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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 19 DE FEVEREIRO DE 2014. ----------------  

*A1* Aos 19 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, nesta cidade 

de Trancoso e sala das sessões dos Paços do Município, reuniu 

a Câmara Municipal de Trancoso, sob a Presidência do senhor 

professor Amílcar Salvador e a comparência dos senhores 

vereadores Eduardo Pinto, doutora Ivone Mouco, doutor Paulo 

Matias, doutor Augusto Rente e doutora Cristina Inocêncio. ----  

*A2* Justificação de Falta:  A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência à presente reunião 

do senhor vereador doutor João Rodrigues. ------------------------  

*A3* Às 14,30 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

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 

número 75/2013 de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 5 do 

corrente mês de fevereiro submetida à discussão e votação, 

tendo sido dispensada a sua leitura, atendendo a que a mesma 

foi, antecipadamente, distribuída a todos os membros da 

Câmara. ----------------------------------------------------------------  

*A5* Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  
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Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 34 datado de 18 do corrente mês de fevereiro e que 

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

- Operações Orçamentais: 865.064,26 €; --------------------  

- Operações não Orçamentais: 180.325,27 €. ----------------  

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

*A6* Intervenções: Começou por usar a palavra o senhor vereador 

Eduardo Pinto, para se referir a partes do conteúdo da 

declaração de voto apresentada pelos senhores vereadores do 

PSD, acerca da recolha de Resíduos Sólidos Urbanos, na última 

reunião do executivo, nomeadamente quando se diz ‘…a 

Câmara anterior deixou até fim de janeiro a adjudicação da 

prestação de serviços…’ e ‘…tiveram quatro meses para tratar 

do assunto e só sobre a hora e mal é que se lembraram’. Assim, 

afirmou que, efetivamente, a anterior maioria deixou o 

processo referente àquela prestação de serviços adjudicado, até 

final de janeiro, mas também deixou três veículos imobilizados 

e mais de 100.000 € de divida, sem procedimento concursal, a 

um desses prestadores de serviços. Continuando, disse que, em 

tempo legal, este executivo pôs em andamento um novo 

procedimento concursal e que o último parágrafo da referida 

declaração de voto, quando se refere à legitimidade do senhor 

Presidente da Câmara em adjudicar, através de despacho, não 
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era percetível, porquanto o nº 3 do artº. 35º da Lei nº 75/2013 

de 12 de setembro lhe confere esses poderes e, depois de 

ratificado o despacho, a deliberação passa a ser do órgão 

executivo. --------------------------------------------------------------  

*A7* De seguida, interveio o senhor vereador doutor Paulo Matias 

para informar que, na sequência da recusa de visto do Tribunal 

de Contas ao processo de fusão da TEGEC, EEM com a 

PACETEG,SA, havia já sido apresentado recurso, referente a 

essa decisão, esperando-se que ao assunto fosse dado o melhor 

encaminhamento. -----------------------------------------------------  

*A8* Seguidamente, interveio o senhor Presidente da Câmara para 

referir que o ponto 15 da ordem de trabalhos iria ser retirado da 

discussão, atendendo a que não iria ser apreciado qualquer 

pedido de subsídio. ---------------------------------------------------  

*A9* Continuando a intervir, o senhor Presidente da Câmara prestou 

algumas informações. Assim, referindo-se aos festejos 

carnavalescos de Vila Franca das Naves, disse que iria emitir 

um despacho, concedendo tolerância de ponto, no próximo dia 

4 de Março, a todos os funcionários do município, 

salvaguardando a prestação de serviços essenciais à população, 

como é o caso da recolha de resíduos sólidos urbanos. ----------  

*A10*  De seguida, afirmou que era intenção da Câmara Municipal de 

Trancoso celebrar um protocolo de colaboração com a Câmara 
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Municipal de Mêda, procurando solucionar o problema de falta 

de canil municipal, capaz de fazer face à necessidade de 

recolher animais vadios. Acrescentou que este assunto seria, 

posteriormente, submetido à apreciação do executivo. -----------  

*A11*  Informou, depois, que havia sido recebida uma notificação do 

Tribunal Administrativo de Castelo Branco, dando conta da 

extinção da Assembleia Distrital da Guarda e da penalização do 

cidadão Júlio Sarmento, com algumas coimas. Acrescentou que 

já havia enviado esse documento para todas as Câmaras 

Municipais do Distrito, solicitando-lhes que informassem sobre 

a oportunidade de ainda poder ser realizada alguma reunião da 

Assembleia Distrital.  Referiu que só a Câmara Municipal de 

Fornos de Algodres havia respondido, deixando o assunto à 

consideração da Câmara Municipal de Trancoso. Dirigindo-se 

ao senhor vereador doutor Paulo Matias, perguntou-lhe se se 

deveria ou não convocar uma reunião daquela Assembleia. -----  

Em resposta, aquele senhor vereador disse que era impossível 

convocar uma reunião, de modo a que a mesma pudesse ter 

lugar antes da sentença ter transitado em julgado. Como tal,  

qualquer deliberação dessa Assembleia não teria eficácia 

jurídica. Concluiu que não fazia sentido realizar qualquer 

reunião, em entidade dissolvida. ------------------------------------  

*A12*  Por último, o senhor Presidente da Câmara informou que, antes 
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do inicio desta reunião do executivo, havia recebido dois 

membros da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso, os senhores João Batista e João 

Carvalho, que lhe deram conhecimento da intenção que tinham 

em alterar o local de implantação do novo Quartel da 

Associação, para o terreno contíguo à Central de Camionagem e 

que, para tal,  já haviam solicitado, junto do Programa 

Operacional de Valorização do Território, a referida alteração, 

em simultâneo com um pedido de prorrogação de prazo para a 

conclusão do investimento, até final de dezembro de 2015. 

Acerca deste assunto, referiu que havia dito àqueles membros 

da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários que se congratulava com a solicitação do pedido de 

alargamento do prazo de conclusão do investimento, mas que 

lhes havia colocado algumas reticências, desconhecendo qual 

viria a ser o parecer dos Serviços Técnicos do Municipio e da 

Direção Regional de Cultura do Centro, relativamente à 

localização pretendida. Comunicou-lhes, ainda, que já havia 

solicitado ao senhor topógrafo do município, Francisco 

Quelhas, o levantamento do terreno localizado junto ao estádio 

municipal, o qual, em alternativa, poderia vir a servir para 

aquele fim. -------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 
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*A13*  Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis: Em 

seguida, foi presente informação da divisão financeira a dar 

conta que, dando cumprimento ao disposto no n°. 1, do artigo 

7º, do Decreto-Lei 127/2012, de 21 de junho, havia sido 

calculado o valor dos Fundos Disponíveis para o mês de 

fevereiro, e que, nesta data, se verificava, a manutenção de um 

saldo positivo, tal como constava do mapa anexo, no montante 

de 1.327.219,46 euros. Relembrava ainda que, apesar de se 

manter a existência de um valor positivo para os Fundos 

Disponíveis, tal só se tornaria efetivo após o visto do Tribunal 

de Contas ao empréstimo de saneamento financeiro aprovado, 

pelo que se entendia que, até essa data, não poderia existir a 

respetiva assunção de compromissos, sob pena de o processo de 

despesa violar as disposições legais em vigor. -------------------- , 

Informava também que, ainda assim, havia sido remetido aos 

serviços financeiros todo um conjunto de despesas a realizar, 

com vista à emissão de requisição. ---------------------------------  

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

*A14*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 84 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 11 do corrente 

mês de fevereiro, de Carlos Brás Gomes, residente em 

Trancoso, na qualidade de proprietário, a solicitar isenção de 
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licença de utilização para uns arrumos agrícolas, sitos em 

Venda do Cêpo, inscritos na matriz predial urbana sob o artigo 

1433, da união das freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa 

Maria) e Souto Maior, 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. -------  

*A15*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 85 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

11 do corrente mês de fevereiro, de Vasco José Pinto Ribeiro, 

residente em Venda do Cêpo, na qualidade de proprietário, a 

solicitar isenção de licença de utilização para uns arrumos 

agrícolas, sitos em Venda do Cêpo, inscritos na matriz predial 

urbana sob o artigo 1431, da união das freguesias de Trancoso 

(São Pedro e Santa Maria) e Souto Maior, 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. -------  

*A16*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 87 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

13 do corrente mês de fevereiro, de João Rafael Oliva de 
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Figueiredo, com escritório em Trancoso, na qualidade de 

procurador, a solicitar isenção de licença de utilização para 

umas arrecadações e arrumos, sitas na Rua do Outeiro, em Vila 

Franca das Naves, inscritas na matriz predial urbana sob o 

artigo 1047, da união das freguesias de Vila Franca das Naves e 

Feital, uma vez que as mesmas foram construídas 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 isentas de licença de utilização. -------  

*A17*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 92 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

17 do corrente mês de fevereiro, de Eduardo da Costa Lopes, 

residente em Valcôvo, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização para uns arrumos, sitos em 

Valcôvo, inscritos na matriz predial urbana sob o artigo 1632, 

da freguesia de Moreira de Rei, 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. -------  

*A18*  Análise, discussão e votação de processo relativo à emissão 

de licença administrativa para a construção de Pavilhão 
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Multiusos em Valdujo: Em seguida, foi presente o 

requerimento número 26 da Secção de Obras Particulares que 

deu entrada nesta Câmara em 15 do passado mês de janeiro, da 

Freguesia de Valdujo, a solicitar a emissão de licença 

administrativa para a construção de Pavilhão Multiusos em 

Valdujo. ----------------------------------------------------------------  

A divisão de planeamento, licenciamento, urbanismo e 

ambiente informou a Câmara que o presente processo tratava do 

pedido de Licença Administrativa para a Construção de um 

Pavilhão Multiusos para atividades desportivas e culturais, sito 

em Valdujo, cujo requerente era a Junta de Freguesia de 

Valdujo. ----------------------------------------------------------------  

Acrescentava aquela divisão que, de acordo com o disposto na 

alínea a) do nº.1 do artigo 7º do Decreto-lei n°. 555/99 de 16 de 

Dezembro e ulteriores alterações, as operações urbanísticas 

promovidas pelas autarquias locais e suas associações, em área 

abrangida por plano municipal de ordenamento do território, 

estavam isentas de controlo prévio. No entanto, o nº.  2 do 

mesmo artigo dispunha que as referidas operações, com 

exceção das promovidas pelos municípios, ficavam sujeitas a 

parecer prévio não vinculativo da Camara Municipal.------------  

Informava ainda que, após análise do projeto de arquitetura, 

apresentado, se havia detetado que a cércea proposta para o 
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Pavilhão (9 metros) excedia a altura máxima prevista na alínea 

d) do artigo 38° do Plano Diretor Municipal para o aglomerado 

em questão (6,5 metros). Ainda assim, a alínea e) do mesmo 

artigo abria uma exceção ao cumprimento do disposto na 

referida alínea d), para os casos de instalações especiais, 

quando devidamente justificadas. -----------------------------------  

A Câmara Municipal, atendendo a que se trata de uma 

instalação especial, concretamente um pavilhão destinado a 

atividades culturais e desportivas para a comunidade local e 

em conformidade com a informação técnica da divisão de 

planeamento, licenciamento, urbanismo e ambiente, deliberou 

aprovar o projeto de arquitetura, devendo os serviços técnicos 

apreciar os projetos de especialidades que já foram entregues.  

*A19*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos nº 1 da empreitada ‘Valorização do Património 

Românico na Envolvente Rural de Trancoso’: Em seguida, 

foi presente informação prestada pelo serviço de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, 

informando que o auto em epígrafe, elaborado pelo empreiteiro 

Ana Lopes & Alexandra Andrade, Limitada, no valor 13.553,90 

euros, estava em conformidade com os trabalhos realizados em 

obra e com os preços unitários constantes na proposta. ----------  

O chefe da divisão de planeamento, licenciamento, urbanismo e 



 
 

Ata  n . º    0 4  /  2 01 4 .    Reuniã o  de    19 -0 2 -2 0 1 4 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

ambiente informou que concordava com o teor da informação. -  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição de 

trabalhos, no valor de 13.553,90 euros. ---------------------------  

Emissão de pareceres prévios vinculativos relativos à 

contração de serviços para: ----------------------------------------  

*A20*  Auditor externo (ROC): A divisão financeira informou a 

Câmara que, considerando que o contrato existente com a 

SROC Marques de Almeida, J. Nunes, V. Simões & Associados 

- SROC, SA que tinha por objeto a auditoria e certificação de 

contas do Município de Trancoso, relativas aos anos de 2011, 

2012 e 2013, se esgotava com a certif icação do fecho de contas 

do exercício de 2013, e tendo em atenção as disposições da lei 

73/2013, de 3 de setembro (Lei das Finanças Locais), 

nomeadamente no n°. 3 do artigo 76° e no artigo 77°, se 

tornava necessário dar início ao procedimento administrativo, 

com vista à contratualização dos serviços de auditor externo, de 

forma a assegurar a regular auditoria e certificação de contas 

do exercício de 2014 e, eventualmente, a dos dois exercícios 

seguintes. --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no artº  

73º, nomeadamente no seus nos 4 e 11, da Lei nº 83-C/2013 de 

31 de dezembro, deliberou emitir parecer prévio vinculativo 

favorável, relativo à contratação de serviços para auditor 



 
 

Ata  n . º    0 4  /  2 01 4 .    Reuniã o  de    19 -0 2 -2 0 1 4 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

externo, responsável pela certificação legal das contas do 

município. -------------------------------------------------------------  

*A21*  Elaboração da carta arqueológica do concelho: O serviço de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais informou a 

Câmara que, considerando que se havia dado início ao processo 

de revisão do PDM de Trancoso e estando, neste momento, a 

decorrer o seu procedimento concursal, o caderno de encargos 

do referido procedimento previa o fornecimento, por parte da 

Câmara Municipal,  da "carta arqueológica do concelho". Assim 

sendo, havia necessidade de se contratar os serviços de um 

arqueólogo, por um período de 21 meses e com encargos de € 

25.231,08, mais I.V.A., prevendo-se o início da referida 

prestação de serviços para o mês de Abril de 2014. --------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no artº  

73º, nomeadamente no seus nos 4 e 11, da Lei nº 83-C/2013 de 

31 de dezembro, deliberou emitir parecer prévio vinculativo 

favorável, relativo à contratação de serviços destinados à 

elaboração da carta arqueológica do concelho. ------------------  

Apesar de terem votado favoravelmente, os senhores vereadores 

do PSD e o senhor Presidente da Câmara apresentaram 

declarações de voto que a seguir se transcrevem:  -----------------  

Declaração de voto dos senhores vereadores do PSD: ‘Se existe 

um técnico superior com conhecimento privilegiado dos sítios 
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arqueológicos do concelho, a trabalhar há vários anos na 

elaboração desta carta, não entendemos a razão de ser desta 

contratação, no atual contexto económico que a autarquia 

atravessa’,  -------------------------------------------------------------  

Declaração de voto do senhor Presidente da Câmara: ‘A 

necessidade de contratar estes serviços respeitantes à 

elaboração da carta arqueológica do concelho resulta do facto 

de a técnica superior, ao longo dos últimos anos, ter realizado 

um enorme conjunto de trabalhos de prospeção arqueológica, 

nomeadamente no lugar de São Marcos, junto à capelinha, no 

Museu Judaico, no Largo Luís Albuquerque, na intervenção 

que decorreu no Castelo, na intervenção que teve lugar junto 

das sepulturas antropomórficas, localizadas nas proximidades 

do Tribunal, bem como no acompanhamento das obras de 

saneamento básico de Moreira de Rei. Neste momento, aquela 

técnica superior está a realizar os trabalhos relacionados com 

aquelas escavações, Daí, resulta a necessidade desta 

contratação de serviços’ .  --------------------------------------------  

*A22*  Contratos CEI: O gabinete de apoio à presidência informou o 

executivo que, considerando que a Câmara Municipal pretende 

submeter, ao IEFP, uma candidatura, por um ano, para 10 

contratos de emprego e inserção e prevendo-se que a 

candidatura se inicie no próximo mês de Abril, a despesa 
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inerente à mesma, durante o presente ano, era a seguinte: -------  

- Bolsa - 7.545,60€ ----------------------------------------------  

- Subsídio de Alimentação - 8.070,30€ -----------------------  

- Seguro de Acidentes Pessoais - 2.500,00€ ------------------  

Relativamente ao ano de 2015, a despesa prevista a efetuar era 

a seguinte: -------------------------------------------------------------  

- Bolsa-2.515,20€ -----------------------------------------------  

- Subsídio de Alimentação - 2.690,10€ -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 

formulação desta candidatura. -------------------------------------  

*A23*  Estágios profissionais: O gabinete de apoio à presidência 

informou o executivo que, considerando que a Câmara 

Municipal já submeteu, ao IEFP, uma candidatura, por um ano, 

para 10 estágios profissionais e prevendo-se que a candidatura 

se inicie no próximo mês de Abril, a despesa inerente à mesma, 

durante o presente ano, era a seguinte: -----------------------------  

- Bolsa - 59.424,30€ --------------------------------------------  

- Subsídio de Alimentação - 8.070,30€ -----------------------  

- Seguro de Acidentes de Trabalho - 1.961,90€ --------------  

- Segurança Social - 14.113,27€ -------------------------------  

Relativamente ao ano de 2015, a despesa prevista a efetuar era 

a seguinte: -------------------------------------------------------------  

- Bolsa - 19.808,10€ --------------------------------------------  
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- Subsídio de Alimentação - 2.690,10€ -----------------------  

- Segurança Social - 4.704,42€ --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 

formulação desta candidatura. -------------------------------------  

*A24*  Acompanhamento jurídico relativo à recusa de visto para o 

processo de fusão da TEGEC, EEM com a PACETEG, SA: 

Seguidamente, foi presente o seguinte despacho exarado pelo 

senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto em epígrafe: 

‘Na sequência da recusa de visto pelo Tribunal de Contas, ao 

processo de fusão da TEGEC, EEM com a PACETEG, SA e 

tendo a Câmara Municipal decidido recorrer daquela decisão, 

torna-se necessário proceder ao estudo e acompanhamento 

jurídico do assunto, pelo que determino a cabimentação de uma 

verba de 3.000€, destinada às despesas daí resultantes’.  --------  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no artº  

73º, nomeadamente no seus nos 4 e 11, da Lei nº 83-C/2013 de 

31 de dezembro, deliberou emitir parecer prévio vinculativo 

favorável, relativo à contratação de serviços destinados ao 

acompamento jurídico relativo à recusa de visto para o 

processo de fusão da TEGEC,EEM com a PACETEG,SA. ------  

Não participou na discussão e votação a senhora vereadora 

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

Ainda àcerca deste assunto, o senhor Presidente da Câmara 
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informou que do processo de recurso, já referido no período 

antes da ordem do dia, havia sido dado conhecimento a diversas 

entidades, nomeadamente ao senhor Presidente da Republica, 

ao senhor Primeiro-Ministro e aos senhores deputados eleitos 

pelo circulo da Guarda. ----------------------------------------------  

*A25*  Aquisição de análises laboratoriais: A divisão financeira 

informou a Câmara que, tendo-lhe sido enviado o processo 

relativo à contratação de análises laboratoriais necessárias ao 

exercício das competências do Veterinário Municipal,  e de 

acordo com as disposições previstas no artigo 73°, da Lei 83 

C/2013, de 31 de dezembro, LOE para 2014, e ainda que a 

referida contratação tivesse sido já objeto de redução do valor 

em exercícios anteriores, se verificava ainda, a existência de 

uma desconformidade relativa ao acréscimo da quantidade de 

análises propostas, pelo que não se dava cumprimento ao 

previsto no n°. 9, do referido artigo 73°. --------------------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no artº  

73º, nomeadamente no seus nos 4 e 11, da Lei nº 83-C/2013 de 

31 de dezembro, deliberou emitir parecer prévio vinculativo 

favorável, destinados à contratação de serviços destinados à 

aquisição de análises laboratoriais. -------------------------------  

*A26*  Análise, discussão e votação de propostas de ratificação de 

despachos relativos a processos de despesa:  --------------------  
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De seguida, foram presentes vários processos de despesa com 

despachos de autorização e que constam da relação seguinte: ---  

Processos de despesa enviados a despacho – informação 270: --  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Contrato de Electricidade - EEAR de S. Martinho 251 07-02-2014 800,00 € 
Renovação de assinatura das publicações no Diário da República 252 11-02-2014 1.571,78 € 
Aquisição de Discos para cópias de Segurança e Ratos para stock 253 11-02-2014 270,00 € 
Aquisição de equipamento de resguardo para o serviço de sanidade e 
salubrid. 

254 11-02-2014 910,00 € 

Aquisição de equipamento de resguardo para o serviço de obras 255 11-02-2014 3.050,00 € 
Aquisição de equipamento de resguardo para o serviço de proteção e 
ambiente 

256 11-02-2014 975,00 € 

Aquisição de material para CPCJ 257 11-02-2014 200,00 € 
Aquisição de equipamento de resguardo para o serviço de educação 258 11-02-2014 82,00 € 
Aquisição de envelopes correio verde 259 11-02-2014 48,75 € 
Serviço de Pequeno Almoço a 40 participantes 260 11-02-2014 160,00 € 
Taxa de justiça - proc.contestação retusa de visto do proc. empresa 
CALVESTELAR. 

262 11-02-2014 1.632,00 € 

Taxa de justiça - processo emp. CALVESTELAR - chamada outro 
elemento ao proc. 

263 11-02-2014 408,00 € 

Total 10.107,53 € 
 

Processos de despesa enviados a despacho – informação 155: --  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 

Aquisição de contentores 261 11-02-2014           2.000,00 € 

Reparação do fax dos julgados de paz 264 14-02-2014 70,00 € 

Aquisição de material higiene, limpeza e de resguardo para o serviço 

de educação 
265/266 14-02-2014 4.550,00 € 

Reparação de um suporte de talheres para a EBI 267 14-02-2014 100,00 € 

Inspeção da viatura 82-LE-58 268 14-02-2014 30,54 € 

Descarregamento de tacógrafo da viatura 82-LE-58 269 14-02-2014 20,00 € 

Revisão de tacógrafo da viatura ll-FB-38 270 14-02-2014 154,78 € 

Aquisição de bicos para máquina Newholand 271 14-02-2014 200,00 € 

Serviço de lavagem da viatura 59-30-BT 272 14-02-2014 50,00 € 

Inspeção da viatura 59-30-BT 273 14-02-2014 30,54 € 

Aquisição de serrotes e celhas 274/275 14-02-2014 70,00 € 

Aquisição de material para reparação do limpa bermas ORSI 500 - 

stock 
276 14-02-2014 750,00 € 

Aquisição de cabo de 305m para acesso internet diversos serviços 282 17-02-2014 130,00 € 

Contratação dos serviços de um arqueólogo para revisão do PDM 283 19-02-2014 13.300,38 € 

Contrato de ligação da rede de água para o edifício "Casa do 

Bandarra" 

284/285 18-02-2014 217,85 € 

Serviço de análises laboratoriais 286 19-02-2014 4.362,44 € 

Contratação de auditor externo 287 ' 19-02-2014 9.920,00 € 

Serviço de estudo e acompanhamento jurídico do processo de fusão 

da TEGEC com PACETEG 
288 19-02-2014 3.000,00 € 

Total 38.956,53 € 
 

A Câmara Municipal deliberou ratificar, por maioria, os 

despachos constantes da relação anexa, tendo votado contra 
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os senhores vereadores do PSD, doutor Augusto Rente e 

doutora Cristina Inocêncio. ----------------------------------------  

Em relação ao cabimento nº 288, a senhora vereadora doutora 

Ivone Mouco absteve-se ---------------------------------------------  

*A27*  Análise, discussão e votação de processos de despesa já 

paga, através de despacho: De seguida, foram presentes os 

processos de despesa já paga, através de despacho, constantes 

da relação que se segue: ---------------------------------------------  

Nº OP Nome da Entidade Descrição Valor Data Pag. 
78 Emilia da Silva Abílio Transf referente apoio 

transporte escolar 
200,00 € 07-02-2014 

151 
Torres & Filho, Lda 

Inspecção Viatura TM-58-
24 

30,54 € 11-02-2014 

152 
Repsol Gás Portugal, S. A. 

Referente a gás do 
pavilhão multiusos 

2.351,17 € 12-02-2014 

178 
Comunidade Judaica de Belmonte 

Resto da transfª conforme 
protocolo 55/2013 

2.500,00 € 12-02-2014 

199 Instituto de Gestão Financeira e 
Equipamentos da Justiça, IP 

Relativo a taxas de justiça 
2.040,00 € 17-02-2014 

Total 7.121,71 €  
 

Atendendo a que se trata de serviços básicos e essenciais para 

o funcionamento dos serviços, a Câmara Municipal deliberou, 

por maioria, ratificar os pagamentos constantes da relação 

anexa, tendo votado contra os senhores vereadores do PSD, 

doutor Augusto Rente e doutora Cristina Inocêncio ------------  

*A28*  Análise, discussão e votação relativas à ratificação de 

despachos referentes a ‘ofertas de material’:  De seguida, foi 

presente o requerimento número 365 da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara em 11 do corrente mês de fevereiro, da 

Raia Histórica – Associação de Desenvolvimento do Nordeste 

da Beira, a solicitar 6 conjuntos de informação promocional 
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(livro de fotografias, brochura e desdobrável) sobre Trancoso, 

para oferecer a parceiros franceses ---------------------------------  

A senhora vereadora doutora Ivone Mouco exarou o seguinte 

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

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho relativo à 

oferta do material constante na informação. ---------------------  

*A29*  Análise, discussão e votação da 1ª revisão do Plano e 

Orçamento para o ano de 2014:  Tendo sido presente a 1ª 

revisão ao orçamento e às grandes opções do plano para o 

corrente ano de 2014, com um reforço de receita e despesa, no 

montante de 85.000 euros, a Câmara Municipal deliberou 

aprovar, por maioria, a revisão, com a abstenção dos senhores 

vereadores do PSD, doutor Augusto Rente e doutora Cristina 

Inocêncio .  -------------------------------------------------------------  

Mais, foi deliberado submeter este assunto à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal. ---------------------------------  

*A30*  Análise, discussão e votação de proposta de assunção de 

despesas plurianuais:  Em seguida, o senhor Presidente da 

Câmara apresentou uma proposta, sobre o assunto em epígrafe, 

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

‘Havendo necessidade de dar início a diversos procedimentos 

de despesa com impacto plurianual no orçamento municipal, e 

considerando o disposto na alínea c), do nº. 1, do artigo 6º da 
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Lei 8/2012, vem o Executivo Municipal submeter à apreciação 

da Assembleia Municipal a proposta de autorização prévia 

para a assunção dos seguintes compromissos plurianuais: ------  

Designação 
Despesa Exercício 

2014 
Despesa Exercícios 

Seguintes 
Contratação de Serviços de Auditor Externo 9.920,00 € 19.840,00 € 
Contratação de Serviços de Revisão do PDM 42.127,01 € 49.999,99 € 
Contratação de Serviços de Elaboração da Carta 
Arqueológica 

13.300,38 € 17.733,85 € 

Contratos CEI 18.115,90 € 5.205,30 € 
Estágios Profissionais 83.569,77 € 27.202,62 € 
 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de 

assunção de despesas plurianuais, nos seus exatos termos. ----  

Mais, foi deliberado submeter este assunto à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal. ---------------------------------  

*A31*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à alteração 

do contrato respeitante ao fornecimento de refeições na 

educação pré-escolar, para o ano de letivo 2013/2014:  Em 

seguida, o senhor Presidente da Câmara, sobre o assunto em 

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

‘O Município de Trancoso celebrou em 13/09/2013, com a 

firma Encanta - Restauração e Serviços de Trancoso, Lda., o 

contrato respeitante ao fornecimento de refeições nos 

estabelecimentos da rede pública de educação pré-escolar 

(Trancoso/Santa Luzia, Palhais, Reboleiro, Cogula e Freches) 

e do 1º Ciclo do ensino básico (Cogula, Palhais e Freches) 

para o ano letivo 2013/2014. ----------------------------------------  
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Tal como vem acontecendo nos últimos anos, o Município, no 

início do atual ano letivo, remeteu para a DEGESTE, em 

Coimbra, um conjunto de elementos entre eles o citado 

contrato, a fim de instruir o processo relativo às candidaturas 

das refeições do 1º ciclo do pré-escolar. --------------------------  

Acontece que, a referida DEGESTE, veio detetar uma 

desconformidade no referido contrato, assinalando a falta de 

escalões relativamente aos alunos do pré-escolar, facto este 

que comprometia toda a candidatura, caso esta situação não 

fosse corrigida. -------------------------------------------------------  

Ora, do respetivo caderno de encargos, que integra o 

procedimento aberto para a adjudicação das citadas refeições, 

designadamente do seu número 6.4, não constam efetivamente 

os escalões relativos aos alunos da educação pré-escolar, dado 

que o Agrupamento de Escolas de Trancoso, não possuía, na 

altura, esses elementos, não tendo por isso, disponibilizado os 

mesmos ao Município. ------------------------------------------------  

Neste sentido, remetidos que foram entretanto, pelo 

Agrupamento de Escolas de Trancoso, os citados escalões, 

torna-se necessário proceder à alteração do n° 6.4 do Caderno 

de Encargos relativo ao concurso atrás citado, passando este a 

prever o seguinte: ----------------------------------------------------  

Alunos do Ensino Pré-Escolar --------------------------------------  
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- Escalão A - 0,00€ refeição/dia -------------------------------  

- Escalão B - 0,73€ refeição/dia (IVA incluído) -------------  

- Escalão C - 1,46€ refeição/dia (IVA incluído) -------------  

Concretizada esta alteração, manter-se-ão todas as restantes 

condições e obrigações previstas no Caderno de Encargos já 

referido, bem como o valor contratual constante do contrato 

celebrado, conforme acordo já obtido com a firma Encanta - 

Restauração e Serviços de Trancoso, Lda.-------------------------  

Assim, revelando-se essencial assegurar a comparticipação 

financeira do Estado, no âmbito do fornecimento das citadas 

refeições, determino, de acordo com os artigos 311º e 312º do 

código dos contratos públicos, cumpridos que estão os 

requisitos aí previstos, a alteração do contrato atrás citado, 

devendo esta alteração revestir a forma de adenda ao contrato.  

Mais, proponho que sejam igualmente objeto de alteração, 

todos os protocolos celebrados com as diferentes entidades no 

âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de 

Refeições Escolares do 1º ciclo e pré-escolar para o presente 

ano letivo. -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou alterar o contrato, respeitante 

ao fornecimento das refeições na educação pré-escolar, para o 

ano letivo de 2013/2014, em conformidade com a proposta 

apresentada pelo senhor Presidente da Câmara. -----------------  
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*A32*  Análise, discussão e votação de pedido de cedência das 

instalações da antiga escola primária de Moimentinha:  

Seguidamente, foi presente o requerimento número 373 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 14 do corrente mês 

de fevereiro, da Freguesia de Moimentinha, a solicitar a 

cedência das instalações do edifício da escola primária e 

respetivo logradouro envolvente, para revitalização, com vista 

ao aproveitamento do edifício como sede da Junta de Freguesia 

comprometendo-se a dar bom uso às referidas instalações, bem 

como a colocá-las ao serviço da comunidade, para a realização 

dos objetivos da promoção social e o desenvolvimento 

económico-social.-----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ceder o edifício, em regime de 

comodato, a título gratuito, por um período de 8 anos, 

podendo ser renovável essa cedência. -----------------------------  

Deliberou, ainda, celebrar o respetivo contrato. -----------------  

*A33*  Análise, discussão e votação de protocolo de cooperação com 

o Municipio de Sernancelhe, tendo em vista a valorização do 

rio Távora: Em seguida, foi presente o protocolo de 

cooperação referido em epígrafe, que se transcreve na íntegra: -  

------------------------‘Protocolo de Cooperação -------------------  

ENTRE: ----------------------------------------------------------------  

O Município de Sernancelhe, com sede no Edifício dos Paços 
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do Concelho, Rua Dr. Oliveira Serrão, 3640-240, 

SERNANCELHE, pessoa coletiva com o n.º 506852032, 

representada pelo seu Presidente, Carlos Silva Santiago, -------  

E: -----------------------------------------------------------------------  

0 Município de Trancoso, com sede na Praça do Município, 

6420-107 TRANCOSO, pessoa coletiva com o n.º 501143726, 

representada pelo seu Presidente, Amílcar José Nunes 

Salvador,---------------------------------------------------------------  

É celebrado o presente protocolo de cooperação, com vista à 

valorização do rio Távora, que se regerá pelas cláusulas 

seguintes: --------------------------------------------------------------  

-----------------------CLÁUSULA PRIMEIRA  ----------------------  

--------------------------------Objetivos  ------------------------------  

O presente protocolo tem como principal objetivo desenvolver 

atividades de cooperação intermunicipal, que reforcem os 

interesses de ambas as instituições, na valorização do rio 

Távora. -----------------------------------------------------------------  

----------------------CLÁUSULA SEGUNDA  -----------------------  

----------------Obrigações do Município de Sernancelhe  --------  

Pelo presente protocolo, o município de Sernancelhe, propõe-

se a: --------------------------------------------------------------------  

a) Disponibilizar ao município de Trancoso, os projetos 

que estão a ser desenvolvidos no âmbito da candidatura 
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a fundos comunitários, denominada "Valorização 

Turística e Paisagística da Zona Envolvente à Barragem 

do Vilar -2ª FASE", a materializar nas margens do rio 

Távora; --------------------------------------------------------  

b) Autorizar que os técnicos do município de Trancoso, 

acompanhem o desenvolvimento físico e material dos 

projetos referidos anteriormente; --------------------------  

------------------------CLÁUSULA TERCEIRA  --------------------  

----------------Obrigações do Município de Trancoso  ------------  

Pelo presente protocolo, o município de Trancoso, propõe-se a: 

a) Desenvolver projetos e ações que permitam o 

enquadramento estratégico e a valorização paisagística 

do rio Távora, na parcela de território pertencente ao 

município de Trancoso; --------------------------------------  

b) Promover ações de sensibilização junto das populações, 

instituições e empresas locais, objetivando a redução da 

poluição do rio Távora; --------------------------------------  

--------------------------CLÁUSULA QUARTA  ---------------------  

--------------------------Obrigações conjuntas  ----------------------  

Pelo presente protocolo, o município de Trancoso propõe-se a 

articular com o município de Sernancelhe, sempre que possível,  

a elaboração de candidaturas conjuntas aos fundos de apoio 

comunitários, com vista à "Limpeza e Conservação do Rio 
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Távora" ----------------------------------------------------------------  

-------------------------CLÁUSULA QUINTA  -----------------------  

--------------------------------Duração  -------------------------------  

O presente Protocolo não tem limite de duração, podendo ser 

dado por findo por comum acordo, ou por denúncia por uma 

das partes. -------------------------------------------------------------  

---------------------------CLÁUSULA SEXTA  -----------------------  

----------------------------Entrada em vigor  -------------------------  

O presente Protocolo entra em vigor imediatamente após a sua 

assinatura por ambas as partes. ------------------------------------  

O presente Protocolo é celebrado em 2 (dois) exemplares, 

ficando um na posse de cada um dos outorgantes. ----------------  

Sernancelhe, 07 de fevereiro de 2014. -----------------------------  

O Presidente da Câmara Municipal de Sernancelhe: a) Carlos 

Silva Santiago ---------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara Municipal de Trancoso: b) Amílcar 

José Nunes Salvador’ ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o 

protocolo de cooperação com o município de Sernancelhe. ----  

*A34*  Análise, discussão e votação de moção enviada pela Câmara 

Municipal de Elvas, relativa à defesa dos doentes 

oncológicos:  De seguida, foi presente o ofício número 306 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 5 do corrente mês 
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de fevereiro, da Câmara Municipal de Elvas, a enviar e solicitar 

a aprovação do texto da moção referida em epígrafe que se 

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

-----------------------------‘MOÇÃO  ---------------------------------  

----NO COMBATE AO CANCRO, TODOS SOMOS POUCOS  --  

---------EM DEFESA DOS DOENTES ONCOLÓGICOS  --------  

Considerando que é uma obrigação dos autarcas a defesa dos 

interesses da população que representam; ------------------------  

Considerando que o acesso aos medicamentos para o 

tratamento mais adequado dos doentes oncológicos está a ser 

posto em causa, contra os interesses legítimos dessa população 

que temos a obrigação de defender; --------------------------------  

Considerando que tal medida afecta milhares de doentes em 

situação de grande fragilidade e que, lutando contra uma 

doença grave, não podem estar sujeitos a acções que 

contribuam para degradar a qualidade dos serviços de saúde 

que lhes são prestados; ----------------------------------------------  

Importa que todos os cidadãos do país, e os autarcas em 

particular, tomem conhecimento que o Despacho n.º 13877-

A/2013, publicado em Diário da República de 30/10/2013, tem 

implicações graves para as populações. Essas implicações têm 

sido amplamente discutidas pela comunidade médica, pela 

Ordem dos Médicos, pelas associações de defesa dos doentes 
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oncológicos e difundidas pela comunicação social nacional. ---  

O Despacho em causa visa limitar o pedido de Autorização 

Excepcional para uso de terapêuticas inovadoras aos 

designados Centros Especializados para Utilização 

Excepcional de Medicamentos (CEUEM). A referida limitação 

abrange os tratamentos para doenças oncológicas e limita os 

CEUEM a três unidades: os IPO's de Lisboa, Coimbra e Porto.  

Importa tomar em atenção os argumentos apresentados pela 

Ordem dos Médicos, pelo seu Colégio de Oncologia e por 

largas dezenas de médicos oncologistas portugueses que, em 

documento, contestam esse Despacho do Secretário de Estado 

da Saúde, por considerarem: ----------------------------------------  

- que o referido despacho é "discriminatório para com os 

doentes afastados dos grandes centros médicos e contrário a 

um acesso justo e equitativo aos cuidados de saúde,  

defendendo a sua suspensão imediata"; -------------------------  

- que o despacho é "atentatório da saúde dos doentes, gerador 

de profundas desigualdades regionais, afastando os doentes 

do interior do país da acessibilidade a potenciais 

terapêuticas, potenciador de racionamento e que se baseia 

em explicações sem fundamento"; --------------------------------  

- que "os doentes que não forem das regiões de Lisboa, Porto 

ou Coimbra são discriminados negativamente no acesso a 
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terapêuticas inovadoras que careçam de autorizações 

especiais de utilização (AE)"; ------------------------------------  

- que "os doentes que não forem das regiões de Lisboa, Porto 

ou Coimbra, pelas longas distâncias que passam a ser 

obrigados a percorrer, alguns já em condição mais débil, 

são mais rapidamente condenados à morte"; -------------------  

- que muitos hospitais do país "passam a ser proibidos de 

tratar alguns doentes que possam beneficiar de terapêuticas 

que necessitem de AE do INFARMED!" -------------------------  

O Despacho refere ter "o objectivo de reforçar a 

racionalidade, equidade e excepcionalidade do recurso a estas 

Autorizações Excepcionais (AE) para medicamentos 

dependentes de avaliação prévia pelo INFARMED". Os médicos 

oncologistas e a Ordem dos Médicos consideram que estas 

explicações "são enganadoras e as consequências serão as 

opostas", como a seguir apontam: ----------------------------------  

"1 - A autorização de AE não depende do hospital de origem do 

pedido mas sim do caso clínico e da fundamentação técnica e 

científica da utilização do medicamento proposto. ---------------  

- Obrigar doentes do interior a percorrer grandes distâncias 

para poderem ser tratados não gera equidade, bem pelo 

contrário, agrava tremendamente as desigualdades. ----------  

- Ao afastar os doentes da acessibilidade à terapêutica não se 
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introduz racionalidade mas sim racionamento geográfico, o 

que é inadmissível.  -------------------------------------------------  

- Os Hospitais que, prejudicando doentes, bloqueavam pedidos 

de AE, manterão o mesmo comportamento, agora não 

enviando os doentes para os ditos e limitados Centros 

Especializados para Utilização Excepcional de 

Medicamentos (CEUEM). -----------------------------------------  

- Ao concentrar mais doentes em Hospitais que já têm tempos 

de espera, vai atrasar-se ainda mais a análise e o processo 

terapêutico destes doentes, que correrão o risco de morrer 

antes de receberem o tratamento que lhes pode prolongar 

significativamente e melhorar a qualidade de vida. -----------  

- Há muitos centros de excelência no tratamento de doenças 

oftalmológicas e oncológicas fora dos três grandes centros 

médicos do país, o acesso ao conhecimento científico e aos 

protocolos terapêuticos é universal, as AE são autorizadas 

pelo INFARMED, o que garante o seu rigor de aprovação, 

pelo que o presente Despacho é totalmente desprovido de 

necessidade e de sentido. -----------------------------------------  

O Despacho contraria a responsabilidade científica no 

exercício da profissão médica e a relação de confiança entre 

médico e doente para os médicos especialistas que trabalham 

fora destes centros, porque a sua decisão passou a ter que ser 
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validada por colegas destes centros (quiçá até menos 

graduados e com menor tempo de exercício da especialidade). -  

O significativo número de AE utilizadas pelos médicos para 

poderem tratar os seus doentes deve-se penas ao 

extraordinário atraso, em muito casos de vários anos, imposto 

artificialmente pelo INFARMED à aprovação de inovação 

terapêutica, com graves prejuízos de muitos doentes. Por 

exemplo, há fármacos na área da Oncologia, sem alternativas 

terapêuticas, com um atraso de quatro anos na decisão de 

comparticipação, numa forma explícita e intolerável de 

racionamento." --------------------------------------------------------  

Atendendo ao aqui exposto, a Câmara Municipal de Elvas, em 

reunião de 11 de Dezembro de 2013, deliberou por 

unanimidade: ----------------------------------------------------------  

- Manifestar a sua total discordância com o teor do Despacho 

nº 13877-A/2013, de 30 de Outubro do Secretário de Estado 

da Saúde; -----------------------------------------------------------  

- Manifestar a sua total solidariedade com os doentes 

oncológicos do nosso concelho, da nossa região e de todo o 

país; -----------------------------------------------------------------  

- Defender a suspensão imediata deste Despacho e a adopção 

de medidas por parte do Ministério da Saúde que visem a 

procura de soluções adequadas ao correcto e racional 
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tratamento dos doentes, sem quaisquer disparidades 

geográficas e sem restrições no acesso a novos 

medicamentos aprovados na União Europeia; ------------------  

- Apoiar as iniciativas da Ordem dos Médicos, do seu Colégio 

de Oncologia, dos médicos oncologistas e das associações de 

defesa dos doentes oncológicos contra a implementação 

deste Despacho e contra todas as medidas que visem 

racionar, dificultar ou impedir o acesso dos doentes com 

cancro aos medicamentos que permitam tratá-los com maior 

eficácia, melhores resultados e nas instituições de maior 

proximidade; -------------------------------------------------------  

- Reconhecer que em todos os hospitais do nosso país onde 

existem unidades de tratamento de doentes com cancro, há 

médicos oncologistas com elevada competência, que merecem 

a confiança dos seus doentes e que, por isso, também 

merecem o nosso apoio e reconhecimento; ----------------------  

- Submeter a presente Moção a aprovação da Assembleia 

Municipal de Elvas; -----------------------------------------------  

- Enviar a presente Moção a todas as Câmaras Municipais, 

Assembleias Municipais e Freguesias do país, solicitando a 

sua aprovação, assim como a difusão da sua deliberação por 

todos os meios de que disponham; -------------------------------  

- Dar conhecimento da aprovação desta Moção por parte da 
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Câmara Municipal de Elvas a: -----------------------------------  

- Sua Excelência o Presidente da República --------------------  

- Sua Excelência a Presidente da Assembleia da República --  

- Sua Excelência o Primeiro-Ministro ---------------------------  

- Sua Excelência o Ministro da Saúde ---------------------------  

- Exma. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde ------  

- Todos os Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República ---------------------------------------------------------  

- Exmo. Bastonário da Ordem dos Médicos ---------------------  

- Colégio de Oncologia da Ordem dos Médicos ----------------  

- Associações de defesa dos doentes oncológicos --------------  

- Órgãos de Comunicação Social ---------------------------------  

Elvas, 11 de Novembro de 2013´ ------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 

texto da moção referida, comunicando o teor da decisão às 

autoridades mencionadas naquele texto. --------------------------  

*A35*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 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. ---------------------------------------------  

*A36*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 
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unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A37*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 16,30 horas, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, da qual,  

para constar, se lavrou a presente ata que foi aprovada em 

minuta e que vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara 

e pelo Diretor de Departamento que a redigiu. --------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  

 


