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ACTA DA REU�IÃO EXTRAORDI�ÁRIA DA 

CÂMARA MU�ICIPAL DE TRA�COSO 

REALIZADA EM 29 DE JU�HO DE 2010. -------  

*A1*  Aos 29 dias do mês de Junho 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, António Nascimento e 

doutora Ivone Mouco. ------------------------------------------------  

*A2*  Às 15,00 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 119 datado de 28 do corrente mês de Junho e que 

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

- Operações Orçamentais: 110.635,99 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 407.036,93 €. ----------------  

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

*A4*  Intervenções: O senhor vereador professor Amílcar Salvador 

começou por usar da palavra para chamar à atenção 

relativamente duas situações que preocupam o Presidente da 
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Junta de Moreira de Rei e que se prendem, primeiro com os 

traços na estrada de Moreira de Rei, em particular na curva 

próxima da Igreja, que dada a sua perigosidade, exige uma 

intervenção urgente, por parte do empreiteiro ou em alternativa 

da Câmara Municipal, e em segundo lugar, acrescentou, com a 

disponibilização da máquina retroescavadora da autarquia, dado 

que a Junta de Freguesia de Moreira se encontra à espera da 

cedência da referida máquina, já desde a Páscoa. -----------------  

No que respeita à reabilitação da estrada de Moreira de Rei, o 

senhor vereador João Carvalho afirmou que o empreiteiro 

responsável pela obra de abastecimento de água e drenagem de 

esgotos de Moreira de Rei irá intervir nos locais sinalizados. --  

Relativamente à questão da referida retroescavadora, o senhor 

vereador João Carvalho explicou como funcionava o sistema de 

cedência da máquina retroescavadora às Juntas de Freguesia, 

pelo que, naturalmente, a máquina será cedida também à Junta 

de Moreira de Rei. ----------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A5*  Proposta de Alteração ao Plano Director Municipal e 

respectiva Declaração Ambiental:  --------------------------------  

De seguida foi apresentado o processo relativo à proposta de 

alteração ao Plano Director Municipal, contendo a respectiva 

Declaração Ambiental.  -----------------------------------------------  
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Decorrido o período obrigatório de discussão pública e não 

tendo existido quaisquer reclamações, sugestões ou 

observações, o citado processo encontra-se em condições de ser 

aprovado pela Câmara Municipal e posteriormente pela 

Assembleia Municipal.  -----------------------------------------------  

Assim, a proposta de alteração ao Artigo 47º do Regulamento 

do PDM é a seguinte: -------------------------------------------------  

-----------------------------“Artigo 47.º ------------------------------  

Espaços industriais propostos: --------------------------------------  

1 – As condições de ocupação e instalação de indústrias e 

outras actividades nos espaços industriais propostos são 

estabelecidas em planos de pormenor ou loteamentos. -----------  

2— Para os espaços industriais propostos no Plano são 

estabelecidos os seguintes condicionamentos: --------------------  

a) O coeficiente de ocupação do solo (bruto) máximo é de 

0,20; ------------------------------------------------------------  

b) O coeficiente de ocupação do solo (líquido) máximo, em 

cada lote, é de 0,40; ------------------------------------------  

c) O coeficiente volumétrico (líquido) máximo, em cada 

lote, é de 4 m3/m2; -------------------------------------------  

d) Os afastamentos mínimos das construções aos limites 

dos lotes são os seguintes: ----------------------------------  

a. Afastamento frontal: 7,5 m; ---------------------------  
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b. Afastamentos laterais: 5 m; ----------------------------  

c. Afastamentos de tardoz: 5 m; --------------------------  

e) A área obrigatoriamente não impermeabilizada é, no 

mínimo, de 20% da área de cada lote; ---------------------  

f) Sem prejuízo do cumprimento das obrigações legais 

relativas à criação e manutenção da faixa de gestão de 

combustíveis na envolvente dos espaços industriais, 

cada um destes será provido de uma faixa de protecção 

ao longo de todo o seu limite com pelo menos 30m de 

largura, e provido de uma cortina arbórea, quando tal 

for compatível com as condições a cumprir na referida 

gestão de combustíveis; --------------------------------------  

g) É interdita a construção de edificações para fins 

habitacionais, excepto as que se destinem a habitação 

de guardas das instalações; ---------------------------------  

h) Serão estudadas no âmbito do Plano de Pormenor ou 

loteamento e respeitadas as acções minimizadoras dos 

impactes negativos sobre o meio ambiente, as 

actividades e a segurança de pessoas e bens. -------------  

3 – A utilização da Zona Industrial de Trancoso rege-se pelas 

condições do Regulamento do Plano de Pormenor ou do 

loteamento industrial de Trancoso e pelos parâmetros 

estabelecidos nas alíneas d) a h) do nº 2 e pelas seguintes: ----  
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a) O coeficiente de ocupação do solo (bruto) máximo é de 

0,40; ------------------------------------------------------------  

b) O coeficiente de ocupação do solo (líquido) máximo, em 

cada lote, é de 0,75; ------------------------------------------  

c) O coeficiente volumétrico (líquido) máximo, em cada 

lote, é de 7,5m3/m2; ------------------------------------------  

4 – A ocupação da Zona Industrial de Vila Franca das Caves, 

onde se admite a localização de um Parque Ambiental, rege-se 

pelos parâmetros estabelecidos nas alíneas d), f), g) e h) do nº 

2, e pelas seguintes: --------------------------------------------------  

a) O coeficiente de ocupação do solo (bruto) máximo é de 

0,40; ------------------------------------------------------------  

b) O coeficiente de ocupação do solo (líquido) máximo, em 

cada lote, é de 0,75; ------------------------------------------  

c) O coeficiente volumétrico (líquido) máximo, em cada 

lote, é de 7,5m3/m2; ------------------------------------------  

d) A área obrigatoriamente não impermeabilizada é, no 

mínimo, de 15% da área de cada lote. ---------------------  

5 – Os Planos de Pormenor e loteamentos referidos no n.º 1 

deste artigo devem obrigatoriamente prever as seguintes 

soluções no que respeita às infra-estruturas: ---------------------  

a) O abastecimento de água será realizado a partir da 

rede pública de distribuição; -------------------------------  
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b) O tratamento dos efluentes das unidades industriais, 

antes de serem lançados na rede urbana de saneamento, 

deverá ser realizado em estação de tratamento próprio 

do espaço industrial,  devidamente projectada em função 

dos caudais e tipos de efluentes previsíveis. --------------  

6 – Em casos de interesse público para o desenvolvimento do 

concelho, expressamente reconhecido pela Assembleia 

Municipal, pode ser autorizada pelo órgão ou entidade 

legalmente competente, na ausência dos planos de pormenor e 

loteamentos referidos no número 1, a instalação de unidades 

industriais ou de outras actividades compatíveis com o estatuto 

de espaço industrial,  aplicando-se os parâmetros e requisitos 

estabelecidos nos números 3 e 4.” ----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a alteração proposta 

acima reproduzida, bem como a citada declaração ambiental,  

devendo as mesmas ser sujeitas à próxima Assembleia 

Municipal, para aprovação. -----------------------------------------  

*A6*  Proposta de dissolução e liquidação da sociedade por quotas 

Feiras e Mercados de Trancoso, Lda., com a partilha do seu 

activo contabilístico e respectiva adjudicação ao Município e 

demais consequências legais:  --------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara tomou a palavra para lembrar 

os senhores vereadores, as razões que, em 1994, levaram à 
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criação da sociedade por quotas Feiras e Mercados de 

Trancoso, Limitada, onde o Município de Trancoso, 

conjuntamente com a Associação Comercial e Industrial de 

Trancoso e a Bandarra – Cooperativa Agrícola, detém 88% do 

capital.  -----------------------------------------------------------------  

Porém, acrescentou, as alterações que entretanto ocorreram nos 

mercados, conduziram a que não se justifique a continuação da 

existência de tal sociedade, pelo importa proceder à sua 

extinção. ---------------------------------------------------------------  

Assim, propôs que nos termos da lei, o Executivo solicitasse à 

Assembleia Municipal autorização para a dissolução e 

liquidação da sociedade por quotas Feiras e Mercados de 

Trancoso, Lda., com a partilha do seu activo contabilístico, 

adjudicando-se o mesmo ao Município, com todas as 

consequências legais. -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de 

dissolução e liquidação da sociedade por quotas Feiras e 

Mercados de Trancoso, Lda., com a partilha do seu activo 

contabilístico, adjudicando-se o mesmo ao Município, com 

todas as consequências legais, devendo esta proposta ser 

aprovada pela Assembleia Municipal ------------------------------  

*A7*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Seguidamente foi ainda 

presente o requerimento número 465, da Secção de Obras 
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Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 9 do passado 

mês de Junho, de António José Silva Garrido, residente em 

Carnicães, na qualidade de herdeiro, a solicitar isenção de 

licença de utilização de uma habitação, sito em cabecinho, em 

Carnicães, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 352 da 

freguesia de Carnicães, 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 licenciamento. ----------------  

*A8*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 513, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 29 do passado mês de Julho, de Maria de Lurdes César 

Pacheco dos Santos, residente em Rio de Mel, na qualidade de 

proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização de uma 

habitação, sita na Rua do Forno, em Rio de Mel, inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 105 da freguesia de Rio de 

Mel, 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 licenciamento. ----------------  

*A9*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 514, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 
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em 29 do passado mês de Julho, de Maria de Lurdes César 

Pacheco dos Santos, residente em Rio de Mel, na qualidade de 

proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização de uma 

casa térrea, sita na Rua do Cabeço, em Rio de Mel, inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 94 da freguesia de Rio de 

Mel, 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 licenciamento. ----------------  

*A10*  Informação Prévia: Em seguida foi presente o requerimento 

número 423, da Secção de Obras Particulares que deu entrada 

nesta Câmara em 25 do passado mês de Maio, da cabeça de 

casal da herança de José António Rebelo, a solicitar 

licenciamento e obtenção de licença de utilização para um café 

sito em Tamanhos. ----------------------------------------------------  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente informaram a Câmara Municipal que os requerentes 

pretendem informação sobre a viabilidade de legalização de um 

café existente há 18 anos na zona urbana da freguesia. ----------  

O estabelecimento situa-se na zona urbana consolidada de 

Tamanhos, respeitando os alinhamentos característicos da rua 

em que se insere. No entanto, confina com uma estrada 

nacional, não garantindo o afastamento de 50 metros ao eixo da 
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E.N. previsto na legislação específica. -----------------------------  

Da análise da foto e planta anexa, conlui que o espaço tem 

viabilidade, desde que se efectuem algumas correcções. O 

edifício deverá ter cobertura concluída, instalações sanitárias 

para funcionários e não se ‘entende’ a existência da cozinha, 

uma vez que o pedido é apenas café. A cozinha, apenas se 

justifica para snack-bar ou restaurante. ----------------------------  

Relativamente ao afastamento ao eixo da E.N. deixa á 

consideração superior. -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou dar parecer de viabilidade com 

as condições apresentadas pelos serviços. ------------------------  

*A11*  Desvio de Conduta de Água:  Seguidamente foi ainda presente 

o requerimento número 481, da Secção de Obras Particulares, 

que deu entrada nesta Câmara em 15 do corrente mês de Junho, 

de Fernando Pinto da Silva Ricardo, residente em Arnas, a 

solicitar que seja retirada uma conduta de água de 

abastecimento público de dentro de uma moradia unifamiliar, 

pertença de João Miguel Domingues Filipe, no lugar da 

Corredoura, em Sebadelhe da Serra. --------------------------------  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente informaram a Câmara Municipal que a construção foi 

licenciada pela Câmara Municipal, tendo sido produzida uma 

informação datada de 28 do passado mês de Janeiro, a qual foi 
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solicitada pelo senhor Presidente da Câmara através de 

despacho com a data de 22 do referido mês de Janeiro e na qual 

se dava conhecimento da necessidade de desviar a conduta, 

numa extensão aproximada de 100 metros, em tubo PEAD, com 

diâmetro de 90, pelo que a informação se matem, devendo a 

conduta ser desviada. -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou realizar a expensas da Câmara 

a obra em causa. -----------------------------------------------------  

*A12*  Oferta de Material: Em seguida foi presente informação do 

Posto de Turismo a dar conta que estando prevista para o dia 13 

a realização da festa de Santo António em Palhais era 

necessário a aquisição de 10 taças para oferta. --------------------  

O serviço de aprovisionamento informou que a aquisição das 10 

taças importa o custo de 98 euros com IVA incluído. ------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho 

‘Autorizada a despesa’.  ----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar. -------------------------  

*A13*  Em seguida foi presente informação do Posto de Turismo a dar 

conta que foi entregue ao Conselho Directivo da Escola 

Secundária com 3º Ciclo Gonçalo Anes Bandarra, 6 livros 

‘Bodas de D. Dinis’, em português. --------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho ‘Autorizado’.  -----------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou ratificar. -------------------------  

*A14*  Em seguida foi presente informação do Posto de Turismo a dar 

conta que foi entregue ao senhor vereador doutor António 

Oliveira, para representação do Município numa reunião na 

Galiza, 1 saco com folhetos em espanhol, 1 livro ‘Bodas de D. 

Dinis e Isabel de Aragão’, em espanhol e 1 livro ‘Lendas, 

Figuras e Factos Históricos’. ----------------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho ‘Autorizado’.  -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar. -------------------------  

*A15*  Em seguida o senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte 

despacho: ´Co âmbito das Comemorações do Centenário da 

República, vai realizar-se no próximo dia 14 de Maio, em 

Trancoso, uma conferência subordinada ao tema “Do Declínio 

do Estado Covo à II República”, sendo orador o Sr. Dr. Mota 

Amaral e estando também presente o senhor Governador Civil 

da Guarda. ------------------------------------------------------------  

Assim, torna-se necessário adquirir dois cabazes com produtos 

regionais para oferecer aos senhores referidos em epígrafe. ---  

Segundo informação do serviço de aprovisionamento o valor 

necessário é de 168,95 euros, pelo que determino a sua 

compra, desde que haja dotação orçamental’.  --------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar. -------------------------  
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*A16*  Em seguida o senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte 

despacho: ´Co próximo dia 5 de Junho o senhor Primeiro 

Ministro de Portugal e a Ministra da Educação vêm inaugurar 

o novo bloco escolar da EBI de Trancoso e serão recebidos 

numa sessão solene no Convento de São Francisco – Teatro 

Municipal. -------------------------------------------------------------  

Assim, torna-se necessário adquirir uma salva de prata para 

oferecer à senhora Ministra e um arranjo floral para 

ornamental o auditório do Convento de São Francisco. ---------  

Contactado o serviço de aprovisionamento o valor da salva é 

de 437,17 euros e do arranjo é de 30 euros, pelo que determino 

a sua aquisição, desde que haja dotação orçamental’.  -----------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar. -------------------------  

*A17*  Resíduos Sólidos Urbanos:  Seguidamente foi presente o 

requerimento número 2193, da Secretaria, que deu entrada 

nesta Câmara em 16 do corrente mês de Junho, de Amélia Dias 

Pena Oliveira, residente em Tamanhos, a solicitar a retirada da 

tarifa de RSU de uma casa de habitação de que é proprietária 

em Moreira de Rei, que se encontra desocupada. -----------------  

A Câmara Municipal deliberou não conceder isenção de taxa 

de RSU’s, dado que é inerente à propriedade o pagamento de 

todos os encargos e se tem contador de água deve pagar a taxa 

de RSU’s. --------------------------------------------------------------  
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*A18*  Subsídios:  De seguida foi presente o requerimento número  

2031 ,  d a  S ec r e t a r i a  que  d eu  en t r ada  n e s t a  Câmara  em 1  do  

co r r en t e  mês  de  J unho ,  da Freguesia de Carnicães, no âmbito 

da obra de requalificação do Largo dos Olivais, atrás do Centro 

de Dia, solicita um subsídio de 5.000 euros, que se destina a 

adjudicar a mão-de-obra para aplicação da calçada na referida 

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

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio de 5.000 

euros, mediante protocolo. ------------------------------------------  

Face à urgência na tomada de deliberação, a Câmara 

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:  --------------------------------------------------------------------  

*A19*  Arranjo do Largo Luís Albuquerque:  Em seguida a Divisão 

de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e Ambiente 

informaram a Câmara Municipal que se realizou no dia 23 de 

Junho uma reunião, no local dos trabalhos, onde estiveram 

presentes o dono de obra (Autor do projecto, Fiscalização, 

Gabinete de Arqueologia e o vice presidente da Câmara de 

Trancoso) e o D.R.C.C/IGESPAR, reunião essa que pretendia 

esclarecer algumas questões levantadas no que respeita à 

avaliação de impactes das caldeiras das árvores. -----------------  
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Foi transmitido pelo gabinete de arqueologia que faltavam 

executar três sondagens, as quais se encontram assinaladas na 

peça desenhada que se anexa. No que respeita às sondagens já 

executadas e em função dos vestígios encontrados, seria 

interessante preservar as ruínas identificadas, total ou 

parcialmente, através de um estudo a elaborar conjuntamente 

pelo arquitecto autor do projecto e arqueologia. Ficou de se 

estudar a solução mais adequada no que se refere às espécies 

arbóreas (de preferência de folha persistente) e seguidamente 

apresentar-se uma proposta à Câmara Municipal para ser 

tomada uma decisão, a qual deverá ser comunicada ao 

D.R.C.C/IGESPAR para esta entidade se pronunciar. ------------  

Foi levantada ainda a questão de falta de recursos humanos do 

gabinete de arqueologia, o qual a partir da próxima semana 

passará a contar apenas com um único elemento, inviabilizando 

assim a execução de trabalhos de campo. --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou face á urgência em dar como 

concluída a empreitada financiada pelos fundos comunitários, 

entende não realizar as escavações arqueológicas assinaladas 

concluindo-se pela preservação dos vestígios encontrados e 

plantação das espécies arbóreas previstas na informação. -----  

*A20*  Empreitada de Abastecimento de Água e Drenagem de 

Esgotos de Moreira de Rei: Em seguida a Divisão de 
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Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e Ambiente 

informaram a Câmara Municipal que se realizou no dia 23 de 

Junho uma reunião, no local dos trabalhos, onde estiveram 

presentes o dono de obra (Fiscalização, Gabinete de 

Arqueologia e o vice presidente da Câmara de Trancoso), o 

empreiteiro, o D.R.C.C/IGESPAR e o Presidente da Junta de 

Freguesia de Moreira, reunião essa que pretendia esclarecer 

algumas questões levantadas no que respeita à avaliação de 

impactes e apontar qual a metodologia a seguir durante a 

execução da obra. -----------------------------------------------------  

No local, os presentes verificaram a execução do troço ao longo 

da estrada E.M. 600 e ainda a execução de um arruamento 

interno. Anexam-se desenhos com a representação dos troços já 

realizados, os quais se encontram assinalados a verde. 

Relativamente ao que falta realizar, designadamente na 

envolvente da igreja Santa Maria, foi transmitido pelo 

D.R.C.C/IGESPAR, que toda esta zona teria que ter sondagens 

e em função dos vestígios encontrados se encontraria a 

metodologia a adoptar, podendo concluir-se da inviabilidade de 

execução deste troço. Estes trabalhos de arqueologia são 

morosos e dada a proximidade da igreja teriam que ser 

complementados com a valência de antropologia, pois será 

expectável o aparecimento de ossadas. Foi questionado o 
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presidente da junta de freguesia se as casas que drenam para o 

colector em causa se já estavam servidas de fossas sépticas, 

tendo sido transmitido que as ditas habitações possuíam fossas 

individuais. Assim sendo e não querendo correr o rico de 

depois de executar todo este tipo de trabalhos, o relatório 

concluir pela inviabilidade da sua execução, todos os presentes 

concordaram e propuseram que o troço assinalado na planta 

anexa a vermelho, não seria executado, ficando a Câmara de 

providenciar a limpeza e manutenção das referidas fossas 

sépticas, sem encargos para os proprietários dos referidos 

imóveis que não seja o pagamento da referida taxa de 

saneamento. Deverá a Câmara deliberar sobre a proposta agora 

feita e dar conhecimento do conteúdo desta informação e da sua 

deliberação ao D.R.C.C/ISESPAR. ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aceitar a sugestão do 

IGESPAR e dos serviços devendo ser agendada reunião com 

os munícipes de Moreira e da própria Junta de Freguesia 

para o próximo dia 7 de Julho, pelas 10 horas. ------------------  

*A21*  Aprovação de Preços a praticar, no período de Verão, nas 

Piscinas Municipais de Trancoso e equipamentos 

envolventes: Seguidamente a Câmara Municipal deliberou 

aprovar os preços a praticar durante o Verão, relativamente à 

utilização das Piscinas Municipais e equipamentos 
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desportivos anexos, cujos valores são os seguintes:  -------------  

- Criança dos 0 aos 6 anos: ------------------- gratuito 

- Entrada de criança: ----------------------- 1,50 euros 

- Entrada de adulto: ---------------------------- 2 euros 

- Cartão Evento jovem: ----------------------- 15 euros 

- Cartão Evento verão: ----------------------- 50 euros 

- Guarda – sol: ---------------------------------- 2 euros 

- Espreguiçadeira: -------------------------- 0,50 euros 

- Campo de Ténis (1 hora): -------------------- 2 euros 

- Raquetes de Ténis: ---------------------------- 2 euros 

- Bolas de Ténis (5): ------------------------ 0,50 euros 

- Campo de Futebol (1 hora) ------------------ 3 euros 

- Bola de Futebol: -------------------------- 0,50 euros 

O senhor vereador professor Amílcar Salvador não concordou 

com o preço apresentado para a utilização do Campo de 

Futebol. ----------------------------------------------------------------  

*A22*  Encerramento de Rua: Em seguida, foi presente o 

requerimento 2311, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara 

em 25 do corrente mês de Junho, de Bruno Henrique Vicente 

Amaro, sócio-gerente da firma Travessa Novo Bar TNB, 

Limitada, a solicitarem o encerramento da rua situada na Praça 

D. Dinis ao trânsito no período de 28 de Junho a 20 de 

Setembro e consequente ocupação da mesma para efeitos de 



 
 

Acta  n . º    13  /  2010 .    Reunião  de    29 -06 -2010  

 

esplanada. -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou encerrar a rua nos meses de 

Julho e Agosto, tal como é habitual. ------------------------------  

*A23*  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. ------------------  

*A24*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A25*  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 

Administrativa que a redigi.  -----------------------------------------  

O Presidente da Câmara: 

O Chefe da Divisão Administrativa: 

 


