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ACTA DA REU�IÃO ORDI�ÁRIA DA 

CÂMARA MU�ICIPAL DE TRA�COSO 

REALIZADA EM 11 DE OUTUBRO DE 2010. ---  

*A1*  Aos 11 dias do mês de Outubro 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 tendo faltado os 

senhores vereadores António Nascimento e doutora Ivone 

Mouco. -----------------------------------------------------------------  

*A2*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência à presente reunião 

dos senhores vereadores António Nascimento e doutora Ivone 

Mouco. -----------------------------------------------------------------  

*A1*  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 

*A2*  Aprovação e Publicidade da Acta:  --------------------------------  

Nos termos e para efeitos da alínea a) do número 4 do artigo 

92° da Lei número 16/99 de 18 de Setembro, na redacção da 

Lei número 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade, aprovar a acta da reunião de 28 do 
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passado mês de Setembro, dispensando a sua leitura em virtude 

desta ter sido antecipadamente distribuída a todos os membros 

da Câmara e que para efeitos do disposto no número 1 do artigo 

91° do diploma atrás citado, a acta ora aprovada, seja afixada 

no átrio do edifício dos Paços do Município de Trancoso. -------  

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 192 datado de 8 do corrente mês de Outubro e que 

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

- Operações Orçamentais: 46.338,46 €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 380.710,60 €. ----------------  

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

*A4*  Intervenções: Começou por usar da palavra, o senhor vereador 

doutor António Oliveira que apresentou a proposta que se 

reproduz na íntegra: --------------------------------------------------  

-----------------------------‘Proposta ---------------------------------  

Considerando a existência de largas dezenas de sepulturas no 

Cemitério Municipal de Trancoso, utilizadas como sepulturas 

temporárias, isto é, ainda não adquiridas, desde há décadas e 

nas quais não é efectuada qualquer inumação, nos últimos 20 

anos.--------------------------------------------------------------------  

Considerando ainda que a legislação vigente, Decreto – Lei  

número 411/98 de 30 de Dezembro, bem como o Regulamento 
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do Cemitério Municipal de Trancoso, permitem a reutilização 

das sepulturas com utilização temporária, 3 anos após a 

inumação, proponho: -------------------------------------------------  

a) A reutilização de todas as sepulturas temporárias, a 

favor do Município e nas quais não tenham sido 

efectuadas inumações (enterramentos) nos últimos 20 

anos; -----------------------------------------------------------  

b) Concessão de um período extraordinário de 60 dias, 

para que os familiares directos em primeiro grau, 

ascendentes e descendentes e não outros, possam 

adquirir, junto da Autarquia, os direitos sobre essas 

sepulturas como concessão perpétua; ---------------------  

c) O Município deverá ainda proceder à identificação de 

todas as sepulturas em causa, através de colocação de 

placas identificativas, destinadas a facultar aos 

interessados, a informação necessária para o efeito.’ --  

A Câmara Municipal deliberou aprovar por unanimidade, a 

proposta apresentada, devendo a mesma ser publicitada 

através de Editais, a afixar nos lugares habituais, sendo que o 

referido período de 60 dias, deverá integrar o dia dos 

Finados, de forma a assegurar a maior divulgação possível 

junto das pessoas interessadas.-------------------------------------  

ORDEM DO DIA 
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*A5*  Beneficiação do Campo da Feira: Em seguida, foi presente 

informação prestada pela Divisão de Obras Municipais e 

Serviços Urbanos desta Câmara, a dar conta que sendo 

necessário a requalificação do Campo da Feira, ocorrendo neste 

espaço a feira semanal de Trancoso, por ser um exponente da 

economia da cidade e um dos símbolos marcantes do comércio 

tradicional, englobando esta beneficiação a criação de espaços 

requalificados e modernizados para um maior acolhimento e 

bem estar a quem neles circula e desenvolvendo uma dinâmica 

comercial.--------------------------------------------------------------  

Assim o valor base do concurso para a execução da empreitada 

mencionada em epígrafe, importa a quantia de 840.000 euros. --  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o projecto, observado 

o parecer favorável do IGESPAR, aprovando o caderno de 

encargos, programa de concurso. ----------------------------------  

Mais foi deliberado lançar concurso público urgente, dado 

que se inclui na previsão da alínea a), do número 2, do artigo 

52º do Decreto – Lei número 72-A/2010, dado que irá ser 

comparticipado no âmbito da Comurbeiras (CIM). --------------  

Prazo para a apresentação das propostas: 5 dias. ---------------  

Dado que a obra se irá executar em 2010 e 2011, cabimentar 

por conta do Orçamento de 2010 a verba de 700.000 euros e o 

restante será cabimentado no Orçamento de 2011. --------------  
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*A6*  Prova de Resistência de Motociclos:  Em seguida, foi presente 

ofício número 3347 da Secretaria que deu entrada nesta Câmara 

em 4 do corrente mês de Outubro, do Moto Clube Cavaleiros D. 

Dinis, com sede em Trancoso, a solicitar licença para uma 

Prova de Resistência de Motociclos, no próximo dia 17 do 

corrente mês de Outubro, entre as 15,30 horas e as 18,30 horas 

nas ruas do Centro Histórico de Trancoso. ------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer 

negativo, não autorizando a sua realização no percurso do 

Centro Histórico dados os condicionalismos para o trânsito e 

fundamentalmente das pessoas que vivem nas ruas previstas. -  

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

ainda presente o requerimento número 749 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 6 do corrente 

mês de Outubro, de Maria de Deus, na qualidade de 

proprietária, a solicitar isenção de licença de utilização de uma 

casa de habitação, sita nas Portas do Carvalho, em Trancoso, 

inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 157 da freguesia 

de São Pedro, 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. ----------------  
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*A8*  Pavilhão de Eventos da Póvoa do Concelho - Auto de 

Medição número 5:  Em seguida, foi presente informação 

prestada pela Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos 

desta Câmara, informando que o auto em epígrafe, elaborado 

pela firma Imobiliária Trancosense, Limitada, está em 

conformidade com os trabalhos executados, no valor de 

6.015,50 euros. --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A9*  Construção do Quartel dos Bombeiros Voluntário de Vila 

Franca das �aves - Auto de Medição número 9: Em seguida, 

foi presente informação prestada pela Divisão de Obras 

Municipais e Serviços Urbanos desta Câmara, informando que o 

auto em epígrafe, elaborado pela firma Cipriano Pereira 

Carvalho & Filhos, Limitada, está em conformidade com os 

trabalhos executados, no valor de 37.662,85 euros. --------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A10*  Jornadas Europeias do Património:  Em seguida, foi presente 

informação a dar conta que no âmbito do programa cultural das 

Jornadas Europeias do Património torna-se necessário requerer 

3 dormidas para os elementos do grupo de Augusto Madrugada, 

4 refeições, 1 arranjo de flores e cerca de 200 euros para 
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honorários. ------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

‘Autorizada a marcação das dormidas e refeições. À reunião 

para ratificar’.  --------------------------------------------------------  

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

*A11*  Guia Observação do Património 2009: Em seguida, foi 

presente a factura número 70 da Encanta, referente a 70 

refeições servidas, no valor de 910 euros. -------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

‘Pague-se o almoço oferecido aos participantes no seminário 

de apresentação do Guia Observação do Património 2009, 

realizado em Trancoso. À reunião de Câmara para 

ratificação’.  -----------------------------------------------------------  

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

*A12*  Feira de São Bartolomeu – representante do Município de 

Castelo de Vide: Em seguida, foi presente a factura número 38 

da Jovati, Limitada, referente a 22 refeições servidas, no valor 

de 165 euros. ----------------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: ‘Referente a refeições de uma artesã que esteve na 

Feira de São Bartolomeu, em representação do Município de 

Castelo de Vide. À reunião de Câmara para ratificação’.  -------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar. -------------------------  
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*A13*  Subsídio:  De seguida, foi presente o requerimento número  

2839  da  Sec re ta r ia  que  deu  en t r ada  nes ta  Câmara  em 29  do  

pas sado  mês  de  Agos to ,  da Fabrica da Igreja Paroquial de São 

Pedro a solicitar a concessão de um subsídio no valor de 1.300 

euros, para suportar as despesas da festa em honra de Nossa 

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

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio de 1.000 

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

*A14*  De seguida, foi presente o requerimento número  1805  da  

Sec re ta r i a  que  deu  en t r ada  nes t a  Câmara  em 12  do  pas sado  

mês  de  Ma io ,  do Centro Social e Paroquial de Fiães a solicitar  

a concessão de um subsídio no valor de 5.000 para suportar 

50% do custo de um terreno adquirido confinante para 

ocupação de tempos livres dos utentes. ----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio de 5.000 

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

*A15*  De seguida, foi presente o requerimento número  2406  da  

Sec re ta r i a  que  deu  en t r ada  nes t a  Câmara  em 5  do  passado  

mês  de  Ju lho ,  da Banda Musical de Freches a solicitar a 

concessão de apoio para aquisição de fardamentos e 

instrumentos bem como outros projectos e actividades. ----------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a concessão de um 

subsídio no valor de 10.000 euros, mediante protocolo, 
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destinado à aquisição de fardamentos e instrumentos. ---------  

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

*A16*  Territórios do Côa - Associação de Desenvolvimento 

Regional: Em seguida, foi presente ofício número 3385 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 7 do corrente mês 

de Outubro, do Município de Figueira de Castelo Rodrigo, a 

enviar a proposta de Estatutos da Associação referida em 

epígrafe para apreciação e apresentação de sugestões, que de 

seguida se reproduz na íntegra: -------------------------------------  

----------------------‘PROPOSTA DE ESTATUTOS -----------------  

-----------------------------------Artigo 1º ----------------------------  

---------------------------Designação e objectivos ------------------  

1. A Territórios do Côa – Associação de  Desenvolvimento 

Regional, adiante designada por Territórios do Côa é uma 

Associação que tem por objecto o desenvolvimento Regional 

sustentável e participado e  a melhoria das condições sociais, 

culturais e materiais de vida das comunidades e áreas 

abrangidas recorrendo a todas as iniciativas consideradas 

úteis à sua prossecução, tais como: --------------------------------  



 
 

Acta  n . º    20  /  2010 .    Reunião  de    11 -10 -2010  

 

a) Reforçar a dinamização e valorização do potencial 

turístico da Região, induzindo o aproveitamento do 

património edificado (aldeias históricas, castelos), do 

Museu e Parque Arqueológico do Vale do Côa, do 

Parque Jatural do Douro internacional e do Douro 

Javegável, no sentido de criar uma oferta turística que 

decisivamente contribua para a valorização e 

preservação dos recursos e valores essenciais da 

Região, designadamente ao nível cultural, do 

património, do ambiente e dos produtos endógenos; -----  

b) Apoiar a organização e promoção Turística integrada 

na Região, buscando a sua valorização como forma de 

ganhar dimensão e visibilidade nos mercados nacional e 

internacional; -------------------------------------------------  

c) Concepção e execução de estratégias, de planos e de 

projectos de desenvolvimento sustentável de base 

territorial; -----------------------------------------------------  

d) Cooperação com instituições locais, regionais e 

centrais, governamentais ou não-governamentais, 

nacionais e internacionais e com personalidades que se 

ocupem do Desenvolvimento Local e de questões 

conexas. Esta cooperação pode revestir diversas formas 

incluindo a participação em iniciativas das Associações 
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nacionais e internacionais de Desenvolvimento Local ou 

de áreas afins em que esteja filiada; -----------------------  

e) Recolha, tratamento, difusão e permuta de 

documentação e informações relativas ao 

Desenvolvimento Local e áreas afins; ----------------------  

f) Elaboração de projectos, trabalhos de investigação, 

estudos de diagnóstico e acções de inovação, 

experimentação e avaliação; --------------------------------  

g) Difusão dos resultados de investigação tecnológica e 

científica adequada ao Desenvolvimento Local e sua 

promoção junto das pessoas e instituições 

potencialmente interessadas e da opinião pública em 

geral, incluindo a edição e publicação de boletins, 

revistas, livros e materiais audiovisuais; ------------------  

h) Formulação de pareceres e recomendações, 

relativamente a questões estratégicas, técnicas e 

operacionais de Desenvolvimento Local; ------------------  

i) Pesquisa, inventariação e recuperação das várias 

actividades tradicionais, sobretudo as de raiz rural e 

apoio à dinamização de todos e quaisquer projectos 

visando, entre outros a sua reintrodução nos hábitos e 

vida modernos e respectiva promoção; --------------------  

j) Promoção, organização, execução e/ou apoio a 
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iniciativas sustentadas de formação de toda e qualquer 

natureza;-------------------------------------------------------  

k) Concepção e execução de iniciativas de animação 

turística e ambiental; ----------------------------------------  

l) Realização e apoio à organização de seminários, 

colóquios, encontros e outras formas de intercâmbio, 

nacionais e internacionais; ----------------------------------  

m)Concepção, execução e/ou apoio a projectos de base 

local com impacto económico, social, cultural e 

desportivo, de ocupação de tempos livres, de lazer e 

bem-estar; -----------------------------------------------------  

n) Concepção, elaboração/execução de projectos, gestão 

e/ou manutenção de equipamentos sociais, 

nomeadamente os destinados à protecção e apoio à 

infância, juventude e terceira idade. -----------------------  

-----------------------------------Artigo 2º ----------------------------  

----------------------------Carácter e Duração ----------------------  

A Territórios do Côa tem carácter local, com uma área de 

intervenção territorial, que circunscreve os Territórios do Côa, 

nomeadamente nos concelhos de Almeida, Figueira de Castelo 

Rodrigo, Freixo de Espada à Cinta, Meda, Mogadouro, Pinhel,  

Sabugal, Torre de Moncorvo, Trancoso e Vila Jova de Foz 

Côa, podendo alargar-se a outros concelhos daquela Região, é 
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constituída sem fins lucrativos, sem qualquer orientação 

política ou religiosa e a sua duração é por tempo 

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

-----------------------------------Artigo 3º ----------------------------  

-------------------------------------Sede -------------------------------  

A Territórios do Côa tem a sua sede na Av. Heróis de Castelo 

Rodrigo s/n, no Jinho de Empresas do Conhecimento, na 

freguesia e concelho de Figueira de Castelo Rodrigo. -----------  

-----------------------------------Artigo 4º ----------------------------  

------------------Relações com Outras Organizações --------------  

A Territórios do Côa poderá estabelecer relações com 

quaisquer organizações nacionais e Internacionais, com elas 

acordando formas da cooperação consentâneas com o seu 

objectivo social.  ------------------------------------------------------  

-----------------------------------Artigo 5º ----------------------------  

-----------------------------------Receitas  -----------------------------  

Constituem receitas da Territórios do Côa: -----------------------  

a)As jóias e as quotas, cujo valor será aprovado em 

Assembleia-Geral; --------------------------------------------  

b) Os subsídios e as contribuições que lhe forem 

atribuídos; -----------------------------------------------------  

c)Quaisquer outros donativos, heranças ou legados. -------  

-----------------------------------Artigo 6º ----------------------------  
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-----------------------------------Despesas ----------------------------  

São despesas da Territórios do Côa as que resultam do 

exercício das suas actividades em cumprimento dos estatutos, 

do regulamento Geral Interno e das disposições que sejam 

impostas por lei.  ------------------------------------------------------  

-----------------------------------Artigo 7º ----------------------------  

------------------------------------Sócios ------------------------------  

1. Podem ser sócios da Territórios do Côa  todas as 

pessoas, singulares ou colectivas, que  tenham 

residência/sede dentro do âmbito territorial da 

Associação, interessados em  participar nos fins 

propostos no artigo 1º e que aceitem os presentes 

estatutos e princípios neles contidos. ----------------------  

2.Os sócios entram no pleno gozo dos seus direitos após 

aprovação da sua admissão em reunião de Direcção. ----  

3.O Regulamento Geral Interno especificará os direitos e 

as obrigações dos sócios. ------------------------------------  

4.Os sócios podem ter as seguintes categorias: 

fundadores, efectivos e honorários: ------------------------  

4.1. Sócios fundadores são os aderentes á data de 

aprovação dos presentes estatutos. ------------------  

4.2. Sócios efectivos são os que aderirem à 

Associação em data posterior à fundação. ----------  
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4.3.Sócios honorários são as personalidades e 

entidades de renome nacional ou internacional 

cuja acção constitua contribuição verdadeiramente 

relevante para a realização dos fins da 

Associação, como tal reconhecida e proclamada 

pela Assembleia Geral. --------------------------------  

-----------------------------------Artigo 8º ----------------------------  

------------------------------------Órgãos -----------------------------  

1.São órgãos da Territórios do Côa: -------------------------------  

a) A Assembleia Geral cuja mesa é composta por três 

membros, sendo um presidente, um vice-presidente e um 

secretário, competindo-lhas dirigir os trabalhas da 

Assembleia Geral nos termos da lei e do Regulamento 

Geral Interno; -------------------------------------------------  

b) A Direcção, constituída por três elementos, sendo um 

presidente, um vice-presidente e um  tesoureiro, sendo o 

órgão de gestão permanente da Associação e da 

orientação da sua actividade, competindo-lhe A 

administração e representação da Associação, devendo 

proceder ã elaboração do seu Plano de Actividades, 

Orçamento, Balanço e Contas. ------------------------------  

c) O Conselho Fiscal, constituído por dois elementos, 

sendo um presidente e um secretário, sendo o órgão de 
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fiscalização da administração da Associação, 

competindo-lhe a emissão de parecer sobre o balanço e 

contas. ---------------------------------------------------------  

2.O mandato dos órgãos eleitos da Territórios do Côa é de três 

anos.--------------------------------------------------------------------  

3.Os órgãos podem deliberar com a presença da maioria dos 

seus titulares, sendo as deliberações tomadas por maioria dos 

associados presentes. ------------------------------------------------  

-----------------------------------Artigo 9º ----------------------------  

--------------------------Quem Obriga a Associação ----------------  

1.A Territórios do Côa vincula-se com a assinatura conjunta de 

dois membros da Direcção. ------------------------------------------  

2.Jos, casos de mero expediente bastará a assinatura de 

qualquer um dos membros da Direcção. ---------------------------  

-----------------------------------Artigo 10 º ---------------------------  

----------------------Alteração de  estatutos e  Dissolução ----------  

1.Os presentes estatutos poderão ser alterados por deliberação 

da Assembleia Geral convocada para o efeito nos termos da lei 

e do Regulamento Geral Interno, mediante voto favorável de 

pelo menos três quartos dos sócios. --------------------------------  

2.A Associação poderá dissolver-se por deliberação da 

Assembleia Geral convocada para o efeito nos termos da lei e 

do Regulamento Geral Interno, mediante voto favorável de pelo 
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menos três quartos dos sócios. --------------------------------------  

-----------------------------------Artigo 11 º ---------------------------  

-----------------------------------Omissões ---------------------------  

Jo que estes Estatutos forem omissos, vigoram as disposições 

do  Código Civil (artigos 157º e seguintes) e demais legislação 

sobre associações, complementadas pelo regulamento Geral 

Interno, cuja aprovação e  alteração são da competência da 

Assembleia Geral.’ ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar os Estatutos devendo 

ser enviados à Assembleia Municipal para aprovação. ---------  

*A17*  Direito de Preferência de Imóvel: Em seguida, foi presente o 

ofício número 688, da Secção de Obras Particulares que deu 

entrada nesta Câmara em 13 do passado mês de Setembro, de 

Maria Irene Dias Franco, a solicitar se a Câmara Municipal 

quer ou não exercer o direito de preferência, pelo valor de 

3.500 euros, do imóvel sito na Rua da Alegria, número 10, 

freguesia de São Pedro em Trancoso, inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 194. ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou não exercer o direito de 

preferência. -----------------------------------------------------------  

*A18*  Em seguida, foi presente o ofício número 748, da Secção de 

Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 6 do 

corrente mês de Outubro, de Maria de Deus, a solicitar se a 
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Câmara Municipal quer ou não exercer o direito de preferência, 

pelo valor de 14.000 euros, do imóvel sito nas Portas do 

Carvalho, freguesia de São Pedro em Trancoso, inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 157. ----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou não exercer o direito de 

preferência. -----------------------------------------------------------  

*A19*  Arranjos Urbanísticos junto ao Estádio Municipal 

(Movimento de Terras) - Auto de Medição número 1: Em 

seguida, foi presente informação prestada pela Divisão de 

Obras Municipais e Serviços Urbanos desta Câmara, 

informando que o auto em epígrafe, elaborado pela firma Eliseu 

& Filhos, Limitada, está em conformidade com os trabalhos 

executados, no valor de 23.363,63 euros. --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A20*  Parque de Estacionamento junto a EBI (Rede Eléctrica e 

Rede de Telecomunicações) – Revisão de Preços:  Em seguida, 

foi presente informação prestada pela Divisão de Obras 

Municipais e Serviços Urbanos desta Câmara, informando que 

foi calculado a revisão de preços referente à empreitada em 

epígrafe em virtude de ainda não se encontrarem publicados os 

índices relativos ao período de execução da mesma, não 

havendo direito a revisão de preços. -------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou não considerar a revisão de 

preços. -----------------------------------------------------------------  

*A21*  Pedido de Transporte: Em seguida, foi presente o ofício 

número 3182, da Secção de Obras Particulares que deu entrada 

nesta Câmara em 17 do passado mês de Setembro, do 

Agrupamento de Escolas de Trancoso, a solicitar o transporte 

de 7 alunos para o Conservatório de Música da Guarda, às 

terças e quintas-feiras. -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou realizar o respectivo 

transporte com os meios existentes no Município, às terças-

feiras a deslocação para a Guarda e às quintas-feiras o 

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

*A22*  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. ------------------  

*A23*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A24*  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: 

 

 


