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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 28 DE OUTUBRO DE 2015.-------------------  

*A1* Aos 28 dias do mês de outubro do ano de 2015, 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, Paulo Matias, Ivone Mouco, João Rodrigues, 

Augusto Rente e doutora Cristina Inocêncio. ----------------------  

*A2* Às 14,30 horas, constatada a existência de quórum, o senhor 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A3* Aprovação e Publicidade da Ata:  ---------------------------------  

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

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

do corrente mês de outubro 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 maioria, atendendo a que 

não participou na discussão e votação a senhora vereadora 

doutora Cristina Inocêncio, por não ter estado presente nessa 

reunião, foi, ainda, deliberado afixar a referida ata no átrio do 
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edifício dos Paços do Município de Trancoso e publicá-la no 

site do Municipio. ----------------------------------------------------  

*A4* Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

208, datado de 27 do corrente mês de outubro e que apresenta 

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

- Operações Orçamentais: 997.750,74€; ----------------------  

- Operações não Orçamentais: 340.377,99€. -----------------  

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

*A5* Intervenções: Começou por usar da palavra o senhor vereador 

Eduardo Pinto para, enquanto representante da Câmara 

Municipal na Escola Profissional de Trancoso, informar os 

restantes membros do executivo acerca do funcionamento da 

mesma, durante o presente ano letivo. Assim, começou por 

referir que o Ministério da Educação continua a surpreender 

pela negativa, uma vez que, apesar de estar já em fim de ciclo e 

com um mês de aulas decorrido, ainda não procedeu à 

aprovação das candidaturas apresentadas pelas diversas escolas 

profissionais, causando-lhes estrangulamentos financeiros, a 

nível de gestão. Referiu, ainda, que a Escola Profissional de 

Trancoso fez o seu trabalho, desenvolveu as suas atividades, 

pôs as turmas a funcionar, evitou redução do número de alunos 

no estabelecimento de ensino, mas não recebeu ainda qualquer 
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financiamento, quando, em circunstâncias normais, as 

candidaturas já deveriam ter sido aprovadas e já deveriam ter 

sido recebidas 15% das verbas aprovadas, a titulo de 

adiantamento. Acrescentou que, neste momento, não há, ainda, 

salários em atraso, mas que os pagamentos a fornecedores já 

estão com atrasos significativos, por culpa do Ministério da 

Educação. Terminou, formulando votos de que o Programa 

Operacional Capital Humano dê uma resposta urgente e pague 

as importâncias devidas, evitando-se o agravamento da 

situação. ---------------------------------------------------------------  

*A6* De seguida, interveio o senhor vereador João Rodrigues, para 

formular as seguintes questões/solicitações: ----------------------  

‘1 – Há algum tempo, solicitei os documentos relativos à 

atribuição de um subsídio à Associação Cultural e Recreativa 

da Granja, à reparação do telhado do edifício dos Paços do 

Concelho e ao calcetamento em Aldeia Velha. Como tais 

documentos ainda não me foram fornecidos, solicito, uma vez 

mais, que os mesmos me sejam disponibilizados. -----------------  

2 – Por incumbência do senhor Presidente da União de 

Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital, solicito-lhe, 

senhor Presidente, que possam ser incluídas, no orçamento 

para 2016, as verbas necessárias à organização do Carnaval de 

Vila Franca das Naves e ao pagamento dos encargos assumidos 
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com a aquisição do armazém, naquela localidade. ---------------  

3 – Relativamente à empresa municipal, quais os serviços que 

vão ser internalizados? Quantos trabalhadores são necessários 

ao funcionamento desses serviços? As indemnizações foram 

calculadas até que data e com que base? A internalização pode 

ser vista como um segundo contrato ou não? Se é um segundo 

contrato, do privado para o público, os anos de serviço já 

prestados serão, posteriormente, considerados? ------------------  

Estas minhas perguntas justificam-se, porque tenho sido 

contatado por diversas pessoas e não tenho sabido responder-

lhes’. -------------------------------------------------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara disse que: ---------  

1 – Relativamente ao subsídio referido pelo senhor vereador, 

não se lembrava do mesmo, mas que iria averiguar a situação. 

No que diz respeito aos trabalhos de reparação do telhado do 

edifício dos Paços do Concelho e à construção do muro e 

calcetamento, em Aldeia Velha, ainda não concluídos, haviam 

sido cabimentadas as verbas necessárias e lançados os 

respetivos procedimentos e que as obras estavam a ser 

acompanhadas pelos técnicos do município e que, 

oportunamente, disponibilizaria os documentos solicitados. ----  

2 – Quanto à solicitação do senhor Presidente da União de 

Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital, como já o havia 
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informado, essas verbas terão que ser aprovadas pela 

Assembleia Municipal, para poderem ser transferidas para 

aquela União de Freguesias. -----------------------------------------  

3 – No que diz respeito às questões formuladas, acerca da 

TEGEC, EM, não conseguia, com rigor, responder a essas 

perguntas, mas que o processo de internalização estava a 

decorrer, com auscultação dos trabalhadores, a quem estavam a 

ser prestados os esclarecimentos solicitados, cumprindo-se o 

que a Lei dispõe. ------------------------------------------------------  

Complementando a intervenção do senhor Presidente da 

Câmara, acerca da empresa municipal,  o senhor vereador Paulo 

Matias afirmou que o executivo municipal não está a 

desenvolver qualquer proposta de rescisão de contratos de 

trabalho, mas antes a tratar de um processo de dissolução da 

empresa municipal e de internalização de serviços que exige um 

plano a ser submetido à apreciação da Assembleia Municipal de 

Trancoso, na próxima sessão de trabalhos. Daí, todos os 

contatos que tem havido com os trabalhadores, esclarecendo-os, 

para ver quantos pretendem ser internalizados e quantos 

preferem rescindir os seus contratos de trabalho. Referiu ainda 

que é compromisso do atual executivo internalizar os 

trabalhadores que tiverem essa vontade e que, de futuro, serão 

lançados concursos, para preencher os lugares que irão ocupar, 
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não se podendo, no entanto, garantir que os mesmos venham 

por eles a ser ocupados, dado tratar-se de um concurso aberto a 

candidatos com relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado. --------------------------------------------------------  

Disse, depois, que, em sua opinião, o maior problema que 

estava a surgir era o facto de, em conformidade com a Lei 

vigente, alguns trabalhadores internalizados terem de reduzir 

salários. ----------------------------------------------------------------  

Quanto ao tempo de serviço prestado na TEGEC, EM, afirmou 

que tinha pareceres das Comissões de Coordenação das Regiões 

Norte e Centro, da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses e de uma conferência das diversas Comissões de 

Coordenação que concluíam que esse tempo não poderia ser 

considerado, para efeitos de posteriores concursos. --------------  

Acrescentou que o direito às indemnizações, por parte dos 

trabalhadores não caducará, no prazo de um ano e, antes de isso 

acontecer, o executivo municipal lançará os concursos 

necessários ao preenchimento dos lugares que, entretanto, eles 

ocuparem. --------------------------------------------------------------  

Disse, ainda, que, na sua opinião, o direito à indemnização só 

caducará se o trabalhador, concorrendo ao concurso aberto, vier 

a ser colocado. --------------------------------------------------------  

*A7* Voltando a usar da palavra, o senhor Presidente da Câmara 
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informou que, amanhã, dia 29 de outubro, pelas 10 horas, irá 

decorrer, em Trancoso, uma palestra com uma missão 

empresarial de Moçambique, composta por, aproximadamente, 

catorze pessoas, no sentido de sensibilizar empresários 

interessados em investir naquele país, alertando-os para os 

possíveis apoios que poderão vir a ter.  -----------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A8* Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis: De seguida, foi presente informação da divisão 

financeira a dar conta que, dando cumprimento ao disposto na 

Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, havia sido calculado o valor 

dos fundos disponíveis para o mês de outubro de 2015, 

verificando-se que, tendo por base as disposições previstas na 

citada Lei, no Decreto – Lei nº 127/2012, de 21 de junho e no 

despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 7 de 

outubro último, existe, à presente data, um valor positivo para 

os mesmos, tal como consta do mapa que anexou, no valor de 

61.692,37€.  ------------------------------------------------------------  

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

*A9* Análise, discussão e votação relativas ao exercício ou não do 

direito de preferência, na aquisição de um prédio urbano 

sito em Trancoso:  Seguidamente, foi presente o requerimento 

número 564 da Secção de Obras Particulares que deu entrada 
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nesta Câmara em 26 do corrente mês de outubro, de Arminda de 

Jesus Gonçalves Caldeira, residente em Sintra, na qualidade de 

proprietária, a solicitar que a Câmara Municipal informe se 

deseja ou não exercer o direito de preferência, relativo à venda 

de um prédio urbano, sito na Rua Luís Ribeiro de Melo, n.º 8, 

em Trancoso, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 185 

da União de Freguesias de Trancoso e Souto Maior, pelo valor 

de 45.000 euros. ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou não exercer o direito de 

preferência, relativamente ao prédio urbano inscrito na matriz 

sob o artigo 185 da União de Freguesias de Trancoso e Souto 

Maior. ------------------------------------------------------------------  

*A10*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à emissão 

de parecer prévio vinculativo, destinado à contratação de 

serviços jurídicos, com vista à propositura de processo de 

expropriação litigiosa: De seguida, o senhor Presidente da 

Câmara, acerca do assunto em epígrafe, apresentou a proposta 

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

‘No ano de 2005, o Município deu início a um processo de 

expropriação com vista à construção de um Centro Comercial 

Grossista têxtil .  -------------------------------------------------------  

Pretendia-se expropriar um terreno com a área de 10.000 m2, 

situado junto ao estádio Municipal Dr. Fernando Lopes e cuja 
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propriedade pertence, metade ao Eng. Fernando Cabral, de 

acordo com a certidão de registo, apresentada pelo mesmo, 

havendo, no entanto, dúvidas de natureza jurídica quanto à 

propriedade da outra metade, dado que, de acordo com o 

entendimento manifestado pela Santa Casa da Misericórdia de 

Trancoso, nomeada curadora provisória na herança aberta por 

óbito de Álvaro Moutinho Garcês, o terreno objeto do pedido 

de expropriação pertence, em exclusivo, à citada herança, de 

que aquela instituição é curadora. Entretanto e pese embora o 

terreno não tivesse sido objeto de qualquer expropriação, o 

centro comercial grossista veio mesmo a ser construído. --------  

Situação esta que deu origem ao processo que se encontra a 

correr contra o Município, no Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Castelo Branco, com n.º 11/14.9BECTB. -----------------------  

A referida ação foi intentada pela sociedade Calvestlar, Centro 

Comercial Grossista Lda., no dia 17/01/2014, na qualidade de 

construtora e empresa que explora aquele empreendimento. ----  

Esta sociedade reclama ao Município o pagamento de uma 

indemnização no montante de 517.579,87€ (quinhentos e 

dezassete mil, quinhentos setenta e nove euros e oitenta e sete 

cêntimos). --------------------------------------------------------------  

O pedido de indemnização tem como fundamento, em resumo, o 

incumprimento pelo município da promessa de disponibilizar o 
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terreno onde se encontra implantado o Centro Comercial 

Grossista de Trancoso. -----------------------------------------------  

Dos factos alegados na referida ação resulta que o anterior 

Presidente do Município, Júlio Sarmento, autorizou 

verbalmente a construção do referido edifício. -------------------  

Em conformidade, o centro comercial grossista não foi objeto 

de qualquer processo de licenciamento de obras particulares 

na Câmara Municipal. -----------------------------------------------  

Do exposto, resulta que o Centro Comercial Grossista de 

Trancoso foi construído sem qualquer licenciamento e que o 

co-proprietário do respetivo terreno, Eng. Fernando Cabral, 

onde o mesmo se encontra implantado, foi desapossado do 

mesmo sem qualquer indemnização. --------------------------------  

Sucede que, por razões diversas, o Município nunca concluiu o 

processo de expropriação, encontrando-se, ainda hoje, por 

pagar a indemnização devida. ---------------------------------------  

Face ao exposto e após informação recolhida junto da 

Direcção Geral das Autarquias Locais de que o processo de 

expropriação ainda não havia caducado, este novo executivo 

encetou diligências, no sentido de dar continuidade ao 

processo de expropriação. Para tanto, notificou o Eng. 

Fernando Cabral e a Santa Casa da Misericórdia da proposta 

de aquisição do terreno. ---------------------------------------------  
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O Eng. Fernando Cabral aceitou a proposta. No entanto, a 

Santa Casa da Misericórdia reclamou-se proprietária da 

totalidade do terreno. ------------------------------------------------  

Nestes termos, não se vislumbra outra solução, para que a 

Câmara proceda ao pagamento do terreno, que não seja a 

continuidade do processo de expropriação, pela via litigiosa. 

Esta ação justifica-se, assim, pelas seguintes razões: -----------  

1.° - Para que o Município, como pessoa de boa-fé, proceda ao 

pagamento da indemnização devida pelo terreno, a quem dele 

foi desapossado e onde foi construído o Centro Comercial 

Grossista. --------------------------------------------------------------  

2.º - Para que o Município, após a expropriação, o possa 

disponibilizar à empresa Calvestlar, sendo esta a única forma 

desta empresa proceder à legalização do edifício. ---------------  

3.° - Para procurar resolver, por esta via, o processo judicial 

com o n.º 11/14.9BECTB que corre termos no Tribunal 

Administrativo de Castelo Branco, pois não se vislumbram 

razões sérias para que este processo continue se a empresa 

Calvestlar se tornar proprietária do terreno. ---------------------  

Assim, considerando: -------------------------------------------------  

- Que, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 75.º da Lei 82-

B/2014, de 31/12, carecem de parecer prévio vinculativo, entre 

outros, os contratos de aquisição de serviços, designadamente 
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no que respeita a: ----------------------------------------------------  

a) Contratos de prestação de serviços nas modalidades de 

tarefa e avença; -------------------------------------------------------  

- E que, nas autarquias locais, a emissão de parecer prévio 

vinculativo é, nos termos do n° 12 do artigo 75° da Lei 82-

B/2014, de 31/12, da competência do órgão executivo, ----------  

Proponho que a Câmara Municipal emita parecer prévio 

favorável, com vista à propositura de processo de expropriação 

litigiosa - Parecer prévio vinculativo  ------------------------------  

À contabilidade para cabimentar os seguintes valores: ----------  

- 10.000,00€ + IVA honorários. -------------------------------------  

- 2.500,00€ - Taxa de Justiça.’ --------------------------------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no art.º 

75.º, nomeadamente nos seus nos 5 e 12, da Lei n.º 82-B/2014, 

de 31 de dezembro, deliberou emitir parecer prévio vinculativo 

favorável, destinado a esta contratação de serviços. ------------  

*A11*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à emissão 

de parecer prévio vinculativo, destinado à contratação de 

serviços jurídicos, com vista à propositura de processo 

especial de consignação em depósito: Seguidamente, o senhor 

Presidente da Câmara, acerca do assunto em epígrafe, 

apresentou a proposta que se transcreve na íntegra: --------------  

‘Ao abrigo de contratos de empreitadas de obras públicas, o 
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Município estabeleceu com a empresa Albino & Inácio, Lda., 

relações comerciais, reportadas ao exercício económico de 

2007 e referente à execução das empreitadas "Arruamentos em 

Vila Franca das Naves" e "Infraestruturas na Zona Industrial 

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

No âmbito das referidas empreitadas, foram executados os 

respetivos trabalhos, emitidos os autos correspondentes, os 

quais originaram a emissão dos documentos de despesas e 

respetivas faturas que titularam a dívida do Município 

decorrente da concretização das obras em causa para com a 

referida empresa, no montante total de 157.644,63€ (cento e 

cinquenta e sete mil, seiscentos e quarenta e quatro euros e 

sessenta e três cêntimos). --------------------------------------------  

Posteriormente, a empresa Albino & Inácio, Lda., recorreu a 

um contrato de factoring, estabelecido com a Caixa Leasing e 

factoring (grupo Caixa Geral de Depósitos), no âmbito do qual 

cedeu à referida entidade o crédito que detinha sobre o 

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

No decurso dos exercícios económicos seguintes, o Município 

viu-se confrontado com gravíssimas dificuldades de tesouraria, 

não lhe tendo sido possível proceder à liquidação das faturas 

em dívida. --------------------------------------------------------------  

Em 2012, foi disponibilizada uma linha de crédito, no âmbito 
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do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), a qual 

permitiu que as entidades da administração local, cumprindo 

as condições estabelecidas no enquadramento da medida, 

liquidassem dívidas a fornecedores, com data anterior a 

Novembro de 2011, na qual foi incluída a dívida à referida 

empresa. ---------------------------------------------------------------  

Neste contexto, passou a ser possível ao Município dispor de 

meios de pagamento para, finalmente, liquidar a dívida 

reconhecida para com a empresa em causa. -----------------------  

Acontece, porém, que a empresa Albino & Inácio, Lda., foi, 

entretanto, declarada insolvente e nomeado um administrador 

da respetiva massa insolvente. --------------------------------------  

Ao pretender efetuar o pagamento e perante tal circunstância, 

foram estabelecidos contactos com o administrador da massa 

insolvente e com a entidade Caixa Leasing e Factoring, no 

sentido de saber, perante as condicionantes decorrentes do 

processo de insolvência, a quem concretizar o pagamento. -----  

Sucede que ambos se arrogaram como credores da referida 

dívida. ------------------------------------------------------------------  

Ora, o Município pretende acautelar a legalidade do 

pagamento. ------------------------------------------------------------  

Até porque, considerando o tempo já decorrido e a necessidade 

de proceder ao encerramento do processo, ao abrigo do qual o 
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Município acedeu à linha de crédito do PAEL, torna-se muito 

urgente identificar a entidade a quem deve proceder ao 

pagamento, sob pena de ser obrigado a devolver o valor 

correspondente às faturas em causa, num total de 157.644,63 

euros. ------------------------------------------------------------------  

Situação que, a verificar-se, será altamente penalizadora para 

as finanças do Município, tornando, uma vez mais, inviável a 

rápida liquidação dos documentos em causa. ---------------------  

Ora, dispõe o art.º 841.° n.º 1 al. a) do Código Civil que "O 

devedor pode livrar-se da obrigação, mediante o depósito da 

coisa devida, nos casos seguintes: ----------------------------------  

a) Quando, sem culpa sua, não puder efetuar a prestação ou 

não puder fazê-lo com segurança, por qualquer motivo relativo 

à pessoa do credor.” -------------------------------------------------  

Pelo exposto, e salvo melhor opinião, impõe-se o recurso a um 

processo especial de consignação em depósito, previsto no art.º 

841.° e seguintes do Código de Processo Civil, como única 

forma de ultrapassar a incerteza do credor, Massa Insolvente 

Albino & Inácio, Lda., ou Caixa Geral de Depósitos, devendo, 

no âmbito do referido processo, ser citadas ambas as entidades 

para fazerem prova da titularidade do crédito. Assim, 

considerando: ---------------------------------------------------------  

- Que, nos termos do disposto no n° 5 do artigo 75° da Lei 82-
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B/2014, de 31/12, carecem de parecer prévio vinculativo, entre 

outros, os contratos de aquisição de serviços, designadamente 

no que respeita a: ----------------------------------------------------  

a) Contratos de prestação de serviços nas modalidades de 

tarefa e avença; -------------------------------------------------------  

- E que, nas autarquias locais, a emissão de parecer prévio 

vinculativo é, nos termos do n° 12 do artigo 75° da Lei 82-

B/2014, de 31/12, da competência do órgão executivo, ----------  

Proponho que a Câmara Municipal emita parecer prévio 

favorável à contratação da prestação de serviços jurídicos, 

com vista à propositura de processo especial de consignação 

em depósito. -----------------------------------------------------------  

À contabilidade para cabimentar os seguintes valores: ----------  

- 2.000,00€ + IVA honorários. --------------------------------------  

- 1.224,00€ - Taxa de Justiça.’ --------------------------------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no art.º 

75.º, nomeadamente nos seus nos 5 e 12, da Lei n.º 82-B/2014, 

de 31 de dezembro, deliberou emitir parecer prévio vinculativo 

favorável, destinado a esta contratação de serviços. ------------  

*A12*  Análise, discussão e votação de proposta relativa ao mapa de 

pessoal do município para 2016:  De seguida, foi submetida, à 

apreciação do executivo, a proposta referida em epígrafe que se 

transcreve na íntegra: ------------------------------------------------  
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-----------------MAPA DE PESSOAL DE 2016 --------------------  

--(artigos 28º e 29º do anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho)  

 

Unidade(s) 
Orgânica(s) dos 
Serviços Municipais 

Postos  d e  Tra b a lh o  
TO TAL 

Ex iste n te s  P r ev i s t os  

Ca rre ira Ca te go ria  

Área  d e  
Fo rmação  

Acad émica  
e /ou  

Profission a l  

Nº Ob s.  Nº Nº 

Serviço de Apoio ao 
GAP 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Secretariado e 
Adm. 

1 a) 0  1 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Relações Públicas 1 a) 0  1 

Serviço de  Pro t eçã o  
C iv i l  

Assistente 
Técnico 

Assistente 
Técnico 

 1 a) 0  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D  
e  
p  
a  
r  
t  
a  
m 
e  
n  
t  
o  
 

d  
e  
 

A  
d  
m 
i  
n  
i  
s  
t  
r  
a  
ç  
ã  
o  
 

G  
e  
r  
a  
l  

Diretor de 
Departamento da 
Administração 

Diretor de 
Departamento 

  1 b) d) 0  1 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Economia 1 a) 0  1 

Div i sã o  
Ad min i s t ra t i va  

Chefe de 
Divisão 

  1 b) d) 0  1 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Direito 2 a) 0  2 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Administração 
Pública 

1 a) 0  1 

Especialista 
de 
Informática 

Especialista 
de 
Informática 

Informática 1 a) 0  1 

Assistente 
Técnico 

Coordenador 
Técnico 

 1 a) 0  1 

Assistente 
Técnico 

 11 a) 0  11 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Operacional 

 2 a) 0  2 

Div i sã o  
Fin an cei ra  

Chefe de 
Divisão 

  1 b) d) 0  1 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Economia 1 a) 0  1 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Cont. e 
Administração 

2 a) 0  2 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Gestão 1 a) 0  1 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Informática de 
Gestão 

1 a) 0  1 

Assistente 
Técnico 

Assistente 
Técnico 

 4 a) 0  4 

Div i sã o  d e  Ob ras  
M u n ic ip a i s ,  
Amb ien t e ,  
Es t ru tu ra s  e  
Eq u ip amen to  
Urb an o  

Chefe de 
Divisão 

  1 b) d) 0  1 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Engenharia Civil 6 a) 0  6 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Arquitetura 2 a) 0  2 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Arqueologia 1 a) 0  1 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Eng.º. 
Topográfica 

2 a) 0  2 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Geografia e 
Planeamento 

1 a) 0  1 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Medicina 
Veterinária 

1 a) 0  1 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Eng.º do 
Ambiente e do 

Território 
1 a) 0  1 
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Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Eng.º. Ord. 
Recursos Nat. 

1 a) 0  1 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Engenharia 
Mecânica 

1 a) 0  1 

Assistente 
Técnico 

Assistente 
Técnico 

 8 a) 0  8 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Operacional 

 61 
60a), 
1a) c) 

0  61 

Div i sã o  d e  
Ed u cação ,  Açã o  
Soc i a l ,  Cu l t u ra ,  
Tu r i s mo e  
Desp o r to  
 

e )  

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Invest. Social 
Aplic. 

1 a) 0  1 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Serviço Social 1 a) 0  1 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Psicologia 1 a) 0  1 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

História 1 a) 0  1 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Música 2 a) 0  2 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Turismo 1 a) 0  1 

Assistente 
Técnico 

Assistente 
Técnico 

 3 a) 0  3 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Operacional 

 23 
21 a), 
2 a) c) 

0  23 

    To t a l  153  0  153 
 

a) Atividades de natureza permanente; relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado; 
b) Estes técnicos superiores ocupam os respetivos Cargos Dirigentes em regime de Comissão de Serviço; 
c) Licença sem remuneração; 
d) As Comissões de Serviço mantêm-se nos termos do nº 7 do artigo 25º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto; 
e) Unidade orgânica não provida de chefe de divisão municipal ao abrigo do nº 1 do artigo 21º da Lei nº 49/2012, de 29 de 

agosto. 
 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o mapa de pessoal 

presente, submetendo-o à apreciação e aprovação por parte da 

Assembleia Municipal de Trancoso. -------------------------------  

*A13*  Análise, discussão e votação relativas à proposta de 

orçamento da receita e despesa e das grandes opções do 

plano para 2016:  Tendo sido submetidos à apreciação do 

executivo, o senhor Presidente da Câmara fez uma breve 

resenha acerca dos documentos presentes, salientando que, 

apesar das incertezas que presidiram à elaboração dos mesmos, 

nomeadamente o facto de estar em curso o processo de 

internalização dos trabalhadores da TEGEC, EM, de haver 
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grande indefinição quanto ao futuro da PACETEG, SA, de 

haver diversas ações em curso contra o município, resultantes 

de obras realizadas sem qualquer procedimento administrativo e 

de não se conhecerem, ainda, as transferências que virão do 

futuro orçamento de Estado, não poderia deixar de cumprir o 

disposto na Lei, sujeitando-os à apreciação do executivo 

camarário, durante o mês de novembro. Acrescentou que, 

devido aos condicionalismos referidos, os referidos documentos 

poderão vir a carecer de ajustamentos, mesmo antes de serem 

sujeitos à apreciação da Assembleia Municipal.  ------------------  

Intervindo, o senhor vereador João Rodrigues perguntou quais 

as obras novas que o senhor Presidente da Câmara salientava 

nos documentos presentes. -------------------------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara salientou que 

constituíam prioridade as obras a realizar no Centro Histórico 

de Trancoso, nomeadamente as obras do mercado municipal 

cujo concurso só ainda não foi lançado, porque se solicitou aos 

serviços técnicos do município uma reformulação do projeto, 

para uma versão menos ambiciosa e de custos mais reduzidos, 

as obras do ex-quartel da GNR, a remodelação das antigas 

cantinas, localizadas junto à Escola Primária de Trancoso e 

que, ao nível do ambiente, não poderia deixar de salientar as 

ETAR’s de Trancoso. Referiu, ainda, as ampliações elétricas e 
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as redes de água. ------------------------------------------------------  

Submetidos os referidos documentos a votação, a Câmara 

Municipal deliberou, por maioria, aprovar as Grandes Opções 

do Plano, bem como a proposta de Orçamento para o próximo 

ano de 2016, com um total de receitas de 12.526.664€, sendo 

10.405.649€ provenientes de receitas correntes e 2.121.015€ 

de receitas de capital, enquanto o total de despesas 

(12.526.664€) está repartido entre 8.530.074€ para despesas 

correntes e 3.996.590€ para despesas de capital.  ----------------  

Os senhores vereadores do PSD abstiveram-se e apresentaram 

a seguinte declaração de voto. Também os membros do PS 

apresentaram outra declaração de voto. --------------------------  

Mais, foi ainda deliberado submeter os referidos documentos 

à apreciação e aprovação, por parte da Assembleia Municipal 

de Trancoso. ----------------------------------------------------------  

-----------------Declaração de voto do PSD -------------------------  

‘Os vereadores do PSD entendem que quem ganha as eleições 

deve governar e, embora o presente orçamento não satisfaça as 

suas intenções, as suas ideias e os seus projetos, decidem 

abster-se, de forma a permitir que o executivo venha, no futuro, 

a ser julgado pelo que fez ou não fez, em prol do 

desenvolvimento do concelho.’ --------------------------------------  

-----------------Declaração de voto do PS ---------------------------  
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‘A elaboração do Orçamento de 2016 constituiu, para nós, 

membros do PS no executivo municipal, um desafio de grande 

complexidade face a todos os condicionalismos existentes à 

partida. ----------------------------------------------------------------  

Ainda assim foi possível, uma vez mais, dar cumprimento a um 

dos princípios que nos propusemos respeitar, desde que fomos 

eleitos, ou seja o reequilíbrio das contas municipais. 

Continuamos a fazê-lo com esta proposta de orçamento. --------  

O documento que apresentamos consolida o reequilíbrio das 

contas, assegurando, por outro lado, o cumprimento das 

obrigações do município, quanto aos compromissos assumidos 

e/ou a assumir, quer perante os fornecedores, quer perante as 

pessoas e instituições. ------------------------------------------------  

Porém, a incerteza quanto à formação e composição do 

próximo governo, o desconhecimento das principais linhas 

orientadoras do Orçamento de Estado para 2016 e as opções 

que o novo executivo governamental poderá vir a tomar, terão 

consequências diretas no orçamento municipal. ------------------  

Elaborámos, por isso, uma proposta de orçamento que cumpre 

um segundo princípio que vimos implementando em todos os 

documentos que apresentamos, o de realismo, face à conjuntura 

que vivemos. Este é um documento rigoroso e que se aproxima 

da realidade do município que somos. -----------------------------  
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O resultado da aplicação dos princípios enunciados traduz-se 

num orçamento cujo valor global – 12.526.664€ - é 

praticamente idêntico ao verificado no ano anterior e em que a 

receita corrente supera, em quase dois milhões de euros, o 

valor previsto para a despesa corrente e onde se constata uma 

importante redução deste tipo de despesa, face ao ano transato, 

facto que é sempre digno de realce. --------------------------------  

O orçamento de 2016 tem em conta o contexto local e nacional, 

mas está preparado para que o município possa responder e 

beneficiar das oportunidades que o novo quadro de 

financiamento comunitário – Portugal 2020 – venha a 

proporcionar e que se aguarda há dois anos. ---------------------  

As pessoas, o património e as atividades económicas 

constituem três vetores essenciais que sustentam a estratégia 

delineada, de acordo com a realidade do concelho de Trancoso. 

A educação, a ação social, o ambiente e o património, entre 

outras, constituem áreas de intervenção prioritárias cujas 

ações se encontram espelhadas neste orçamento. -----------------  

Em suma, o orçamento de 2016 é um documento que reputamos 

de equilibrado, rigoroso, oportuno, adequado à realidade e, 

consequentemente, indutor de estabilidade, objetivo 

imprescindível para manter o rumo de progresso sustentado 

que os trancosenses merecem alcançar. ----------------------------  
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Assim, com consciência e responsabilidade, votamos 

favoravelmente a proposta de orçamento para o ano de 2016.’ -  

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

convocação de uma sessão extraordinária da Assembleia 

Municipal de Trancoso:  De seguida, o senhor Presidente da 

Câmara, acerca do assunto em epígrafe, apresentou a proposta 

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

‘Face à necessidade de submeter à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal, atendendo aos prazos e calendarização 

já definidos, das propostas relativas à 4ª alteração ao 

Regulamento do Plano Diretor Municipal, da dissolução e 

subsequente entrada em liquidação da Empresa Municipal 

TEGEC, E.M., bem como do correspondente Plano de 

Internalização e análise dos Relatórios de Auditoria Jurídica 

ao processo de constituição da PPP, de auditoria técnica às 

obras da PPP e de auditoria financeira às contas do Município 

e da Empresa Municipal Trancoso Eventos, torna-se necessário 

convocar uma Assembleia Municipal extraordinária. ------------  

Assim, nos termos do artigo 28.º, n.º 1, alínea a) da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, proponho que a Câmara Municipal 

delibere requerer ao Presidente da Assembleia Municipal a 

convocação de uma sessão extraordinária deste órgão.’  --------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 
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apresentada, nos seus exatos termos. ------------------------------  

*A15*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à extinção 

da ‘Associação Castelos da Raia – Associação Cultural de 

Municípios’: Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, 

acerca do assunto em epígrafe, apresentou a proposta que se 

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

‘Considerando que o Município de Trancoso outorgou, em 

22/05/1992, a escritura de constituição da Associação 

"Castelos da Raia - Associação Cultura de Municípios"; --------  

Considerando que a mesma Associação se encontra totalmente 

inativa desde 1996; ---------------------------------------------------  

Considerando que a referida Associação não é detentora de 

quaisquer bens móveis ou imóveis; ---------------------------------  

Considerando que se desconhece o paradeiro do livro de Atas 

da mesma Associação, que se presume extraviado; ---------------  

Considerando que não existe, para este Município, qualquer 

vantagem ou interesse na continuação da existência de tal 

Associação; ------------------------------------------------------------  

Considerando as obrigações legais a que a citada Associação 

se encontra sujeita, designadamente, perante o Tribunal de 

Contas, apesar da sua reconhecida inatividade; ------------------  

Proponho que a Câmara Municipal delibere aprovar a extinção 

da Associação "Castelos da Raia - Associação Cultura de 
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Municípios", dando poderes ao Presidente da Câmara para 

outorgar a competente escritura de extinção, devendo a 

deliberação tomada, nos termos da Lei n.º 75/2013, de 12/09, 

ser sujeita à aprovação da próxima Assembleia Municipal. -----  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, dando poderes ao 

Presidente da Câmara para outorgar a competente escritura 

de extinção, após esta proposta ser aprovada pela Assembleia 

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

*A16*  Análise, discussão e votação de proposta de protocolo 

relativa à constituição e funcionamento da comissão de 

acompanhamento, no âmbito do contrato de concessão do 

Sistema de Abastecimento de Água ao Concelho: De seguida, 

o senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto em epígrafe, 

apresentou a proposta que se transcreve na íntegra: --------------  

----------------Comissão de Acompanhamento  ---------------------  

-----------------------------Protocolo  ---------------------------------  

ENTRE -----------------------------------------------------------------  

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO , pessoa coletiva 

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

Trancoso, representada neste ato pelo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal da Trancoso, Amílcar José Nunes Salvador, 

adiante designada por Concedente; --------------------------------  
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E ------------------------------------------------------------------------  

ÁGUAS DA TEJA, S.A., com sede na Av. das Comunidades 

Europeias-Zona Industrial 6420-76 Trancoso, pessoa coletiva 

n.º 503887870, representada neste ato pelo Senhor Eng. Paulo 

Jorge Almeida de Oliveira, na qualidade de Presidente do 

Conselho de Administração e pelo Senhor Dr. José António 

Ferreira dos Santos, na qualidade de Vogal do Conselho de 

Administração, adiante designada por Concessionária. ---------  

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

1. O presente Protocolo decorre da obrigatoriedade de 

adaptação do atual Contrato de Concessão ao Decreto-Lei 

n.º 194/09, de 20 de Agosto que altera o enquadramento 

legal do setor, estabelecendo princípios de universalidade no 

acesso, de continuidade e qualidade de serviço, de eficiência 

e equidade dos tarifários aplicados, entre outros; -------------  

2. Nesta conformidade, e por forma a dar cumprimento ao 

estipulado no artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 194/09, de 20 de 

Agosto, que prevê a constituição de uma Comissão de 

Acompanhamento da Concessão, se celebra o mesmo. ---------  

É celebrado o presente Protocolo que as Partes entre si 

livremente estipulam e reciprocamente aceitam e que se regerá 

pelo disposto nas cláusulas seguintes: -----------------------------  

----------------------------Clausula 1ª  --------------------------------  
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----------------------(Princípios Gerais)  -----------------------------  

O presente Protocolo respeita integralmente os princípios e as 

normas enunciadas no Decreto-Lei n.º 194/09, de 20 de Agosto 

e no Contrato de Concessão celebrado entre as Partes. ---------  

----------------------------Cláusula 2ª  --------------------------------  

-----------------------------(Objeto)  -----------------------------------  

O presente Protocolo tem por objetivo criar e regular a 

Comissão de Acompanhamento, prevista no Decreto-Lei n.º 

194/09, de 20 de Agosto. ---------------------------------------------  

----------------------------Cláusula 3ª  --------------------------------  

-------(Competências da Comissão de Acompanhamento)  -------  

Compete à Comissão de Acompanhamento: ------------------------  

a) Emitir parecer sobre a conformidade com o Contrato de 

Concessão dos projetos de execução de investimentos 

submetidos pela Concessionária à prévia aprovação da 

Concedente;---------------------------------------------------------  

b) Emitir relatório anual relativo ao cumprimento do Contrato 

de Concessão, a remeter às Partes e igualmente à Entidade 

Reguladora, até ao final do 1º trimestre do ano seguinte ao 

que diz respeito; ---------------------------------------------------  

c) Emitir parecer sobre a aplicabilidade das sanções 

contratuais previstas para situação de incumprimento e 

respetivo montante; ------------------------------------------------  
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d) Emitir parecer sobre a efetiva verificação de riscos que 

permanecem na responsabilidade da Concedente e 

quantificar as compensações devidas à Concessionária ou 

Concedente, conforme o caso; ------------------------------------  

e) Auscultar ambas as partes e recolher os respetivos 

contributos, em sede de preparação de alteração do Contrato 

de Concessão; ------------------------------------------------------  

f) Emitir parecer sobre diferendos entre as Partes, 

nomeadamente quanto à interpretação de cláusulas 

contratuais; ---------------------------------------------------------  

g) Elaborar o respetivo regulamento de funcionamento, no 

prazo de trinta dias, a contar da assinatura do presente 

Protocolo. -----------------------------------------------------------  

----------------------------Cláusula 4ª  --------------------------------  

---------------------------(Pareceres)  ---------------------------------  

1. Os pareceres da Comissão de Acompanhamento não são 

vinculativos, aplicando-se os mecanismos de resolução de 

diferendos e arbitragem sempre que os mesmos não sejam 

voluntariamente seguidos pelas Partes. -------------------------  

2. O prazo para a emissão dos pareceres referidos no número 

anterior é de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, após a 

solicitação por uma das partes, salvo no caso do parecer 

referido na alínea f) da cláusula anterior, em que é de 20 
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(vinte) dias úteis. --------------------------------------------------  

----------------------------Cláusula 5ª  --------------------------------  

----------------------------(Encargos)  --------------------------------  

1. O montante anual destinado a suportar os encargos do 

Presidente da Comissão de Acompanhamento é repartido em 

partes iguais entre a Concessionária e a Concedente. -----------  

----------------------------Cláusula 6ª  --------------------------------  

--------(Constituição da Comissão de Acompanhamento)  -------  

1. Nos termos do presente Protocolo, é constituída uma 

Comissão de Acompanhamento, integrando um representante 

designado pela Concedente, um representante designado pela 

Concessionária e um terceiro elemento cooptado pelos 

anteriores, que preside. -------------------------------------------  

2. Em cumprimento do previsto no artigo 44.º do Decreto-Lei 

n.º 194/09, de 20 de Agosto, as Partes designam, desde já, os 

seguintes representantes: -----------------------------------------  

 Eng.º Victor Jorge Almeida Ribeiro Silva, em 

representação da Concedente; ------------------------------  

 Eng.º Narciso Antero Santinha Matias, em representação 

da Concessionária; -------------------------------------------  

 Prof.° Rui Cunha Marques, cooptado pelos anteriores, 

que preside. ---------------------------------------------------  

----------------------------Cláusula 7ª  --------------------------------  
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----------------------------(Reuniões)  --------------------------------  

A Comissão de Acompanhamento reunirá de forma ordinária 

nos termos do respetivo Regulamento de Funcionamento e 

extraordinariamente sempre que o seu Presidente a convoque. -  

----------------------------Cláusula 8ª  --------------------------------  

---------------------------- (Duração)  --------------------------------  

A Comissão de Acompanhamento é nomeada pelo período de 1 

(um) ano, podendo ser renovado por iguais períodos 

sucessivos, mediante acordo entre as Partes. ---------------------  

O presente Protocolo é feito em duplicado, ficando uma via em 

poder de cada uma das Partes contraentes. -----------------------  

Trancoso, aos -- dias do mês de Outubro de 2015 ----------------  

P’la Câmara Municipal de Trancoso -------------------------------  

P'la Águas da Teja, S.A..’ -------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos. ------------------------------  

*A17*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à fixação 

do preço de venda do livro ‘Lendas do Distrito da Guarda’:  

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve na 

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

‘Venho propor o preço, para ser vendido no Posto de Turismo 

de Trancoso, do livro ‘Lendas do Distrito da Guarda, do autor 
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Santos Costa, ao preço unitário de 17€.’ --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos. ------------------------------  

*A18*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à fixação 

do preço de ingresso na Feira da Castanha / 2015: De 

seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto em 

epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve na íntegra: ---  

‘Considerando que a Feira da Castanha se realiza de 6 a 8 de 

novembro de 2015. ----------------------------------------------------  

Tendo em conta que o Município tem em orçamento algumas 

despesas associadas a esta feira, considerando ainda o esforço 

financeiro, vem desta forma recolher a receita oriunda da 

bilheteira. -------------------------------------------------------------  

Proponho então que seja cobrado, bilhete de ingresso, nos 

seguintes dias: --------------------------------------------------------  

 Dia 6 - 1,50€ a entrada; -----------------------------------------  

 Dia 7 - 1,50€ a entrada.’ ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos. ------------------------------  

*A19*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

comparticipação do Município de Trancoso no 

desenvolvimento de projetos, em parceria com a Associação 

‘Aldeias Históricas de Portugal’:  Seguidamente, o senhor 
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Presidente da Câmara, acerca do assunto em epígrafe, 

apresentou a proposta que se transcreve na íntegra: --------------  

‘O Município de Trancoso integra a Associação "Aldeias 

Históricas de Portugal". ---------------------------------------------  

Esta Associação vem desenvolvendo, em colaboração com os 

municípios associados, um conjunto de projetos âncora, 

públicos imateriais, com especial destaque no desempenho 

alcançado na execução da estratégia de eficiência coletiva do 

PROVERE "Aldeias Históricas de Portugal - Valorização do 

Património". -----------------------------------------------------------  

Ao longo do ano transato, o investimento total elegível, das 

candidaturas que a Associação apresentou e executou, foi 

continuamente aumentado.-------------------------------------------  

Em consequência, a Associação foi obrigada a reforçar o seu 

investimento, ao nível da Estrutura de Gestão e Coordenação, 

do Plano de Animação e do Plano de Comunicação e 

Marketing. -------------------------------------------------------------  

Por outro lado, em 2014, a Associação não solicitou, aos 

associados, a contrapartida pública nacional, para as ações 

desenvolvidas. ---------------------------------------------------------  

Assim, no cumprimento das responsabilidades que cabem ao 

Município, enquanto Parceiro daquela Associação, --------------  

Proponho que a Câmara Municipal delibere atribuir, à 
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Associação "Aldeias Históricas de Portugal", um apoio de 

4.000€, como comparticipação do Município de Trancoso no 

desenvolvimento dos projetos realizados.’-------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta presente, 

transferindo, para a Associação “Aldeias Históricas de 

Portugal”, a importância de 4.000€, mediante a celebração de 

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

*A20*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à escala de 

turnos das farmácias do concelho, para o próximo ano de 

2016:  De seguida, foi presente o ofício número 2812 que deu 

entrada na secretaria da Câmara, em 16 do corrente mês de 

outubro, da Administração Regional de Saúde do Centro, IP, a 

remeter, para parecer, nos termos e em cumprimento do 

disposto no Decreto-Lei nº 53/2007, de 8 de Março, com as 

alterações posteriormente introduzidas, as propostas de escalas 

de turnos de serviço das farmácias do concelho, para o ano de 

2016. -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada pela Administração Regional de Saúde, IP, nos 

seus exatos termos. ---------------------------------------------------  

*A21*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 

deliberações constantes desta ata, sob a forma de minuta, nos 
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termos do disposto no número 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013 

de 12 de janeiro, com vista à sua executoriedade imediata. -----  

*A22*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A23*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17,30 horas, 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:  

 
 


