
 
 

Ata  n . º    2 3  /  2 01 5 .    Reuniã o  de    11 -1 1 -2 0 1 5 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 11 DE NOVEMBRO DE 2015. ----------------  

*A1* Aos 11 dias do mês de novembro 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 e 

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

*A2* Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência, à presente 

reunião, da senhora vereadora doutora Cristina Inocêncio. ------  

*A3* Às 14h30m, constatada a existência de quórum e após haver 

declarado aberta a reunião, o senhor Presidente da Câmara 

começou por justificar a presença do senhor vereador Rogério 

Tenreiro, afirmando que tal se deve ao facto de o senhor 

vereador Augusto Rente ter pedido a sua substituição, na 

presente reunião, em conformidade com o previsto no artigo 

78.° da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º  5-A/2002, de 11 de janeiro. ------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A4* Aprovação e Publicidade da Ata:  ---------------------------------  

Nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 57º da Lei 
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número 75/2013, de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 28 

do passado 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 o senhor vereador 

Rogério Tenreiro, por não ter estado presente nessa reunião, 

foi, ainda, deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício 

dos Paços do Município de Trancoso e publicá-la no site do 

Municipio. -------------------------------------------------------------  

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

218, datado de 10 do corrente mês de novembro e que apresenta 

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

- Operações Orçamentais: 766.220,22€; ----------------------  

- Operações não Orçamentais: 302.694,79€. -----------------  

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

ORDEM DO DIA 

*A6* 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 
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dos fundos disponíveis para o mês de novembro 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 

512.072,91€.-----------------------------------------------------------  

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

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

*A7* Em seguida, foi presente o requerimento número 532 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 15 do 

passado mês de outubro, de Francisco de Jesus Martinho, 

residente em Póvoa do Concelho, na qualidade de proprietário, 

a solicitar isenção de licença de utilização para um palhal, sito 

na Rua do Castelo, em Póvoa do Concelho, inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 493, da Freguesia de Póvoa do 

Concelho, uma vez que o mesmo foi construído antes da entrada 

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

1951. -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isento de licença de utilização. --------  

*A8* Seguidamente, foi presente o requerimento número 533 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 
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15 do passado mês de outubro, de Francisco de Jesus Martinho, 

residente em Póvoa do Concelho, na qualidade de proprietário, 

a solicitar isenção de licença de utilização para um palhal, sito 

na Rua do Castelo, em Póvoa do Concelho, inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 491, da Freguesia de Póvoa do 

Concelho, uma vez que o mesmo foi construído antes da entrada 

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

1951. -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isento de licença de utilização. --------  

*A9* Em seguida, foi presente o requerimento número 534 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 15 do 

passado mês de outubro, de Francisco de Jesus Martinho, 

residente em Póvoa do Concelho, na qualidade de proprietário, 

a solicitar isenção de licença de utilização para um palhal, sito 

na Rua do Castelo, em Póvoa do Concelho, inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 492, da Freguesia de Póvoa do 

Concelho, uma vez que o mesmo foi construído antes da entrada 

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

1951. -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isento de licença de utilização. --------  

*A10*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 574 da 
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Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

4 do corrente mês de novembro, de Delfim Brites, residente em 

Dominga Chã, na qualidade de interessado, a solicitar isenção 

de licença de utilização para uns arrumos, sitos no Largo da 

Capela, em Dominga Chã, Granja, inscritos na matriz predial 

urbana sob o artigo 387, da Freguesia de Granja, uma vez que 

os mesmos foram construídos antes da entrada em vigor do 

Decreto - Lei número 38382, de 7 de agosto de 1951. ------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isentos de licença de utilização. -------  

*A11*  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de outubro:  De 

seguida, foi presente informação da Divisão de Obras, 

Ambiente, Estruturas e Equipamento Urbano, a dar conta das 

operações urbanísticas realizadas durante o passado mês de 

outubro, designadamente as que estão sujeitas a licença, 

comunicação prévia e autorização de utilização, bem como dos 

pedidos de informação prévia solicitados e despachados pelo 

Senhor Vice-Presidente, no uso dos poderes delegados, ao 

abrigo do disposto no artigo 34° do Anexo I da Lei n° 75/2013, 

de 1 2 de setembro, que se reproduz na íntegra: ------------------  

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

Construção de uma habitação, n° 24, em nome de José 
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Francisco Moreira Caseiro, sita em Corças, União das 

Freguesias de Torre do Terrenho, Sebadelhe da Serra e 

Terrenho; ------------------------------------------------------  

Construção de uma habitação, n° 25, em nome de 

Fernando Miguel Ferreira do Nascimento, sita em 

Mordoiro, freguesia de Cogula; ----------------------------  

Reconstrução / Alteração de uma habitação, n° 26, em 

nome de Jorge Manuel Brás Costa, sita na Rua da Lage-

Zabro, freguesia de Moreira de Rei. -----------------------  

Comunicação Prévia: ------------------------------------------------  

Comunicação Prévia, de uns arrumos agrícolas, processo 

(13) 2015 (4) em nome de António Fernandes Júlio, sitos 

em Terra - Vale de Mouro, freguesia de Tamanhos; ------  

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

Habitação, n° 22, em nome de José Manuel Pinto Inácio, 

sita na Rua Dr. Sá Carneiro, freguesia de Reboleiro; ---  

Pequenos Ruminantes, n° 23, em nome de Ovipure, 

Agropecuária, Lda., sito no lugar de Seixinho, União 

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

Souto Maior; --------------------------------------------------  

Armazém, n° 24, em nome de Ovipure, Agropecuária, Lda., 

sito no lugar de Seixinho, União das Freguesias de 

Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e Souto Maior; ----  
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Queijaria, n° 25, em nome de Ovipure, Agropecuária, Lda., 

sita no lugar de Seixinho, União das Freguesias de 

Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e Souto Maior; ----  

Habitação, n° 26, em nome de Elisabeta dos Santos 

Marques, sita em Estrada Florestal - Venda do Cepo, 

União das Freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa 

Maria) e Souto Maior; ---------------------------------------  

Arrumo, n° 27, em nome de Elisabete Nascimento dos 

Santos Fonseca, sito no lugar de Pombal, freguesia de 

Reboleiro.’ ----------------------------------------------------  

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

*A12*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 1 da empreitada ‘Arruamentos em Esporões’:  

Seguidamente, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a dar 

conta que o auto de medição está em conformidade com os 

trabalhos realizados em obra e com os preços unitários 

registados na proposta, importando no valor de 11.044€, a que 

acresce o IVA à taxa legal em vigor. -------------------------------  
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De acordo com a informação técnica prestada, a Câmara 

Municipal deliberou aprovar o auto de medição de trabalhos, 

no montante de 11.044€. --------------------------------------------  

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

trabalhos n.º 1 da empreitada ‘Reabilitação do edifício dos 

Paços do Concelho – reparação de cobertura’: De seguida, 

foi presente informação do setor de acompanhamento e 

fiscalização de obras municipais, a dar conta que o auto de 

medição está em conformidade com os trabalhos realizados em 

obra e com os preços unitários registados na proposta, 

importando no valor de 4.989€, a que acresce o IVA à taxa 

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

De acordo com a informação técnica prestada, a Câmara 

Municipal deliberou aprovar o auto de medição de trabalhos, 

no montante de 4.989€. ----------------------------------------------  

*A14*  Análise, discussão e votação de proposta de ratificação do 

despacho relativo à aprovação do Plano de Segurança e 

Saúde, respeitante à empreitada ‘Requalificação da Estrada 

do Freixial (EM 595): Seguidamente, foi presente informação 

do setor de acompanhamento e fiscalização de obras municipais 

que se reproduz na íntegra: ------------------------------------------  

‘A obra em epígrafe foi consignada no dia 23 de outubro de 

2015. -------------------------------------------------------------------  
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O empreiteiro apresentou o Plano de Segurança e Saúde, o 

qual foi validado pela fiscalização, devendo o mesmo ser 

aprovado pelo dono de obra e comunicada a sua aprovação ao 

empreiteiro. Deverá ser enviado à Autoridade para as 

Condições do Trabalho a Comunicação Prévia, bem como os 

termos de nomeação e aceitação.’ ----------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

‘Face à urgência na realização dos trabalhos, determino a 

aprovação do Plano de Segurança e Saúde da empreitada em 

causa, devendo ser cumprida a tramitação associada a este 

procedimento. À próxima reunião de Câmara, para ratificação 

do presente despacho.’  -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho do senhor 

Presidente da Câmara, aprovando o Plano de Segurança e 

Saúde respeitante à empreitada ‘Requalificação da Estrada do 

Freixial (EM 595)’. --------------------------------------------------  

*A15*  Apreciação da 10.ª alteração às grandes opções do plano e 

da correspondente 12.ª alteração ao orçamento da receita e 

da despesa:  ------------------------------------------------------------  

Tendo sido presentes a 10.ª alteração às grandes opções do 

plano e a 12.ª alteração ao orçamento da receita e da despesa, a 

Câmara Municipal tomou conhecimento das alterações 

verificadas nos referidos documentos, com valores 



 
 

Ata  n . º    2 3  /  2 01 5 .    Reuniã o  de    11 -1 1 -2 0 1 5 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

equivalentes de 19.800€, para os reforços e para as 

diminuições nos montantes da receita e da despesa, mantendo 

inalterado o volume global do orçamento.  ------------------------  

*A16*  Análise, discussão e votação relativas à 4.ª alteração ao 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Trancoso:  De 

seguida, foi presente informação dos serviços de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais do 

município, a informar que, na sequência da abertura do período 

de discussão pública, havia decorrido o prazo legalmente 

concedido, não se tendo registado reclamações, observações, 

sugestões ou pedidos de esclarecimento, por parte de 

particulares. -----------------------------------------------------------  

Acrescentava que, de acordo com o número 1 do artigo 90.º do 

Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, a Câmara Municipal 

deveria propor à Assembleia Municipal a aprovação da revisão 

final da 4.ª alteração ao Plano Diretor Municipal de Trancoso. -  

A Câmara Municipal, em face da informação prestada pelos 

serviços, deliberou aprovar a 4.ª alteração ao Plano Diretor 

Municipal, cumprindo-se os formalismos legais subsequentes, 

nomeadamente a apreciação e aprovação por parte da 

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

*A17*  Análise, discussão e votação de proposta contendo as 

disposições referentes ao património cultural, a incluir no 
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Regulamento do PDM de Trancoso: Seguidamente, foi 

presente informação dos serviços de arqueologia, acerca do 

assunto em epígrafe, contendo a proposta que se transcreve na 

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

‘No processo de Revisão do Plano Director Municipal (PDM) 

de Trancoso, foram destacados, entre outros, os seguintes 

objectivos instrumentais: actualizar o conteúdo do Plano e 

corrigir as deficiências e omissões detectadas, definir novas 

estratégias de planeamento urbano sustentado para os 

aglomerados urbanos e integrar o conteúdo do plano em SIG, 

facilitando a sua leitura, manipulação e monitorização. --------  

Relativamente aos objectivos estratégicos para o concelho de 

Trancoso, identifica-se a preservação e valorização do 

Património Cultural como um dos eixos prioritários. Neste 

sentido, considera-se a valorização e qualificação do 

Património Cultural, material e imaterial, como uma das 

questões estratégicas da revisão do PDM de Trancoso, 

indicando-se mesmo o Turismo e o Património Cultural como 

Factores Críticos de Decisão. ---------------------------------------  

Ora, tendo em conta que o inventário do Património Cultural,  

presente no PDM em vigor, se encontra desactualizado, foi 

solicitada a realização de estudos de caracterização do 

Património Arqueológico Concelhio, através de trabalhos de 
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prospecção que permitissem a sistematização do conhecimento 

e a correcção/actualização da carta arqueológica do concelho, 

devendo os elementos patrimoniais (conhecidos e/ou 

recentemente detectados) ser individualmente identificados e 

georreferenciados e incluírem as áreas de protecção que se 

justifiquem. ------------------------------------------------------------  

Esta norma, a par de um conjunto de directivas respeitantes às 

medidas de protecção e salvaguarda dos elementos 

patrimoniais que deverão figurar no Plano e Regulamento, 

nomeadamente as que dizem respeito à adopção de normas 

condicionantes, com carácter gradativo, para cada ocorrência 

arqueológica, integra o parecer da Direcção Regional da 

Cultura do Centro (DRCC) na Iª Reunião Plenária da Comissão 

de Acompanhamento (CA) da Revisão do PDM de Trancoso. ----  

Também o próprio documento da revisão do PDM de Trancoso - 

Estudos de Caracterização e Diagnóstico - indica que é 

fundamental que seja conhecida a necessidade de encarar o 

Património Cultural como factor de desenvolvimento e de 

melhoria da qualidade de vida da população e que, em termos 

regulamentares, devem ser definidas medidas de salvaguarda, 

para que seja atenuado o risco de destruição, bem como a 

determinação de medidas cautelares para eventuais achados 

fortuitos. ---------------------------------------------------------------  
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Assim, tendo por base estes documentos orientadores, bem 

como o facto de o articulado constante do PDM de Trancoso 

(1994) se encontrar desactualizado, em anexo, apresenta-se, 

para análise e deliberação, uma proposta de normas 

condicionantes e medidas de protecção e salvaguarda que 

deverá constar no Plano e Regulamento municipal relativo ao 

Património Cultural do concelho de Trancoso. -------------------  

Para além dessa proposta de articulado, figura, ainda, para 

conhecimento, a Carta de Património Cultural do Concelho de 

Trancoso que inclui os inventários dos Monumentos 

Classificados e dos Sítios ou Conjuntos Arqueológicos. É de 

realçar que, apesar de os diferentes níveis de sensibilidade 

arqueológica, para cada bem arqueológico, já se encontrarem 

definidos, os respectivos elementos cartográficos encontram-se 

ainda em execução. ---------------------------------------------------  

Relativamente a outras directrizes também propostas pelas 

entidades da CA, como o estabelecimento de medidas de 

valorização e promoção do Património Cultural municipal, 

estruturadas com base numa estratégia de intervenção para o 

concelho, não são apresentadas, neste documento, pois 

considera-se que a identificação e avaliação dessas 

medidas/propostas carecem ainda de uma análise aprofundada 

dos dados entretanto coligidos. Perspectiva-se que, a curto 
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prazo, seja possível a apresentação dessas medidas/propostas, 

com vista à definição de possíveis estratégias patrimoniais 

para o concelho de Trancoso.’ --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, contendo as disposições referentes ao património 

cultural, a incluir no Regulamento do P.D.M. de Trancoso, no 

âmbito da próxima revisão do mesmo. -----------------------------  

*A18*  Análise, discussão e votação de proposta de tarifário para 

2016, apresentada pela empresa ‘Águas da Teja, SA’: De 

seguida, foi presente o ofício número 2913 que deu entrada na 

secretaria da Câmara em 2 do corrente mês de novembro, da 

empresa ‘Águas da Teja, SA’, a remeter proposta de tarifário, a 

vigorar durante o ano de 2016. --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de tarifário 

presente, atendendo a que a atualização de preços resulta da 

aplicação de fórmulas de revisão, previstas no contrato de 

concessão. -------------------------------------------------------------  

*A19*  Proposta de nomeação para liquidatário da TEGEC, EM do 

presidente do conselho de administração, mantendo a 

retribuição auferida na qualidade de administrador:  

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve na 

íntegra: -----------------------------------------------------------------  
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‘Na reunião de câmara do passado dia 09 de Novembro de 

2015, foi deliberado propor à Assembleia Municipal a 

dissolução da empresa TEGEC - Trancoso Eventos, E.E.M, na 

sua reunião extraordinária, a realizar no próximo dia 13 de 

Novembro. -------------------------------------------------------------  

A dissolução das entidades empresariais locais é da 

competência dos órgãos da autarquia responsáveis pela sua 

criação, a quem incumbe definir os termos da liquidação do 

respetivo património, ao abrigo dos n.°s 1 e 2 do art.° 61° da 

Lei n° 50/2012, de 31 agosto, na sua atual redação e do 

disposto na alínea n) do n° 1, do art.° 24° e alínea ccc) do n° 1 

do art.° 33° da Lei n° 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 

redação.----------------------------------------------------------------  

O disposto no art.° 21° da Lei n° 50/2012, de 31 de agosto, 

prevê que "as empresas locais regem-se pela presente lei,  pela 

lei comercial, pelos estatutos e, subsidiariamente, pelo regime 

do sector empresarial do Estado, sem prejuízo das normas 

imperativas neste previstas”. ---------------------------------------  

De acordo com o disposto no Artigo 151.° do Código das 

Sociedades Comerciais, “salvo cláusula do contrato de 

sociedade ou deliberação em contrário, os membros da 

administração da sociedade passam a ser liquidatários desta, a 

partir do momento em que ela se considere dissolvida." ---------  
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Considerando que, por carta com data de 09 de Novembro de 

2015, o atual Presidente do Conselho de Administração, Valter 

Barreiros, manifestou a sua disponibilidade para assumir as 

funções de liquidatário, bem como a indisponibilidade dos 

restantes vogais, para o efeito, proponho, face aos factos e com 

os fundamentos que se deixam acima expostos, nos termos 

conjugados dos n°s. 1 e 2 do art.° 61° da Lei n° 50/2012, de 31 

de agosto, da alínea n) do n° 1, do art.° 24° e alínea ccc) do n° 

1 do art.° 33° da Lei n° 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

atual redação, que a Câmara Municipal delibere no sentido de 

nomear para único liquidatário da TEGEC - Trancoso Eventos, 

E.E.M, o seu atual Presidente do Conselho de Administração, 

Valter Barreiros, mantendo a retribuição auferida naquela 

qualidade.’ ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nomeando, para liquidatário da TEGEC, EM, o 

presidente do Conselho de Administração da empresa, Dr. 

Valter Barreiros, mantendo-lhe a retribuição auferida na 

qualidade de administrador. ----------------------------------------  

*A20*  Análise, discussão e votação relativas à assunção de despesa 

de estadia e refeições de imigrantes, em conformidade com a 

notificação do Tribunal de Trancoso: De seguida, o senhor 

Presidente da Câmara, acerca do assunto em epígrafe, 
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apresentou a proposta que se transcreve na íntegra: --------------  

‘Considerando que a meritíssima da comarca da Guarda, 

instância de Trancoso, notificou a Câmara Municipal, na 

pessoa do seu vereador, João Paulo Matias, para providenciar 

pela estadia de um casal de imigrantes, com uma criança de 3 

anos de idade, naturais do Bangladesh; ---------------------------  

Considerando as razões humanitárias subjacentes à referida 

situação; ---------------------------------------------------------------  

Considerando as competências e os deveres que cabem ao 

Município na área social; -------------------------------------------  

Considerando o dever que se impõe ao município, no respeito a 

uma ordem judicial; --------------------------------------------------  

Considerando a urgência na resolução da referida situação, 

motivada pelo facto do referido casal ter sido transportado por 

uma alegada rede de auxílio à emigração ilegal, apenas tendo 

sido libertado por volta das 20 horas, do passado sábado, dia 

07 de Novembro de 2015, não tendo condições económicas para 

pernoitar num local que assegurasse as mínimas condições de 

conforto e segurança, sobretudo atendendo à idade da criança;  

Considerando que o referido casal pernoitou por apenas uma 

noite, tendo sido transportado pela GNR de Trancoso, até á 

estação de comboios de Vila França das Naves, na manhã do 

Domingo seguinte, ----------------------------------------------------  
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Proponho que a Câmara Municipal delibere assumir as 

despesas de estadia e refeições do referido casal, procedendo 

ao pagamento da fatura emitida, para o efeito, pela unidade 

hoteleira onde ficaram instalados.’ --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou assumir a despesa referida, no 

montante de 50€, atendendo à situação referida e ao facto de 

se tratar de uma notificação da meritíssima senhora juiz de 

direito, devendo a assunção da despesa ter enquadramento 

legal no disposto no art.º 9.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 

21 de junho. -----------------------------------------------------------  

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 

deliberações constantes desta ata, sob a forma de minuta, nos 

termos do disposto no número 3 do artigo 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 16h30m, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, da qual, 

para constar, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo 
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senhor Presidente da Câmara e pelo Diretor de Departamento 

que a redigiu. ----------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  

 
 


