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ACTA DA REU�IÃO EXTRAORDI�ÁRIA DA 

CÂMARA MU�ICIPAL DE TRA�COSO 

REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2010. --------  

*A1*  Aos 27 dias do mês de Abril do ano 2010, nesta Cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso sob a Presidência do senhor 

doutor Júlio Sarmento e a comparência dos senhores vereadores 

doutor António Oliveira, doutor João Rodrigues, João 

Carvalho, professor Amílcar Salvador e António Nascimento e 

a senhora vereadora doutora Ivone Mouco. ------------------------  

*A2*  Às 15,30 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

existência de quórum, declarou aberta a reunião. -----------------  

PERÍODO A�TES DA ORDEM DO DIA 

*A3*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 77 datado de 26 do corrente mês de Abril e que 

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

- Operações Orçamentais: 220.919,10 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 369.862,69 €. ----------------  

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

ORDEM DO DIA 

*A4*  Análise, discussão e votação das contas do exercício da 

Empresa Municipal TEGEC relativas a 2009: Seguidamente 
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foi presente o requerimento número 1630, da Secretaria, que 

deu entrada nesta Câmara em 26 do corrente mês de Abril,  a 

enviar, de acordo com o estabelecido na alínea c) do artigo 27º 

da Lei número 53-F/2006 de 29 de Dezembro e na alínea g) do 

artigo 10º dos Estatutos, para aprovação, os documentos de 

prestação de contas do exercício de 2009, bem como de acordo 

com o número 2, do artigo 31º da Lei número 53-F/2006 de 29 

de Dezembro, no caso do resultado da exploração anual 

operacional seja negativa, é obrigatória a realização de uma 

transferência a cargo do detentor de capital, ponto este 

salientado no número 9 da Certificação Legal de Contas. -------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar os documentos de 

prestação de contas da Empresa Municipal, por maioria, com 

os votos contra dos senhores vereadores do PS, professor 

Amílcar Salvador, António !ascimento e doutora Ivone 

Mouco e os votos favoráveis dos membros do PSD, senhor 

Presidente da Câmara e os senhores vereadores doutor 

António Oliveira e João Carvalho, tendo o senhor Presidente 

da Câmara exercido o voto de qualidade nos termos da Lei. ---  

!ão participou na discussão e votação o senhor vereador 

doutor João Rodrigues por ser Presidente do Conselho de 

Administração da Empresa Municipal. ----------------------------  

Face à urgência na tomada de deliberação, a Câmara 
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Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 

19º do Código do Procedimento Administrativo, apreciar e 

discutir os seguintes assuntos não incluídos na Ordem do 

Dia:  --------------------------------------------------------------------  

*A5*  Atribuição de Medalha de Honra do Município ao Senhor 

Primeiro-Ministro: --------------------------------------------------  

Em seguida o senhor Presidente da Assembleia Municipal  

comunicou o seguinte: -----------------------------------------------  

“a) Os deputados municipais do Grupo Municipal do PS 

abandonaram os trabalhos da Assembleia Municipal, 

após a evocação ao 25 de Abril; ----------------------------  

b) Constatou-se que estavam presentes 35 deputados 

municipais, pelo que existia quórum; ----------------------  

c) Por tal motivo, os trabalhos agendados para a presente 

sessão, continuaram ------------------------------------------  

d) Chegados ao ponto numero 6: "Análise, discussão e 

votação da proposta da Câmara Municipal de Trancoso 

em atribuir a medalha de honra do Município ao Sr. 

Primeiro-Ministro", verificou-se que a votação foi a 

seguinte: votos a favor 28, abstenções 6 e votos contra 

1; ---------------------------------------------------------------  

e) Ora, nos termos do Regulamento de Atribuição de 

Medalhas Municipais, analisado e discutido e aprovado 
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por este Órgão, na Assembleia Municipal na sessão de 

25 de Fevereiro de 2010," A concessão da medalha de 

honra do Município é atribuída por deliberação da 

Assembleia Municipal, aprovada por maioria absoluta 

dos seus membros em efectividade"; -----------------------  

f) Assim, para que nos termos do citado regulamento fosse 

atribuída a medalha de honra proposta pela Câmara 

Municipal ao Sr. Primeiro Ministro teria que tal 

proposta ter obtido uma aprovação por parte, no mínimo 

de 30 deputados municipais; --------------------------------  

g) Tal não aconteceu, pelo que, conforme o preceituado no 

citado regulamento, a proposta da Câmara, em atribuir 

a medalha de honra do Município ao Sr. Primeiro-

Ministro, não obteve a votação necessária para que a 

referida medalha seja atribuída. ----------------------------  

Por este motivo e porque tenho conhecimento do agendamento 

de uma reunião de Câmara Municipal marcada para hoje 

(27/04/2010) solícito a V. Ex.ª que o Órgão a que preside 

analise a situação e delibere no sentido que entender mais 

conveniente.”----------------------------------------------------------  

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

*A6*  Fundamentação da urgência da expropriação do prédio 

urbano, inscrito na matriz predial urbana da freguesia de 
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São Pedro sob o artigo 110, destinado à construção do 

futuro Centro de Interpretação Isaac Cardoso/Museu 

Judaico, bem como justificação da urgência dos trabalhos e 

da indispensabilidade da posse administrativa para o início 

da construção:  --------------------------------------------------------  

A construção do Centro de Interpretação/Museu Judaico far-se-

á em dois artigos urbanos, localizados no Centro Histórico da 

cidade, que se encontram em total estado de ruínas. -------------  

Em relação a um deles, o Município de Trancoso obteve o 

acordo quanto à sua aquisição. --------------------------------------  

Já relativamente ao prédio, objecto do pedido de expropriação, 

apesar das tentativas já realizadas, que decorrem há mais de 2 

anos, não tem sido possível chegar a um acordo com os 

respectivos proprietários. --------------------------------------------  

Assim, a Câmara Municipal deliberou em sua reunião de 11 do 

passado mês de Março, requerer a declaração de utilidade 

pública e autorização da posse administrativa do referido 

prédio. -----------------------------------------------------------------  

A construção do futuro Centro de Interpretação Isaac 

Cardoso/Museu Judaico, está já aprovada, no âmbito de uma 

operação de Regeneração Urbana, tendo já sido objecto de 

contratualização e f inanciamento pelo QREN. --------------------  

Assim, existem prazos para concluir o referido investimento, 
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sendo do interesse nacional o aumento da taxa de execução do 

QREN. -----------------------------------------------------------------  

Para além deste factor, a construção deste equipamento,  

reveste-se de uma importância estratégica para o Município, 

dado Trancoso, integrar a rede das Aldeias Históricas e o 

turismo ser uma das âncoras de desenvolvimento deste 

concelho.---------------------------------------------------------------  

O Município de Trancoso considera ainda que deve ser dado 

carácter de urgência ao pedido de expropriação do referido 

prédio urbano, não só para permitir a rápida execução do 

investimento comparticipado pelo QREN, como também, para 

possibilitar as obrigatórias escavações arqueológicas prévias ao 

início da construção. -------------------------------------------------  

Desta forma, torna-se indispensável que a declaração de 

utilidade pública solicitada, seja acompanhada da posse 

administrativa, pois só desta forma, se poderá viabilizar o 

início da construção e da sua prossecução ininterrupta. ----------  

*A7*  Cumprimento do disposto na alínea b) do número 2 do 

artigo 36º da Lei das Finanças Locais, bem como o disposto 

no artigo 31º da Lei número 53-F/2006, relativos à Empresa 

Municipal TEGEC, EEM e PACETEG: Em seguidamente o 

senhor Presidente da Câmara apresentou a proposta sobre o 

assunto em epígrafe que de seguida se reproduz na íntegra: -----  
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“Dando cumprimento ao disposto na alínea b), do número 2, 

artigo 36º da Lei das Finanças Locais (Lei número 2/2007), 

bem como ao artigo 31º da Lei número 53-F/2006, e tendo em 

consideração dos valores apurados nos documentos de 

prestação de contas aprovados, relativos às entidades do SEL e 

outras participações societárias directa ou indirectas do 

Município de Trancoso, propõe-se que: ----------------------------  

- relativamente à PACETEG, na qual o Município detém 

uma participação indirecta de 49%, deve-se-á proceder 

à transferência financeira para cobertura dos resultados 

operacionais, acrescidos dos encargos financeiros na 

proporção da participação do Município no respectivo 

Capital Social, num total de 22.715,68 euros, a 

transferir para a TEGEC, EEM, devendo esta transferir 

para a PACETEG; --------------------------------------------  

- no que concerne à TEGEC, EEM e considerando a não 

realização da transferência financeira em questão, o 

Município assume o englobamento do valor do 

endividamento da entidade, no valor total do 

endividamento do Município de Trancoso.” ---------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta, por 

maioria, com os votos contra dos senhores vereadores do PS, 

professor Amílcar Salvador, António !ascimento e doutora 
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Ivone Mouco e os votos favoráveis dos senhores vereadores 

doutor António Oliveira e João Carvalho e o senhor 

Presidente da Câmara que exerceu nos termos da Lei voto de 

qualidade. -------------------------------------------------------------  

!ão participou na discussão e votação o senhor vereador 

doutor João Rodrigues por exercer a função de Presidente do 

Conselho de Administração da Empresa Municipal TEGEC, 

EEM. -------------------------------------------------------------------  

*A8*  Propriedade Horizontal: Seguidamente foi presente o 

requerimento número 307, da Secção de Obras Particulares, que 

deu entrada nesta Câmara em 26 do corrente mês de Abril, de 

Manuel António Rocha, residente em Trancoso, proprietário do 

prédio abaixo identificado, a solicitar que este seja convertido 

em propriedade horizontal, de harmonia com o número 2 do 

artigo 66º da Lei número 60/2007 de 4 Setembro, obedecendo 

aos requisitos exigidos pelos artigos 1414º e 1415º do Código 

Civil e em conformidade com o estipulado no artigo 1418º do 

referido Código, com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei número 267/94 de 25 de Outubro, as fracções são distintas 

e isoladas entre si, com saída própria para a via pública e feitas 

pelo proprietário nos seguintes termos: ----------------------------  

PRÉDIO: ---------------------------------------------------------------  

Misto, destinado a habitação multifamiliar e comércio/serviços, 
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sito na Rua Calouste Gulbenkian, freguesia de Santa Maria, em 

Trancoso, registado na Conservatória do Registo Predial de 

Trancoso sob o número 252/19891019 e inscrito na matriz 

urbana sob o artigo 1600, com a área de 630 metros quadrados, 

sendo a superfície coberta de 328 metros quadrados e 

descoberta de 302 metros quadrados, confrontando de Norte 

com António Nascimento Carolino, de Sul com Ângelo Ramos 

do Nascimento, de Poente com João Lourenço e de Nascente 

com rua pública. ------------------------------------------------------  

A parte rústica do prédio, inscrita na matriz sob o artigo 33, 

tem a área de 9.368 metros quadrados. -----------------------------  

O edifício, com alvará de licença de utilização nº 4/02, de 

28/01/02, compõe-se de: ---------------------------------------------  

- Semi-cave, utilizado para estacionamento das fracções de 

habitação. ------------------------------------------------------  

- Rés-do-chão, utilizado para comércio/serviços. ------------  

- 1º, e 2º andar, utilizado para habitação. --------------------  

- Sótão, utilizado para habitação.------------------------------  

É composto de 7 fracções, identificadas por A, B, C, D, E, F e 

G, constituindo cada uma delas uma fracção autónoma, 

totalmente independentes entre si.  ----------------------------------  

FRACÇÃO AUTÓNOMA A -----------------------------------------  

Rés-do-Chão esquerdo, um estabelecimento para comércio e 
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serviços, individualizado com a letra A, composto por um 

compartimento, duas instalações sanitárias, perfazendo 132.10 

m2 de área bruta, a que corresponde a permilagem de cento e 

dez vírgula zero (110,0 ‰) do valor total do prédio. -------------  

FRACÇÃO AUTÓNOMA B -----------------------------------------  

Rés-do-Chão direito, um estabelecimento para comércio e 

serviços, individualizado com a letra B, composto por um 

compartimento, duas instalações sanitárias, perfazendo 132.10 

m2 de área bruta, a que corresponde a permilagem de cento e 

dez vírgula zero (110,0 ‰) do valor total do prédio. -------------  

FRACÇÃO AUTÓNOMA C -----------------------------------------  

Primeiro andar, um fogo de tipologia T5, individualizado com a 

letra C, composto por uma sala comum, cinco quartos, quatro 

instalações sanitárias, uma cozinha, dois vestíbulos, uma 

despensa, três varandas, e na semi-cave uma garagem, 

perfazendo 469.60 m2 de área bruta, a que corresponde a 

permilagem de trezentos e noventa e um vírgula zero (391,0 ‰) 

do valor total do prédio. ---------------------------------------------  

FRACÇÃO AUTÓNOMA D -----------------------------------------  

Segundo andar esquerdo, um fogo de tipologia T3, 

individualizado com a letra D, composto por uma sala comum, 

três quartos, duas instalações sanitárias, uma cozinha, um 

vestíbulo, uma despensa, perfazendo 132.00 m2 de área bruta, a 
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que corresponde a permilagem de cento e dez vírgula zero 

(110,0 ‰) do valor total do prédio. --------------------------------  

FRACÇÃO AUTÓNOMA E ------------------------------------------  

Segundo andar direito, um fogo de tipologia T3, 

individualizado com a letra E, composto por uma sala comum, 

três quartos, duas instalações sanitárias, uma cozinha, um 

vestíbulo, uma despensa, perfazendo 132.00 m2 de área bruta, a 

que corresponde a permilagem de cento e dez vírgula zero 

(110,0 ‰) do valor total do prédio. --------------------------------  

FRACÇÃO AUTÓNOMA F ------------------------------------------  

Sótão esquerdo, um fogo de tipologia T1, individualizado com 

a letra F, composto por uma sala com kitchenette, uma 

instalação sanitária, um vestíbulo, um quarto, uma despensa, 

perfazendo 104.00 m2 de área bruta, a que corresponde a 

permilagem de oitenta e sete vírgula zero (87,0 ‰) do valor 

total do prédio. --------------------------------------------------------  

FRACÇÃO AUTÓNOMA G -----------------------------------------  

Sótão direito, um fogo de tipologia T1, individualizado com a 

letra G, composto por uma sala com kitchenette, uma instalação 

sanitária, um vestíbulo, um quarto, uma despensa, perfazendo 

97.80 m2 de área bruta, a que corresponde a permilagem de 

oitenta e dois vírgula zero (82,0 ‰) do valor total do prédio. --  

PARTES COMUNS ÀS FRACÇÕES  -------------------------------  
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As fracções autónomas A, B, C, D, E, F e G, constituem 

unidades independentes, são distintas e isoladas entre si, têm 

saída independente e directamente para o exterior ou zona 

comum, pelo que de acordo com os artigos 1414º e 1415º do 

Código Civil e em conformidade com o estipulado no artigo 

1418º do referido código, com alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei nº 267/94 de 25 de Outubro, o edifício reúne as 

condições para ser submetido ao regime de propriedade 

horizontal.  -------------------------------------------------------------  

São consideradas partes comuns ás fracções A, B, C, D, E, F e 

G, as que constam do artigo 1421º do Código Civil e que não 

sejam afectas ao uso exclusivo de um dos condóminos. ----------  

É considerado para uso exclusivo da fracção C o artigo rústico 

nº 33. -------------------------------------------------------------------  

É considerado para uso exclusivo da fracção D, um lugar de 

estacionamento sito na semi-cave, delimitado e marcado no 

pavimento com a letra D, com área de 17.40m2. ------------------  

É considerado para uso exclusivo da fracção E, um lugar de 

estacionamento sito na semi-cave, delimitado e marcado no 

pavimento com a letra E, com área de 17.40m2. ------------------  

É considerado para uso exclusivo da fracção F, um lugar de 

estacionamento sito na semi-cave, delimitado e marcado no 

pavimento com a letra F, com área de 17.40m2. ------------------  
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É considerado para uso exclusivo da fracção G, um lugar de 

estacionamento sito na semi-cave, delimitado e marcado no 

pavimento com a letra G, com área de 17.40m2. ------------------  

É considerada para uso exclusivo das fracções C, D, E, F e G a 

parte comum designada por PC1, constituída pela comunicação 

vertical, a caixa de escada interior que faz a ligação entre a 

semi-cave e o sótão. --------------------------------------------------  

É considerada para uso exclusivo das fracções D, E, F e G a 

parte comum designada por PC2, na semi-cave, a zona de 

circulação comum dos respectivos estacionamentos. -------------  

No Rés-do-Chão, a zona de entrada coberta, designada por PC3, 

é comum a todas as fracções. ----------------------------------------  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente informaram a Câmara que feita a análise do projecto 

de propriedade horizontal, concluindo que verifica 

cumulativamente os seguintes requisitos. --------------------------  

a) O edifício é composto por fracções; -----------------------  

b) As fracções são autónomas; ---------------------------------  

c) As fracções constituem unidades independentes, 

distintas e isoladas entre si;  ---------------------------------  

d) As fracções têm saída própria para a zona comum do 

prédio, ou para via pública. ---------------------------------  

A descrição das fracções corresponde ao mencionado na 
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memória descritiva, bem como a utilização das mesmas, não 

vendo inconveniente no deferimento do processo. ----------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a propriedade 

horizontal de harmonia com a informação dos serviços. -------  

*A9*  Alteração de Licença de Operação de Loteamento:  

Seguidamente foi presente o requerimento número 765, da 

Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 

4 de Dezembro de 2009, de Imobiliária Trancosense, Limitada, 

com sede em Trancoso, a solicitar a renovação do alvará das 

obras de infra-estruturas respeitantes ao loteamento sito no 

lugar de ‘tapadas’. ----------------------------------------------------  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente informaram a Câmara que a proposta de alteração ao 

loteamento visa a criação de uma banda geminada, onde no 

processo inicial estava previsto a construção de moradias 

unifamiliares, passando de 13 lotes para 18 lotes. A área dos 

lotes mantém-se, havendo a registar as seguintes variações: ----  

- N° de fogos de habitação unifamiliar: +5 unidades; -------  

-Área bruta de construção: +655.52 m2. ----------------------  

Permanecem ainda as seguintes áreas: -----------------------------  

- Área de zona verde colectiva - 260.00 m2; -----------------  

- Área de zona de equipamentos - 260.00 m2; ---------------  

- Área de arruamentos - 1715.00 m2; -------------------------  



 
 

Acta  n . º    08  /  2010 .    Reunião  de    27 -04 -2010  

 

-Área de passeios - 600.00 m2. --------------------------------  

De acordo com os parâmetros de espaços verdes e de utilização 

colectiva seriam necessários 360.00 m2 para espaços verdes e 

360.00 m2 para utilização colectiva. No entanto, como esta 

zona se encontra numa área privilegiada no que se refere a 

estes equipamentos, não se justifica em parte esta cedência, 

ficando o proprietário obrigado a pagar à Câmara Municipal 

uma compensação em numerário de acordo com o Regulamento 

Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas. ------------------  

Relativamente aos índices máximos de edificabilidade e aos 

parâmetros de dimensionamento de infra-estruturas e estrutura 

viária, os mesmos são respeitados, cumprindo com o registado 

no Plano Director Municipal.  ----------------------------------------  

Não existe obras de urbanização a efectuar, havendo a penas a 

execução de novos ramais para os novos lotes criados com a 

presente alteração. ----------------------------------------------------  

A caução inicial não foi resgatada, pelo que não há necessidade 

de reforço, devendo manter-se até à recepção provisória das 

obras de urbanização, sendo o prazo para execução dos ramais 

e trabalhos de limpeza (retirar os postes desactivados) de 1 

mês. --------------------------------------------------------------------  

A taxa pela realização, reforço e manutenção de infra-

estruturas urbanísticas calculada é de 962,34 €, tendo sido 
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obtida através da aplicação da fórmula: ----------------------------  

TMU = KlxK2xK3xVxS ----------------------------------------------  

=0.5 x 0.5 x 0.010 x 587.22 x 587.22 x 655.52 --------------  

=962, 34 € --------------------------------------------------------  

Há ainda uma compensação em numerário no valor de 1.800,00 

€ e foi calculado através da fórmula: -------------------------------  

C = K1 xK2x A(m2)x V ----------------------------------------  

= 0.1 x 2 x 200 m2 x 45,00 ----------------------------------  

= 1.800,00 € ---------------------------------------------------  

O valor a pagar é então de 2.762,34 €. -----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a alteração do 

loteamento, aprovando-se as taxas previstas, nos termos da 

informação dos serviços. --------------------------------------------  

*A10*  Construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila 

Franca das �aves: Em seguida foi presente informação 

prestada pelos Serviços Técnicos de Obras desta Câmara, 

informando que constatou-se que o projecto não estava 

certificado em termos energéticos e da qualidade de ar no 

interior dos edifícios, tendo a fiscalização produzido 

informação sobre o assunto. O dono de obra decidiu que o facto 

de o projecto ser anterior à Portaria nº 461/2007 e atendendo 

aos elevados custos que a obra iria sofrer, designadamente na 

parte eléctrica e ar condicionado e ventilado, que o referido 
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projecto não estava obrigado à certificação energética. Assim 

sendo e no âmbito de melhorar o comportamento térmico do 

edifício, foram introduzidas algumas alterações ao projecto 

inicial, alterações essas que foram comunicadas ao empreiteiro 

bem como foram fornecidas as soluções de obras e que se 

traduziram no seguinte: ----------------------------------------------  

-Melhorar o comportamento térmico do edifício corrigindo 

as pontes térmicas, optando-se por uma solução de 

revestimento exterior, designado por “capoto”. A 

natureza deste trabalho não estava prevista no contrato 

inicial, havendo a necessidade de acordar os preços. Os 

preços propostos pelo empreiteiro são considerados 

aceitáveis. Este trabalho implicou trabalhos com a 

seguinte quantificação:---------------------------------------  

-Valores a mais (Placas de poliestireno no exterior) 

21.900,00 €; ---------------------------------------------------  

-Valores a menos (Placas de poliestireno no interior das 

paredes duplas, revestimentos de paredes exteriores) 

7.806,64 €. ----------------------------------------------------  

Considerando a região do país onde se localiza o presente 

quartel dos bombeiros, privilegiou-se o aquecimento em 

detrimento do arrefecimento, havendo a registar trabalhos de 

natureza diferentes (preços acordados), trabalhos da mesma 
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espécie com quantidades superiores às previstas no contrato 

inicial e trabalhos a menos, os quais têm a seguinte 

quantificação: ---------------------------------------------------------  

-Valores a mais sem preço de contrato – 12.954,96 €; ------  

-Valores a mais com preço de contrato – 16.552,23 € ; -----  

-Valores a menos – 71.781,31 €. ------------------------------  

Estes trabalhos são classificados como erros e omissões que o 

adjudicatário não tinha obrigação de ter identificado na fase de 

formação do contrato, sendo da responsabilidade do dono de 

obra. --------------------------------------------------------------------  

Deverá o dono de obra ordenar a execução destes trabalhos,  

tendo sido fornecidos todos os elementos necessários para esse 

efeito, designadamente os elementos de solução de obra. O 

prazo de execução de obra mantém-se, não havendo lugar a 

qualquer prorrogação. ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a informação nos seus 

precisos termos, devendo o empreiteiro ser notificado para 

executar os trabalhos a mais. ---------------------------------------  

*A11*  Colocação de Placas de Sinalização: Seguidamente foi 

presente o requerimento número 1646, da Secretaria, que deu 

entrada nesta Câmara em 27 do corrente mês de Abril, da Junta 

de Freguesia de Freches a dar conta que tendo sido deliberado 

em Assembleia de Freguesia a colocação de sinais de proibição 
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de estacionamento na Rua Dr. Germano António de Oliveira, 

solicita assim a legalização das placas de sinalização em 

questão. ----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a colocação de sinal 

de proibição de estacionamento em ambos os sentidos na Rua 

Dr. Germano António de Oliveira, na freguesia de Freches. ---  

*A12*  GP Liberty Seguros: Em seguida, foi presente o ofício 1609 

que deu entrada nesta Câmara em 23 do corrente mês de Abril,  

da firma PAD, Produção de Actividades Desportivas, com sede 

em Carnaxide, a solicitar parecer para a passagem do Troféu 

referido em epígrafe. -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou dar parecer favorável. ---------  

*A13*  As deliberações em que não é feita referência à votação foram 

tomadas por unanimidade tendo esta acta sido aprovada em 

minuta para efeitos de executoriedade imediata. ------------------  

*A14*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A15*  Pelas 17,30 horas, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declara encerrada a reunião, da qual, para 

constar, se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Chefe da Divisão 
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Administrativa que a redigi.  -----------------------------------------  

O Presidente da Câmara: 

O Chefe da Divisão Administrativa: 

 


