- Aditamento ao Alvará de Ut ilização n.º 15/2004 (Proc. 

Interno 09/2003/1802) , em nome de João Filipe Nunes do 

Nascimento e Maria Joaquina Antunes Nunes do 

Nascimento, sito na Rua Nuno Álvares Pereira, n.° 24, em 
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Trancoso. ---------------------------------------------------------  

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

- Pedido de informação prévia para construção/instalação de 

uma atividade designada pelo  requerente como "Espaço de 

Self Service lavagem de Automóveis" (Proc. Interno 

06/2022/12), em nome de José Ribeiro dos Santos, sita no 

lugar de Vale da Igreja, em Vila Franca das Naves; --------  

- Pedido de informação prévia para implementação de um 

projeto de ecoturismo (Proc. Interno 06/2022/16) , em 

nome de Sara Cris tina Ribeiro de Deus Fonseca, sito no 

lugar de Sítio da Folha, em Zabro.’  ---------------------------  

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

Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 9, respeitante à empreitada “Construção de 

Infraestruturas no Loteamento Senhora da Fresta”:  ----------  

*A16*  Seguidamente, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais , a dar 

conta que o auto de medição de trabalhos n.º  9, apresentado 
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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 2.754,00€,  a que acresce o 

IVA, à taxa legal em vigor, encontrando-se dividido da seguinte 

forma: ------------------------------------------------------------------  

- Arruamentos e Passeios  -------------------------------- 100,00€;  

- Rede de águas residuais ----------------------------- 1.055,00€;  

- Jardins e Zona Verdes ------------------------------- 1.599,00€ .  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos, no montante de 2.754,00€.  ---------------  

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

1 de trabalhos complementares com preços de contrato , 

respeitante à empreitada “Construção de Infraestruturas no 

Loteamento Senhora da Fresta”:  ---------------------------------  

*A17*  De seguida, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais , a dar 

conta que o auto de medição n.º 1 de trabalhos complementares  

com preços de contrato, apresentado pela empresa 

adjudicatária,  está de acordo com as medições efetuadas em 

obra e com os preços unitários constantes na proposta, 

importando no valor de 2.100,00€,  a que acresce o IVA, à taxa 

legal em vigor, encontrando-se dividido da seguinte forma: ----  
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- Arruamentos e Passeios  ------------------------------ 2.100,00€ .  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos, no montante de 2.100,00€.  ---------------  

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

2 de trabalhos complementares com preços acordados, 

respeitante à empreitada “Construção de Infraestruturas no 

Loteamento Senhora da Fresta”:  ---------------------------------  

*A18*  Seguidamente, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais , a dar 

conta que o auto de medição n.º 1 de trabalhos complementares  

com preços acordados, apresentado pela empresa adjudicatária,  

está de acordo com as medições efetuadas em obra e com os 

preços unitários constantes na proposta, importando no valor de 

5.287,00€, a que acresce o IVA, à taxa legal em vigor, 

encontrando-se dividido da seguinte forma: -----------------------  

- Rede de Águas ---------------------------------------- 4.287,00€;  

- Jardins e Zonas Verdes  ------------------------------ 1.000,00€.  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos, no montante de 5.287,00€.  ---------------  

Análise, discussão e votação relativas a uma informação 

técnica relacionada com o fornecimento e aplicação de um 
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reservatório de GPL, previsto na empreitada “Construção 

de Infraestruturas no Loteamento Senhora da Fresta”:  ------  

*A19*  De seguida, foi presente o oficio número 6578 da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara em 1 do corrente mês de junho, 

da empresa “Samuel Augusto –  Construção Civil e Obras 

Públicas, Limitada”, com sede em Menoita, concelho da  

Guarda, a informar que o reservatório que está previsto na 

empreitada acima referida deverá ser a empresa que irá fornecer 

o gás a proceder à sua instalação. -----------------------------------  

Acerca deste assunto, foi presente a seguinte informação, 

prestada pelo serviço de acompanhamento e fiscalização de 

obras municipais, que se transcreve na íntegra:  -------------------  

‘O artigo deste trabalho, previsto na empreitada, é o seguinte: 

"Fornecimento e aplicação de reservatório de GPL (4,48m3), 

no local indicado nas peças desenhadas, incluindo todos os 

acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento", com 

preço unitário de 1.000,00€.  ----------------------------------------  

Os reservatórios de gás costumam ser fornecidos e colocados 

pelas empresas que irão explorar o gás nas várias zonas 

urbanas.----------------------------------------------------------------  

Assim sendo, o adjudicatário vem solicitar que este trabalho 

não seja executado na empreitada. ’  --------------------------------  

Face à informação técnica prestada pelos serviços, a Câmara 
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Municipal deliberou deferir a pretensão do empreiteiro, não 

executando os trabalhos respeitantes ao fornecimento e 

aplicação do reservatório de GPL, previstos na empreitada, os 

quais deverão vir a ser considerados trabalhos a menos da 

mesma. -----------------------------------------------------------------  

Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

prorrogação do prazo de execução da empreitada “Do 

Monumento Construído ao Monumento Interpretado: 

Musealização e Valorização Turística do Castelo de 

Trancoso”:  ------------------------------------------------------------  

*A20*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 6338 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 27 do passado mês 

de maio, da empresa “Biosfera –  Construções Unipessoal , 

Limitada”, com sede em Pinhel, a solicitar uma prorrogação do 

prazo de execução da empreitada ‘Do Monumento Construído 

ao Monumento Interpretado: Musealização e Valorização 

Turística do Castelo de Trancoso’, pelo período de 150 dias.  ---  

Acerca deste assunto, o serviço de acompanhamento e 

fiscalização de obras municipais  prestou a seguinte informação 

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

‘A empreitada "Do Monumento Construído ao Monumento 

Interpretado: Musealização e Valorização Turí stica do Castelo 

de Trancoso" foi objeto de um procedimento de Consulta 
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Prévia, ao abrigo do Código de Cont ratos Públicos (Decreto-

Lei nº 18/2008 de 29 de janeiro e ulteriores alterações), em que 

a entidade adjudicante é o Município de Trancoso e a entida de 

adjudicatária é a empresa Biosfera Construções, Unipessoal 

Lda.---------------------------------------------------------------------  

O prazo para concluir a obra é de 150 dias, a contar da data 

da comunicação da aprovação do Plano de Segurança e Saúde 

(17 de julho de 2020), em conformidade com o previsto no 

número um do artigo trezentos e sessenta e dois do Código dos 

Contratos Públicos. Por deliberação da Câmara Municipal de  

Trancoso, em reunião de 18 de novembro de 2020, foi 

concedida a prorrogação do prazo de execução da obra, a 

título gracioso, por um período de 60 dias, pretensão esta  

exposta pelo adjudicatário a 21 de outubro de 2020.  ------------  

O adjudicatário, através do seu representante legal, solicitou , 

no dia 25 de janeiro de 2021, uma suspensão dos trabalhos, 

justificada pela pandemia Covid-19 que dificulta a admissão de 

mão-de-obra nas empreitadas, a contratação de 

subempreiteiros e a aquisição de materiais. Por deliberação da 

Câmara Municipal de Trancoso, em reunião de 10 de fevereiro 

de 2021, foi concedida a suspensão do prazo de execução da 

obra, por um período de 60 dias. Assim, no dia 11 de fevereiro 

de 2021, efetuou-se o Auto de Suspensão de Trabalhos.  ---------  
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No dia 21 de março de 2022, efetuou-se o Auto de 

Levantamento de Suspensão de Trabalhos. Contudo , até agora, 

os trabalhos previstos na empreitada ainda não recomeçaram, 

não tendo sido apresentada nenhuma justificação para o facto.   

Feita a contagem de tempo da empreitada,  verificámos que o 

prazo de execução terminou no dia 22 de marco de 2022. -------  

Apresenta, agora, o adjudicatário um pedido de prorrogação 

do prazo de execução da obra de 150 dias, baseando-se na 

pandemia de COIVID 19, nos trabalhos de arqueologia e no 

decréscimo significativo em contratação de mão-de-obra. ------  

O n.º  2 do artigo 298º do CCP diz: "A suspensão, total ou 

parcial, da execução das prestações objeto do contrato 

determina a prorrogação do prazo de execução das mesmas , 

por período igual ao prazo inicialmente fixado no contrato 

para a sua execução,  acrescido do prazo estritamente 

necessário à organização de meios e execução de trabalhos 

preparatórios ou acessórios, com vista ao recomeço da 

execução".  -------------------------------------------------------------  

No caso do deferimento do pedido solicitado, deverá o 

adjudicatário apresentar um novo Plano de Trabalhos e um 

novo Cronograma Financeiro. ’  -------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços e por se entender que o não cumprimento do prazo de 
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execução da empreitada se deve a fatores alh eios ao 

empreiteiro, a Câmara Municipal deliberou conceder uma 

prorrogação do prazo de execução da obra, a título gracioso, 

por um período de 150 dias.  ----------------------------------------  

Análise, discussão e votação relativas à aprovação dos 

documentos inerentes ao procedimento concursal, bem como 

ao lançamento de concurso e à nomeação de júri , destinados 

à execução da empreitada “Requalificação do Edifício da 

Escola Primária de Vale do Seixo para a Construção de 

Albergue”:  ------------------------------------------------------------  

*A21*  Acerca deste assunto, o serviço de acompanhamento e 

fiscalização de obras municipais prestou a seguinte informação 

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

‘De acordo com o projeto de execução, os trabalhos da 

empreitada em epígrafe orçam 185.692,19€ (Cento e oitenta e 

cinco mil, seiscentos e noventa e dois euros e dezanove 

cêntimos), a que acresce o I.V.A, à taxa legal em vigor.  --------  

Junto se anexa o orçamento, o programa de procedimento e o 

caderno de encargos.  -------------------------------------------------  

CPV - 45212412-7 - Construção de albergue.’  --------------------  

Fundamentando a decisão de contratar, em conformidade com 

o previsto no n.º 1 do art.º 36.º do Código dos Contratos 

Públicos, no facto de se tratar  de um projeto englobado na 
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estratégia de desenvolvimento económico e social do con celho 

e porque o mesmo está previsto em orçamento e plano de 

atividades para o corrente ano, a Câmara Municipal deliberou 

aprovar o projeto, o caderno de encargos e o programa de 

procedimento. ---------------------------------------------------------  

Por outro lado, de acordo com o previsto na alínea b) do art. º 

19.º do Código acima referido, foi deliberado lançar um 

concurso público de empreitada, sem publicitação de anúncio 

no Jornal Oficial da União Europeia, atendendo à urgência 

existente na conclusão do investimento. --------------------------  

Foi, ainda, 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 arq.º Tiago 

Silva. Como suplentes, foram nomeados o dr. Fernando 

Delgado e o dr. Francisco Coelho.  ---------------------------------  

Aproveitando a discussão deste ponto da ordem de trabalhos, o 

senhor vereador João Carvalho referiu que, no concelho, há 

várias escolas abandonadas que fazem parte do património 

municipal. Acrescentou que seria importante definir uma 

estratégia de recuperação destes imóveis, com elevado valor 

patrimonial e sentimental , englobando-os numa rede de 

alojamentos locais, em parceria com as Juntas de Freguesia, 
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capazes de gerar algumas receitas.  ---------------------------------  

Acerca da Construção do Albergue em Vale do Seixo, di sse 

parecer-lhe uma solução desajustada, uma vez que é em 

Trancoso que se cruzam as duas rotas dos Caminhos de 

Santiago e não lhe parece que os caminhantes se queiram 

deslocar até Vale do Seixo, para ocupar aquelas instalações. No 

entanto, acrescentou que, com comparticipação comunitária,  

nada tinha a opor a esta intervenção e outras similares. ---------  

Esta posição foi reforçada com a intervenção do senhor 

vereador Cristóvão Santos . ------------------------------------------  

Usando da palavra, o senhor Presidente da Câmara informou 

que incumbiu os serviços técnicos do município de fazerem um 

levantamento das ex-escolas que carecem de intervenções, o 

mais urgente possível, evitando que as mesmas fiquem 

abandonadas e lhes possa ser dada uma finalidade.  ---------------  

Apreciação das 9.ª e 10.ª alterações ao orçamento da receita 

e da despesa e às correspondentes alterações às grandes 

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

*A22*  Tendo sido presentes a 9.ª e 10.ª alterações ao orçamento da 

receita e da despesa, com valores equivalentes para os totais de 

reforços e para os totais de diminuições, nos montantes, 

respetivamente, de 267.000€  e 2.000€, e às correspondentes 

alterações às grandes opções do plano,-----------------------------  
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a Câmara Municipal tomou conhecimento das alterações  

verificadas nos referidos documentos, atendendo a que se 

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

Apreciação das contas de exercício da empresa municipal 

TEGEC, E.M., relativas ao exercício de 2021:  ------------------  

*A23*  De seguida, foram presentes o relatório de gestão e as contas 

apresentadas pela empresa municipal  TEGEC, EM, respeitantes 

ao exercício económico de 2021, com um resultado líquido de 

374.250,29€ .-----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal apreciou, favoravelmente, as contas da 

empresa municipal TEGEC, EM, relativas ao ex ercício 

económico de 2021, tendo, ainda, deliberado submetê-las à 

apreciação da Assembleia Municipal, em conformidade com o 

previsto na alínea b) do n .º 2 do art.º 25.º da Lei n .º 75/2013, 

de 12 de setembro.  ----------------------------------------------------  

Apreciação dos relatórios respeitantes à Concessão da 

Exploração do Sistema de Captação, Tratamento e 

Distribuição de Água e do Sistema de Recolha, Tratamento e 

Rejeição de Efluentes do Concelho de  Trancoso, relativos ao 

2.º semestre de 2021 e ao ano de 2021:  ---------------------------  

*A24*  Tendo sido presentes os relatórios supra referidos, ---------------  

a Câmara Municipal tomou conhecimento  dos mesmos. --------  

Análise, discussão e votação de proposta relativa à fixação 
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de preços inerentes à participação dos alunos do 1.º e 2.º 

ciclos nas férias ativas, no corrente ano:  ------------------------  

*A25*  Seguidamente, a senhora vereadora Ana Luísa Couto,  acerca do 

assunto referido em epígrafe, apresentou a seguinte proposta 

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

‘O Município de Trancoso  pretende, à semelhança de anos 

anteriores, promover um conjunto de atividades ativas 

(culturais, lúdicas e desportivas), nas próximas férias de Verão 

e Natal de 2022. ------------------------------------------------------  

A participação neste conjunto alargado de atividades irá 

proporcionar, às crianças e jovens, momentos verdadeiramente 

lúdicos e de lazer, com novas experiências, certamente 

enriquecedoras.  -------------------------------------------------------  

Assim, revela-se necessário que a Câmara Municipal proceda à 

fixação dos preços associados à participação nas mencionadas 

férias.  ------------------------------------------------------------------  

Para tal, proponho os seguintes valores:  --------------------------  

Para o período de férias de Verão, para alunos do 1. º e 2.º 

ciclos: ------------------------------------------------------------  

- 10€ por semana (a participação do segundo filho e 

demais terá um desconto de  20%); -----------------------  

- A aquisição da totalidade das semanas, no ato de 

inscrição, beneficiará de 1 semana grátis.--------------  
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Para o período de férias de Natal, para alunos do 1 .º  ciclo e 

2.º ciclo: ------------------------------------------------------------  

- 2€ para um dia;  ---------------------------------------------  

- 10€ para uma semana;  -------------------------------------  

- 15€ para duas semanas.  ------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a 

proposta apresentada, nos seus exatos termos, com a 

abstenção dos senhores  vereadores eleitos pela coligação 

PSD/CDS-PP que justificaram a sua abstenção pelo facto de 

não lhes terem sido fornecidos todos os elementos subjacentes 

a esta proposta.  -------------------------------------------------------  

Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

atribuição de isenções e reduções de preços, no âmbito do 

programa de férias ativas para o corrente ano:  ----------------  

*A26*  De seguida, a senhora vereadora Ana Luísa Couto,  acerca do 

assunto referido em epígrafe, apresentou a seguinte proposta 

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

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

a) O Município de Trancoso, à semelhança de anos 

anteriores, definiu , para 2022, o calendário das suas 

férias ativas (verão e natal) para os alunos do 1.º  e do 2.º 

ciclos, tendo proposto os preços relativos à participação 

nas mesmas;  ------------------------------------------------------  
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b) É fundamental  garantir o acesso às atividades, bem como  

à participação em viagens e visitas programadas, 

incluindo a respetiva alimentação, de forma o mais 

igualitária possível, pelo que se justifica  prever um 

conjunto de isenções e reduções de preços, t endo em conta 

os escalões atribuídos aos alunos pelo Agrupamento de 

Escolas.  -----------------------------------------------------------  

Assim, propõe-se que os alunos que se encontrem posicionados 

no escalão A) fiquem isentos do pagamento de qualquer preço 

relativo à participação nas referidas férias, incluindo vi agens, 

entradas e alimentação.  ----------------------------------------------  

Propõe-se, igualmente, a mesma isenção para todas as crianças 

oriundas de famílias integradas na medida RSI, identificadas 

pelo Serviço de Ação Social do Município.  ------------------------  

No que respeita aos alunos que se encontram posicionados no 

escalão B), propõe-se que os mesmos beneficiem de uma 

redução de 50% do preço fixado para  a participação nas 

mesmas férias, bem como nos preços fixados para as viagens, 

entradas e alimentação.’  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a 

proposta apresentada, nos seus exatos termos, com a 

abstenção dos senhores vereadores eleitos pela coligação 

PSD/CDS-PP que justificaram a sua abstenção pelo facto de 
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não lhes terem sido fornecidos todos os elementos subjacentes 

a esta proposta.  -------------------------------------------------------  

Análise, discussão e votação de proposta relativa à fixação 

de preços inerentes à alimentação dos alunos 1.º e 2.º ciclos 

do concelho, relacionados com as férias ativas promovidas 

pela Câmara Municipal, para o corrente ano:  ------------------  

*A27*  Seguidamente, a senhora vereadora Ana Luísa Couto,  acerca do 

assunto referido em epígrafe, apresentou a seguinte proposta 

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

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

a) A Câmara Municipal vai promover atividades a tivas 

(culturais, lúdicas e  desportivas) programadas para as 

férias de Verão e Natal de 2022;  ------------------------------  

b) Se encontra previsto assegurar as refeições , durante a 

realização das mencionadas atividades, que irão decorrer 

nas próximas férias de Verão e Natal de 2022; --------------  

c) Se revela necessário proceder à fixação do preço inerente 

ao serviço de refeição. ------------------------------------------  

Assim, proponho para aquele efeito, o preço de 2,00€ por 

refeição servida por aluno. ’  -----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a 

proposta apresentada, nos seus exatos termos, com a 

abstenção dos senhores vereadores eleitos pela coligação 
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PSD/CDS-PP que justificaram a sua abstenção pelo facto de 

não lhes terem sido fornecidos todos os elementos subjacentes 

a esta proposta.  -------------------------------------------------------  

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

*A28*  De seguida, foi presente o requerimento número 6753 que deu 

entrada na Secretaria da Câmara, em 2 do corrente mês de 

junho, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

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

financeiro, no montante de 25.000€,  destinado a comparticipar 

a aquisição de uma ambulância . -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 25.000€, mediante a celebração de protocolo.-  

*A29*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 6102 que 

deu entrada na Secretaria da Câmara, em 24 do passado mês de 

maio, da Sociedade de Instrução e Recreio Cogulense, 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 , 

no montante de 2.250€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A30*  De seguida, foi presente o requerimento da Associação Karate 

Shotokan Trancoso, a solicitar a concessão de um apoio 

financeiro destinado a ajudar a fazer face às despesas previstas 

no seu plano de atividades, para o corrente ano. ------------------  
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A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 2.500€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A31*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 12025 que 

deu entrada na Secretaria da Câmara, em 6 do passado mês de 

outubro, do Núcleo Karate Shukokai das Beiras , 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, 

no montante de 2.500€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A32*  De seguida, foi presente o requerimento número 5246 que deu 

entrada na Secretaria da Câmara, em 3 do passado mês de maio, 

da Geradora –  Cooperativa Integral, CRL, a solicitar a 

concessão de um apoio financeiro, destinado a ajudar a fazer 

face às despesas previstas no seu  plano de atividades, para o 

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

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro , 

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

*A33*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 5974 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 20 do passado mês 

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

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

20.000€ , destinado a comparticipar os custos inerentes à 

‘Reabilitação /  Requalificação do Edifício do Centro Cultural  - 
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Manuel Pinto’ ;  --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro , 

no montante de 12.500€, mediante a celebração de protocolo. -  

*A34*  De seguida, foi presente um requerimento do Clube Recreativo 

das Naves –  Rancho Folclórico de Vila Franca das Naves, a  

solicitar serviço de transporte, no próximo dia 12 de junho, 

destinado a uma atuação do Rancho em Muxagata, concelho de 

Fornos de Algodres ; --------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou facultar o transporte  

solicitado. -------------------------------------------------------------  

*A35*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 7580 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 2 do corrente mês 

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

solicitar o fornecimento de bebidas , no âmbito de um encontro 

de cerca de 150 refugiados  da Ucrânia, promovido CLAIM –  

Politécnico de Viseu, associação de acolhimento,  a realizar na 

ermida Nossa Senhora da Ribeira, na freguesia de Palhais.  -----  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho:  ---  

‘Autorizado. À reunião de Câmara para ratificação.’  ------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho do senhor 

Presidente da Câmara de 01/06/2022. -----------------------------  

Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

*A36*  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 
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deliberações constantes desta ata, sob a forma de minuta, nos 

termos do disposto no número 3 do ar tigo 57.º da Lei n.º  

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

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

Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

*A37*  As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

Encerramento:  -------------------------------------------------------  

*A38*  Pelas 17h00m, 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:  


