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ATA DA REU#IÃO DA CÂMARA 

MU#ICIPAL DE TRA#COSO REALIZADA 

EM 31 DE OUTUBRO DE 2016.-------------------  

*A1*  Aos 31 dias do mês de outubro do ano de 2016, nesta cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso, sob a presidência do senhor 

Amílcar Salvador e a comparência dos senhores vereadores 

Eduardo Pinto, João Paulo Matias, Humberto Almeida, João 

Rodrigues e doutora Cristina Inocêncio. ---------------------------  

*A2*  Às 14h30m, constatada a existência de quórum, o senhor 

Presidente da Câmara declarou aberta a reunião. -----------------  

*A3*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência, à presente 

reunião, do senhor vereador Rogério Tenreiro. -------------------  

PERÍODO A#TES DA ORDEM DO DIA 

Aprovação e Publicidade da Ata: ---------------------------------  

*A4*  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 12 

do corrente mês de outubro submetida à discussão e votação, 

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

foi, antecipadamente, distribuída a todos os membros do 

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

Tendo a mesma sido aprovada, por maioria, em virtude de não 
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ter participado na discussão e votação o senhor vereador 

Humberto Almeida, por não ter estado presente nessa reunião, 

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

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

Município. -------------------------------------------------------------  

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

208, datado de 28 do corrente mês de outubro e que apresenta 

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

- Operações Orçamentais: 1.453.231,45€; -------------------  

- Operações não Orçamentais: 189.723,82€. ----------------  

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

ORDEM DO DIA 

*A6*  Intervenção: Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara 

para começar por agradecer a compreensão manifestada pelos 

senhores vereadores em alterar a data desta reunião do 

executivo camarário, por conveniência de serviço, relacionada 

com a elaboração dos documentos previsionais para 2017. ------  

*A7*  De seguida, o senhor Presidente da Câmara convidou os 

senhores vereadores a estarem presentes na inauguração da 

Feira da Castanha 2016, no próximo dia 4, pelas 11 horas. ------  

*A8*  Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis: De seguida, foi presente informação da divisão 



 
 

Ata  n . º    2 1  /  2 01 6 .    Reuni ã o  de    31 -1 0 -2 0 1 6  

 

Câ ma ra  Muni c i pa l  de  Tra n co so  

financeira a dar conta que, dando cumprimento ao disposto na 

Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, havia sido calculado o valor 

dos fundos disponíveis para o mês de outubro de 2016, 

verificando-se que, tendo por base as disposições previstas na 

citada Lei, no Decreto – Lei nº 127/2012, de 21 de junho e as 

alterações introduzidas nesta matéria pelo n.º 1 do artigo 46.º 

da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, LOE para 2016, e, ainda, 

o despacho do senhor Presidente da Câmara, exarado em 1 de 

agosto, referente à inclusão da receita não cobrada relativa aos 

RSU’s, existe, à presente data, um valor de fundos disponíveis, 

tal como consta do mapa que anexou, no montante de 

17.854,71€. ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------  

*A9*  Dispensa de licença de utilização: Em seguida, foi presente o 

requerimento número 495 da Secção de Obras Particulares que 

deu entrada nesta Câmara em 25 do corrente mês de outubro, de 

Eugénio Jorge Pinheiro Neto, residente em Aldeia Nova, na 

qualidade de proprietário, a solicitar isenção de licença de 

utilização, respeitante a uns arrumos sitos na rua do Terreiro, 

em Aldeia Nova, inscritos na matriz predial urbana sob o artigo 

729 da Freguesia de Aldeia Nova, uma vez que os mesmos 

foram construídos antes da entrada em vigor do Decreto - Lei 

número 38382, de 7 de agosto de 1951. ----------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A10*  Análise, discussão e votação de proposta relativa ao mapa de 

pessoal do Município para 2017: Seguidamente, foi submetida 

à apreciação do executivo a proposta referida em epígrafe que 

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

 

Unidade(s) Orgânica(s) dos 
Serviços Municipais 

Postos de Trabalho  
Existentes/CCTI e Internalizados 

Carreira Categoria 
Área de Formação 

Académica e/ou Profissional 
Nº Obs. 

Serviço de Apoio ao GAP 
Técnico Superior Técnico Superior Secretariado e Adm. 1 a) 
Técnico Superior Técnico Superior Relações Públicas 1 a) 

Serviço de Proteção Civil Assistente Técnico Assistente Técnico 
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Diretor de Departamento da 
Administração Geral 

Diretor de Departamento 
  

1 b)  
Técnico Superior Técnico Superior Economia 1 a) 

Divisão Administrativa 

Chefe de Divisão 
  

1 b)  
Técnico Superior Técnico Superior Direito 2 1 a), 1 a) e e) 
Técnico Superior Técnico Superior Administração Pública 1 a) 

Especialista de Informática Especialista de Informática Informática 1 a) 

Assistente Técnico 
Coordenador Técnico 

 
1 a) 

Assistente Técnico 
 

14 12 a), 2 d) 
Assistente Operacional Assistente Operacional 

 
5 3 a), 2 d) 

Divisão Financeira 

Chefe de Divisão 
  

1 b) 
Técnico Superior Técnico Superior Economia 1 a) 
Técnico Superior Técnico Superior Cont. e Administração 3 2 a), 1 d) 
Técnico Superior Técnico Superior Gestão 1 a) 
Técnico Superior Técnico Superior Informática de Gestão 1 a)  

Assistente Técnico Assistente Técnico 
 

4 a) 

Divisão de Obras Municipais, 
Ambiente, Estruturas e 
Equipamento Urbano 

Chefe de Divisão 
  

1 b) 
Técnico Superior Técnico Superior Engenharia Civil 6 a) 
Técnico Superior Técnico Superior Arquitetura 2 a) 
Técnico Superior Técnico Superior Arqueologia 1 a) 
Técnico Superior Técnico Superior Eng. Topográfica 2 a)  
Técnico Superior Técnico Superior Geografia e Planeamento 1 a) 
Técnico Superior Técnico Superior Medecina Veterinária 1 a) 

Técnico Superior Técnico Superior 
Eng. do Ambiente e do 

Território 
1 a)  

Técnico Superior Técnico Superior Eng. Ord. Recursos Nat. 1 a) 
Assistente Técnico Assistente Técnico 

 
7 6 a), 1 a) e e) 

Assistente Operacional Assistente Operacional 61 60 a), 1 d) 

Divisão de Educação, Ação 
Social, Cultura, Turismo e 

Desporto 
c) 

Técnico Superior Técnico Superior Invest. Social Aplic. 1 a)  
Técnico Superior Técnico Superior Serviço Social 1 a)  
Técnico Superior Técnico Superior Psicologia 1 a) 
Técnico Superior Técnico Superior História 1 a) 
Técnico Superior Técnico Superior Música 2 a)  
Técnico Superior Técnico Superior Turismo 1 a) 
Técnico Superior Técnico Superior Engenharia Mecânica 1 a) 

Assistente Técnico Assistente Técnico 
 

8 2 a), 6 d) 
Assistente Operacional Assistente Operacional 

 
61 21 a), 40 d)  

    
Total 202 

 
 

Unidade(s) Orgânica(s) dos 
Serviços Municipais 

Postos de Trabalho  
Total 

Previstos 

Carreira Categoria 
Área de Formação Académica 

e/ou Profissional 
Nº Obs. Nº 

Serviço de Apoio ao GAP      
1 

     
1 



 
 

Ata  n . º    2 1  /  2 01 6 .    Reuni ã o  de    31 -1 0 -2 0 1 6  

 

Câ ma ra  Muni c i pa l  de  Tra n co so  

Serviço de Proteção Civil 
     

1 
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Diretor de Departamento da 
Administração Geral 

     
1 

     
1 

Divisão Administrativa 

     
1 

     
1 

     
1 

     
1 

     
1 

Assistente Técnico Assistente Técnico 
 

2 a) 16 

Assistente Operacional Assistente Operacional 
 

2 a) 7 

Divisão Financeira 

     
1 

     
1 

Técnico Superior Técnico Superior Contabilidade e Administração 1 a) 4 

     
1 

     
1 

     
4 

Divisão de Obras Municipais, 
Ambiente, Estruturas e 
Equipamento Urbano 

     
1 

     
6 

     
2 

Técnico Superior Técnico Superior História, Variante Arqueologia 1 a) 2 

     
2 

     
1 

     
1 

     
1 

     
1 

Técnico Superior Técnico Superior Engenharia Eletrotécnica 1 a) 1 

     
7 

Assistente Operacional Assistente Operacional 
 

3 a) 64 

Divisão de Educação, Ação 
Social, Cultura, Turismo e 

Desporto 
c) 

     
1 

     
1 

     
1 

     
1 

     
2 

Técnico Superior Técnico Superior Turismo, Lazer e Património 1 
 

2 

     
1 

Assistente Técnico Assistente Técnico 
 

6 a) 14 

Assistente Operacional Assistente Operacional 
 

42 a) 103 

    
Total 59 Total 261 

 
a) Atividades de natureza permanente; relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado; 
b) Estes técnicos superiores ocupam os respetivos Cargos Dirigentes em regime de Comissão de Serviço; 
c) Unidade orgânica não provida de chefe de divisão municipal ao abrigo do n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 49/2012, de 29 
de agosto; 
d) Internalização; 
e) Mobilidade externa. 
 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o mapa de pessoal 

presente, submetendo-o à apreciação e aprovação por parte da 

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

*A11*  Análise, discussão e votação relativas à proposta de 

orçamento da receita e da despesa e das grandes opções do 
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plano para 2017:  Tendo sido submetidos à apreciação do 

executivo e atendendo a que os referidos documentos haviam 

sido, atempadamente, distribuídos aos senhores vereadores, o 

senhor Presidente da Câmara limitou-se a dizer que se tratava 

de um orçamento realista, de rigor, sem empolamentos e muito 

virado para a área social, para as pessoas e com grande 

preocupação pelo reequilíbrio financeiro do Município. ---------  

Submetidos os referidos documentos a votação, a Câmara 

Municipal deliberou, por maioria, aprovar as Grandes Opções 

do Plano, bem como a proposta de Orçamento da Receita e da 

Despesa para o próximo ano de 2017, com um total de receitas 

de 11.717.274€, sendo 9.512.632€ provenientes de receitas 

correntes e 2.204.642€ de receitas de capital, enquanto o total 

de despesas (11.717.274€) está repartido entre 7.470.521€ 

para despesas correntes e 4.246.753€ para despesas de capital.   

Os senhores vereadores do PSD abstiveram-se e apresentaram 

a seguinte declaração de voto. Também os membros do PS 

apresentaram outra declaração de voto. --------------------------  

Mais, foi ainda deliberado submeter os referidos documentos 

à apreciação e aprovação por parte da Assembleia Municipal 

de Trancoso. ----------------------------------------------------------  

--------------------Declaração de voto do PSD ----------------------  

‘Os Vereadores do PSD na Câmara Municipal de Trancoso 
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apresentam, em complemento ao seu voto de abstenção quanto 

aos documentos relativos ao Plano e Orçamento para 2017, a 

seguinte declaração de voto: ----------------------------------------  

Entendem os Vereadores do PSD que quem ganha eleições deve 

governar. --------------------------------------------------------------  

Atendendo a que se trata do Plano e Orçamento que antecede 

as eleições autárquicas, tem este orçamento um carácter 

vincadamente eleitoralista e de satisfação de clientelas. --------  

A nossa abstenção significa, contudo, o reconhecimento de que 

as obras nele plasmadas precisam de ser feitas e os Munícipes 

há muito que as desejam. --------------------------------------------  

Porém, poderiam e deveriam ter sido feitas muito antes e não 

serem feitas para serem inauguradas em vésperas de eleições. 

Se obras há que são necessárias, outras há que são 

necessárias, mas são inadequadas para o nosso Concelho. 

Estão dentro destas as obras da Praça; 2ão podemos deixar de 

dizer que a Praça deveria ser coberta e fechada para proteger 

os Munícipes das intempéries do clima. ----------------------------  

E dizemos que elas são eleitoralistas, porque também uma obra 

necessária, porque fundamental para continuar a trazer para 

Trancoso, os Munícipes do Concelho vizinho - Aguiar da Beira, 

é a estrada que vai até Carapito. Porém, como Rio de Mel é 

uma junta do P.S.D., vai ser penalizada que não vê a estrada 
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feita. --------------------------------------------------------------------  

Finalmente, não podemos deixar no entanto de constatar a falta 

de ambição do presente Orçamento. --------------------------------  

Aquando da candidatura deste executivo à Camara Municipal, 

a tónica para vencerem as eleições foi posta na criação de 

emprego. ---------------------------------------------------------------  

Volvidos 3 anos, constatamos que não só se não criou emprego, 

como nada se fez para manter o existente. 2ão podemos 

esquecer que o executivo nada fez para manter o emprego das 

50 mulheres nas confecções de Vila Franca das 2aves; e não 

tem impedido outras empresas motoras do desenvolvimento do 

Concelho de entrarem em insolvência - queremos referir-nos à 

Chupas & Morrão; à L.G.B e outras. -------------------------------  

2a verdade, para lá de se não ajudarem as poucas empresas 

existentes, o executivo, contrariamente ao  que os concelhos 

vizinhos vêm fazendo, não consegue atrair investimento que 

seja reproduzido e indutor de criação de riqueza e emprego. ---  

Daí, que se possa dizer que, contrariamente ao prometido, este 

executivo tem afugentado os Munícipes que têm partido à 

procura de melhor vida no País e no estrangeiro. ----------------  

E se a nível de empresas é o que se vê, a nível comercial,  

constata-se uma desertificação gritante e preocupante da 

Corredoura e do núcleo histórico. ----------------------------------  
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Lamentamos que a preocupação principal para essa ausência 

de ideias seja encontrada naquilo que a maioria chama de 

endividamento da Câmara e diminuição das transferências a 

nível Governamental.  -------------------------------------------------  

Concluímos pois que ausência de ideias e ambição não podem 

servir de desculpa, para a apresentação deste orçamento, tão 

pouco ambicioso, senão mesmo desmobilizador de vontades. ---  

OS VEREADORES DO PSD: João Rodrigues; Cristina 

Inocêncio.’ ------------------------------------------------------------  

--------------------Declaração de voto do PS ------------------------  

‘Os últimos Governos têm vindo a aprovar, nos últimos anos, 

um conjunto de diplomas e de regras aplicáveis à 

administração local, visando enquadrar todos os domínios do 

exercício do poder autárquico, às vezes sem ter em conta a 

autonomia do poder local. Exemplos dessa propensão 

governativa são os inúmeros e complexos diplomas e regras 

que regulam a realização de despesas, transformando qualquer 

aquisição de bens e serviços num processo lento, demorado e 

muito burocrático. ----------------------------------------------------  

Deste modo, também na elaboração do Orçamento Municipal e 

Grandes Opções do Plano para o ano de 2017, o executivo teve 

que assegurar o cumprimento das regras que enquadram a 

previsão da receita e despesa a inscrever nos documentos 
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previsionais. -----------------------------------------------------------  

Em resultado da aplicação e do cumprimento da legislação 

aplicável, para os executivos que efetivamente a respeitam e 

observam - o que não se verificou no passado recente - 

aumentou a nossa dificuldade para elaborar o Orçamento 

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

Mas, uma vez mais, os membros da maioria PS no executivo 

municipal encararam, com humildade e realismo, todos os 

constrangimentos existentes à partida e, sem descurar os 

objetivos a que se vincularam para o atual mandato 

autárquico, apresentam para o ano de 2017 um orçamento 

pragmático e cuja execução constituirá um grande desafio. ----  

Desde logo pela necessidade e obrigatoriedade de prosseguir o 

caminho da sustentabilidade e equilíbrio das contas do 

município, objetivo que pretendemos consolidar com a presente 

proposta de orçamento. ----------------------------------------------  

Em paralelo, foi necessário preparar o documento para 

responder aos desafios que o Município enfrenta, 

nomeadamente prevendo e dotando o orçamento dos 

mecanismos financeiros que permitam dar sequência aos 

projetos prioritários que o executivo pretende executar, tendo 

em vista o aproveitamento de fundos europeus. -------------------  

Por outro lado, a realidade do concelho impõe que o executivo 
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inscreva no Orçamento um conjunto de ações e projetos que 

visam satisfazer necessidades básicas de alguns aglomerados 

populacionais e que constituem reivindicações antigas e justas.  

Um outro objetivo deste executivo, para o ano de 2017, tal 

como aconteceu nos três anos anteriores, é o de dotar o 

orçamento de verbas que permitam assegurar a colaboração 

com as muitas Instituições do concelho e as Juntas de 

Freguesia, verbas que visam manter o regular funcionamento 

destas entidades, cujos serviços prestados à população, na 

educação, no desporto, na ação social, na cultura, etc... , 

adquirem para o concelho uma importância e relevância muito 

especiais. --------------------------------------------------------------  

Porém, para alcançar as metas traçadas, sabemos que o 

caminho a percorrer é estreito e sem margem para desvios de 

qualquer espécie, mesmo estando num ano em que terão lugar 

eleições autárquicas. -------------------------------------------------  

Continuaremos a respeitar regras e princípios de boa gestão da 

coisa pública em prol do superior interesse do concelho. -------  

2ão contraímos dívida que não possamos pagar. 2ão 

realizamos despesa sem cabimento e sem o respetivo 

procedimento concursal! ---------------------------------------------  

Esta proposta de orçamento cumpre um segundo princípio que 

já aplicámos nos documentos elaborados para os três anos 
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anteriores, o de realismo face à conjuntura que vivemos. É um 

documento de rigor, sem empolamento nem opções 

demagógicas. ----------------------------------------------------------  

O resultado da aplicação dos princípios elencados traduz-se 

num orçamento com o valor global de 11.717.274€, destacando-

se o facto de o valor das despesas correntes apresentar, de 

novo, uma redução face ao ano anterior, de 1.349.719€. Facto 

igualmente positivo é o de a receita corrente superar a despesa 

corrente, em 2.042.111 euros, situação que permite, uma vez 

mais, alocar este valor a investimento em despesa de capital.  

Além disso, a despesa prevista com pessoal diminui, face ao 

ano de 2016, em mais de 100.000€.---------------------------------  

Porém, lá dirão os chamados profetas da desgraça, "o valor 

global do orçamento para o ano 2017 diminui face ao ano 

anterior"! É inteiramente verdade, confirmamos. E porquê? 

Porque a receita inscrita corresponde, rigorosamente, à receita 

cuja cobrança não oferece dúvidas. --------------------------------  

Este orçamento não prevê o recebimento antecipado de 

quaisquer receitas, nem enferma do vício de empolamento de 

verbas, habitualmente usado para acomodar o excesso de 

despesas, expediente que, no passado, atingia valores 

exorbitantes. ----------------------------------------------------------  

Para além disso, o orçamento para 2017 ainda não prevê 
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qualquer valor de receita proveniente da contração de 

eventuais empréstimos bancários. Mas prevê, isso sim, verbas 

para pagamento de juros e amortizações de empréstimos 

bancários, todos contraídos pelos anteriores executivos.--------  

Este mecanismo financeiro foi tão utilizado pelos executivos do 

PSD, que a dívida dos mesmos chegou a níveis preocupantes. 

Assim, por exemplo em 31-dezembro-2006, o montante de 

empréstimos bancários era de 7.774.291,66€! --------------------  

E no ano seguinte, 31-dezembro-2007, superou mesmo aquele 

valor e, então sim, atingiu um máximo histórico de 

7.855.793,61€, quase oito milhões de euros! ---------------------  

Por mera comparação e reavivando algumas memórias, dez 

anos volvidos, e nos últimos três sob gestão dum executivo de 

maioria do Partido Socialista, a dívida bancária do município 

é hoje bastante inferior e, em 31-dezembro-2016, será de 

5.290.238,29€, ou seja menos 32,7% face ao máximo histórico 

do ano de 2007.  -------------------------------------------------------  

Assim, não passou de mais uma mentira, grosseira e 

despudorada, a afirmação constante da declaração de voto do 

PSD, apresentada pelo líder do Grupo Municipal, Dr. Júlio 

Sarmento, na última Assembleia Municipal de 30-setembro-

2016, segundo a qual, ". ..a dívida à banca... passaria para 

valores aproximados a 7,5 milhões de euros, um máximo 
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histórico...".  -----------------------------------------------------------  

Ora, o que é um facto, é que o valor apontado está errado e de 

histórico não tem nada! Mas, vindo de quem vem, já não nos 

espanta.. . o que nos surpreende, isso sim, é a "aparente 

cegueira", a pura demagogia e a falta de verdade. ---------------  

Regressando à caracterização e aos aspetos essenciais dos 

documentos previsionais que vão orientar a gestão municipal 

de 2017, constata-se a existência duma estratégia que, uma vez 

implementada, contribuirá para aumentar os níveis de 

desenvolvimento e bem estar de que o concelho e as pessoas 

carecem. ---------------------------------------------------------------  

A ação do executivo municipal focar-se-á em medidas com 

impacto muito diversificado e abrangente, tendo em vista a 

obtenção de resultados positivos no comércio, na indústria, no 

emprego, na educação, na cultura, no desporto, na ação social,  

no ambiente, entre outras. -------------------------------------------  

Assim, sem hesitações ou receios infundados, continuaremos a 

apostar em três principais vetores de desenvolvimento: 2as 

Pessoas, no Património e na Atividade Económica. --------------  

Por conseguinte, a execução do orçamento de 2017 será uma 

tarefa exigente e não isenta de riscos. Todavia, o realismo, 

rigor e equilíbrio que o documento apresenta constituem 

garantia bastante para atingir, com sucesso, os objetivos 
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previamente traçados, tendo em vista os resultados que todos 

desejamos para o concelho. -----------------------------------------  

Consequentemente, votamos a favor da proposta de orçamento 

para o ano de 2017. --------------------------------------------------  

Trancoso, 31 de outubro de 2016. ----------------------------------  

Os membros do Partido Socialista no executivo municipal: 

Amílcar Salvador, Eduardo Pinto, João Paulo Matias e 

Humberto Almeida.’ --------------------------------------------------  

*A12*  Análise, discussão e votação relativas à ratificação de um 

despacho do senhor Presidente da Câmara, no âmbito dos 

procedimentos concursais destinados à internalização das 

atividades desenvolvidas pela TEGEC, EM: De seguida, o 

senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em 

epígrafe, apresentou o despacho que se transcreve na íntegra: --  

‘Considerando que: ---------------------------------------------------  

a) A Câmara Municipal deliberou, na sua reunião de 

23/03/2016, a abertura de procedimentos concursais comuns, 

destinados à celebração de contratos de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado, exclusivamente destinados a 

titulares de relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado previamente constituída, com vista à ocupação 

de 53 postos de trabalho previstos no mapa de pessoal do 

Município de Trancoso; ----------------------------------------------  
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b) Desse conjunto de procedimentos concursais, cuja abertura 

foi autorizada, constava o recrutamento de 44 assistentes 

operacionais, sendo 10 para a área da educação, e cujas 

funções genericamente se reportam à vigilância dos alunos, ao 

apoio ao fornecimento de refeições, ao apoio aos docentes, 

devendo ainda garantir as condições de higiene, limpeza e 

arrumação das instalações, sendo o seu local de trabalho, o 

Agrupamento de Escolas de Trancoso. -----------------------------  

c) Da reorganização interna promovida pelo Agrupamento de 

Escolas de Trancoso que entrou em vigor no início do presente 

ano letivo, resultou uma diminuição do número de assistentes 

operacionais inicialmente previsto como necessários para 

apoiar o funcionamento do mesmo, sendo agora considerados 

como suficientes, apenas 9 daqueles trabalhadores. -------------  

d) Em face desta nova realidade e porque importa dar toda a 

celeridade à tramitação dos já citados procedimentos 

concursais, designadamente procedendo à publicação do 

respetivo aviso de abertura, determino, nos termos do n.º 3 do 

artigo 35.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

verificados os pressupostos aí previstos, que sejam abertos os 

procedimentos concursais, apenas para a ocupação de 9 postos 

de trabalho, na carreira de assistentes operacionais afetos à 

área da educação. ----------------------------------------------------  
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Assim, em consequência, será de 52, o número total de postos 

de trabalho a ocupar, referentes à prossecução das atividades 

internalizadas, em virtude da dissolução da TEGEC - Trancoso 

Eventos Gestão de Equipamentos Culturais e Lazer, E.M., 

mantendo-se toda a fundamentação constante da deliberação 

acima referida. --------------------------------------------------------  

O presente despacho deverá ser objeto de ratificação, na 

próxima reunião de Câmara.’ ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho do senhor 

Presidente da Câmara de 17/10/2016, nos seus exatos termos.  

*A13*  Apreciação de informação técnica relativa à obrigatoriedade 

de apresentação de seguros de responsabilidade civil,  

relacionados com instalações de abastecimento de 

combustíveis localizados na rede viária municipal: 

Seguidamente, foi presente informação da divisão de obras, 

ambiente, estruturas e equipamento urbano, acerca do assunto 

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

‘De acordo com o Decreto-Lei n.º 217/2012, de 9 de outubro e 

Lei n.º 15/2015, de 16 de fevereiro, os projetistas/responsáveis 

técnicos pelo projeto, os empreiteiros, os responsáveis pela 

execução dos projetos, os responsáveis pela exploração das 

instalações e os titulares das licenças de exploração devem 

possuir seguros de responsabilidade civil para cobrir eventuais 
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riscos associados à respetiva atividade, cujos montantes serão 

definidos pela entidade licenciadora. Considerando que a 

Portaria n.º 1515/2007,de 30 de novembro, obriga as entidades 

referidas a fazerem prova da existência do citado seguro em 

diferentes momentos do licenciamento. Assim, ao abrigo do 

disposto nos artigos 13.º e 14.º do Decreto-Lei n.º 217/2012, de 

9 de outubro, conjugado com o artigo 45.º da Lei n.º 15/2015, 

de 16 de fevereiro, proponho o seguinte: --------------------------  

1-Para as instalações de abastecimento de combustíveis 

localizados na rede viária municipal, são fixados os 

seguintes montantes mínimos de seguros: -----------------------  

a) Projetistas/Responsáveis técnicos pelo projeto - 

€295.400 (duzentos e noventa e cinco mil e quatrocentos 

euros); ---------------------------------------------------------  

b) Empreiteiros - € 1.595.300 (um milhão, quinhentos e 

noventa e cinco mil e trezentos euros); --------------------  

c) Responsável pela execução dos projetos - €295.400 

(duzentos e noventa e cinco mil e quatrocentos euros); --  

d) Titular da licença de exploração - €1.595.300 (um 

milhão, quinhentos e noventa e cinco mil e trezentos 

euros). ---------------------------------------------------------  

2-O valor mínimo do seguro pode ser atualizado anualmente, 

mediante a aplicação do índice de preços ao consumidor, no 
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continente, sem habitação, arredondado à dezena de 

cêntimos imediatamente superior, publicado pelo I2E,IP. ----  

2ota: Os montantes acima indicados foram definidos pela 

Direção-Geral de Energia e Geologia, através do Despacho n.º 

9288/2015, publicado em Diário da República, 2.ª série, de 17 

de agosto de 2015.’ ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos. ------------------------------  

*A14*  Análise, discussão e votação de proposta de alteração ao 

contrato de concessão com a EDP: De seguida, o senhor 

Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, 

apresentou a proposta que se transcreve na íntegra: --------------  

‘Considerando que: ---------------------------------------------------  

a) Associação 2acional de Municípios Portugueses e a EDP 

Distribuição celebraram um Protocolo, anexo à presente 

proposta, e que tem por objeto os equipamentos de 

iluminação a instalar nas redes de iluminação pública, 

procedendo assim à revisão do anexo I ao contrato tipo de 

concessão de distribuição de eletricidade em baixa tensão, 

aprovado pela Portaria n° 454/2001, de 5 de maio; -----------  

b) Sendo a EDP Distribuição responsável pelo estabelecimento 

e, em regra, pela conservação das redes de iluminação 

pública dos Municípios e tendo presente a evolução 
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tecnológica e de mercado verificada nos aparelhos de 

iluminação e respetivos suportes, nomeadamente o grau de 

maturidade a atingir pelas luminárias com tecnologia Lead, 

a Associação 2acional de Municípios e a EDP Distribuição 

acordaram a revisão dos equipamentos utilizados na 

iluminação pública desde de 2001, passando o Lead a 

material de tipo corrente; -----------------------------------------  

c) As luminárias Lead agora introduzidas no anexo I, passarão 

a ser utilizadas nas situações de estabelecimento de novas 

redes de iluminação pública, substituição de luminárias com 

lâmpadas de vapor de mercúrio decorrente da remodelação 

de redes de IP, e substituição de luminárias obsoletas ou em 

más condições de conservação, propiciando-se, assim, a 

instalação progressiva de equipamentos modernos nas redes 

de iluminação pública, mais adequados às exigências da 

eficiência energética e da economia de custos; ----------------  

d) O acordo firmado entre a Associação 2acional de 

Municípios e a EDP Distribuição será aplicável, logo que 

cada Município acorde com a concessionária a alteração do 

anexo I do contrato de concessão atualmente em vigor. ------  

Atento o exposto e tendo presente que o referido anexo I é 

parte integrante do contrato de concessão celebrado entre o 

Município de Trancoso e a EDP, a sua revisão constitui uma 
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alteração a tal contrato de concessão, razão pela qual deve a 

mesma alteração ser objeto de aprovação pela Câmara 

Municipal e Assembleia Municipal, nos termos do disposto na 

alínea da alínea p) do n° 1 do artigo 25°, da Lei n° 75/2013, de 

12 de setembro. -------------------------------------------------------  

Assim, proponho que a presente proposta seja objeto de 

aprovação pela Câmara Municipal, devendo a mesma ser 

igualmente sujeita à Assembleia Municipal, para o mesmo 

efeito.’ -----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, submetendo-a à 

apreciação e aprovação por parte da Assembleia Municipal de 

Trancoso. --------------------------------------------------------------  

*A15*  Análise, discussão e votação de proposta de protocolo a 

celebrar com a Confederação de Comércio e Serviços de 

Portugal (CCP): Seguidamente, foi presente a proposta de 

protocolo, acerca do assunto referido em epígrafe, que se 

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

---------------‘PROTOCOLO DE PARCERIA -----------------------  

Entre: ------------------------------------------------------------------  

1- Primeira Outorgante: A Confederação de Comércio e 

Serviços de Portugal (CCP) , associação de direito privado sem 

fins lucrativos, 2IPC n.º 500948089, com sede na Av. Dom 
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Vasco da Gama n.º 29, em Lisboa, representada por João 

Manuel Lança Vieira Lopes, na qualidade de Presidente da 

Direção, portador do CC n.º 00016576, válido até 02/09/2017 e 

por Vasco Linhares de Lima Álvares de Mello, na qualidade de 

Vice-Presidente da Direção, portador do Bilhete de Identidade 

n.º 8173831, válido até 11/02/2014, adiante apenas designada 

por CCP. ---------------------------------------------------------------  

E ------------------------------------------------------------------------  

2- Segundo Outorgante: O Município de Trancoso , 2IPC nº 

501143726, com sede na Praça do Município, em Trancoso, 

representada por Amílcar José 2unes Salvador, na qualidade 

de Presidente da Câmara Municipal, portador do CC nº 

04425891 7 ZZ 6, válido até 05/02/2018, adiante apenas 

designado por MT. ----------------------------------------------------  

CO2SIDERA2DO: ----------------------------------------------------  

1. Que os serviços são, cada vez mais, uma componente 

determinante da valorização dos territórios e, em especial,  do 

ordenamento urbano, contribuindo por um lado, para a criação 

de emprego e, por outro, para elevar os níveis de qualidade dos 

cidadãos (residentes e não residentes). ----------------------------  

2. Que importa desmistificar a ideia de que os serviços, quando 

associados a um determinado território, ficam confinados ao 

mercado doméstico - sendo apelidados de não transacionáveis - 
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quando, na verdade, podem constituir um fator essencial na 

perspetiva de atração de não residentes, e consequentemente, 

de captação de investimentos ou de rendimentos vindos de fora 

do país, contribuindo, deste modo, para melhorar o nosso saldo 

financeiro com o exterior. -------------------------------------------  

3. Que as atividades com uma maior componente imaterial, 

embora tendo vindo a merecer das políticas públicas - 

nomeadamente a nível local - uma atenção reforçada, registam, 

ainda, défices de satisfação de alguns conjuntos de utilizadores 

e possuem um claro potencial de expansão, seja no plano das 

iniciativas públicas, seja no domínio da oferta privada, e que o 

seu desenvolvimento deve ser suportado por uma visão 

integrada e merecer garantias de qualidade no serviço 

prestado. ---------------------------------------------------------------  

Os signatários do presente Protocolo revelam o interesse de 

concretização de um estudo que, tendo um âmbito nacional, 

analise o papel dos serviços de base territorial na atração de 

não residentes, propondo-se, em especial: ------------------------  

a) Fazer um levantamento da realidade do país neste 

domínio, referenciando casos de sucesso ou de boas 

práticas, as carências existentes e as áreas com maior 

potencial de crescimento; --------------------------------------  

b) Enunciar políticas que favorecem a oferta de novos 
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serviços e eliminem fatores de constrangimento detetados;  

c) Formular critérios e padrões de qualidade que sejam 

considerados essenciais numa estratégia baseada no 

objetivo "Cidade amiga do não residente". ------------------  

E, neste contexto, acordam e comprometem-se com os pontos do 

clausulado seguinte: -------------------------------------------------  

-----------------------------PRIMEIRA --------------------------------  

-----------------------------(OBJETO) --------------------------------  

Pelo presente protocolo, ambos os outorgantes estabelecem 

uma parceria, visando analisar o contributo do sector dos 

serviços, com particular ênfase nos não deslocalizáveis, para o 

desenvolvimento das nossas cidades e estudar as ações 

consideradas adequadas para potenciar o seu papel. ------------  

-----------------------------SEGU2DA --------------------------------  

---------------------(OBRIGAÇÕES DA CCP) -----------------------  

A CCP compromete-se a: --------------------------------------------  

1. Promover, através da plataforma "Fórum dos Serviços", a 

realização de um estudo sobre o papel dos serviços de base 

territorial na atração de não residentes que será objeto de um 

caderno de encargos que deverá obter a concordância do 

segundo outorgante. --------------------------------------------------  

2. Constituir uma Comissão de Acompanhamento do referido 

estudo que deverá integrar entidades e pessoas de reconhecida 
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relevância e mérito no tema e da qual o segundo outorgante 

fará parte e a quem compete, nomeadamente, validar o produto 

final realizado. --------------------------------------------------------  

3. Proceder à divulgação do estudo realizado, nomeadamente 

através de uma sessão de apresentação pública do mesmo e 

estabelecer com os vários parceiros envolvidos, em que se 

inclui o segundo outorgante, o diálogo e a reflexão 

necessárias, tendo em vista criar condições para a 

implementação das ações que resultem do estudo efetuado. -----  

-----------------------------TERCEIRA --------------------------------  

-------------------(COMPROMISSOS DO MT) ----------------------  

O MT compromete-se a: ----------------------------------------------  

1. Disponibilizar à primeira outorgante a informação de que 

disponha e que seja considerada pertinente para a realização 

do estudo, seja ao nível de serviços públicos existentes, seja de 

iniciativas de âmbito privado ou empresarial existentes no 

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

2. Indicar representante(s) do Município que faça(m) a ligação 

com a primeira outorgante, em especial assegurando o 

cumprimento do compromisso do ponto anterior. -----------------  

3. Participar na comissão de acompanhamento e contribuir 

para que o Município se reveja nas recomendações e propostas 

do estudo. --------------------------------------------------------------  
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4. Participar na divulgação do estudo, promovendo as 

iniciativas que considere adequadas para uma discussão tão 

ampla quanto possível do mesmo. -----------------------------------  

-----------------------------QUARTA ----------------------------------  

---------------------------(VIGÊ2CIA) --------------------------------  

O presente protocolo tem início na data da sua assinatura, 

mantendo-se em vigor até que o estudo esteja concluído e 

divulgado, prevendo-se que tal venha a ocorrer até ao final do 

3.º trimestre de 2017. ------------------------------------------------  

Existindo acordo entre as partes e caso, na sequência do 

estudo, sejam delineadas ações que justifiquem a continuação 

da presente parceria, poderá o protocolo ser renovado, com a 

reformulação do seu conteúdo. --------------------------------------  

-----------------------------QUI2TA ----------------------------------  

-------------------------(ACEITAÇÃO)--------------------------------  

Ambas as partes aceitam e declaram compreender 

perfeitamente todo o conteúdo das cláusulas do presente 

contrato. ---------------------------------------------------------------  

Assinado em Lisboa, a xx de Setembro de 2016. ------------------  

Isento de Imposto de Selo (al.g, art.69, Lei n? 9/97, de 12/5) --  

A PRIMEIRA OUTORGA2TE, João Vieira Lopes -----------------  

O SEGU2DO OUTORGA2TE, Amílcar José 2unes Salvador’ --  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de 



 
 

Ata  n . º    2 1  /  2 01 6 .    Reuni ã o  de    31 -1 0 -2 0 1 6  

 

Câ ma ra  Muni c i pa l  de  Tra n co so  

protocolo de parceria presente, nos seus exatos termos. --------  

*A16* Análise, discussão e votação relativas ao exercício ou não do 

direito de preferência, na aquisição de um prédio urbano 

sito em Trancoso:  Em seguida, foi presente o requerimento 

número 484 da Secção de Obras Particulares que deu entrada 

nesta Câmara em 17 do corrente mês de outubro, de João José 

Lopes dos Santos, residente em Trancoso, na qualidade de 

cabeça de casal da herança de Maria da Conceição Cabral 

Vicente dos Santos, a solicitar que a Câmara Municipal informe 

se deseja ou não exercer o direito de preferência, relativo à 

venda de um prédio urbano, sito nas Portas do Carvalho, em 

Trancoso, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1562, 

da União de Freguesias de Trancoso e Souto Maior, pelo valor 

de 50.000 euros. ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou não exercer o direito de 

preferência, relativamente ao prédio urbano inscrito na matriz 

sob o artigo 1562 da União de Freguesias de Trancoso e Souto 

Maior. ------------------------------------------------------------------  

*A17*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à fixação 

de preço de ingresso nos espetáculos relacionados com a 

Feira da Castanha / 2016: Seguidamente, o senhor Presidente 

da Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou 

a proposta que se transcreve na íntegra: ---------------------------  
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‘A Câmara Municipal de Trancoso irá promover, nos próximos 

dias 4, 5 e 6 de 2ovembro, mais uma edição da "Feira da 

Castanha e Paladares de Outono". ---------------------------------  

Sendo a castanha um dos mais importantes produtos agrícolas 

na economia local e Trancoso uma zona de referência nacional 

da sua produção, é imperativo que o Município de Trancoso 

realize um evento com essa relevância, colocando, assim, a 

feira da castanha em Trancoso como uma das feiras de relevo 

no ciclo de eventos nacionais que, nesta época, celebram e 

divulgam a castanha e o castanheiro. ------------------------------  

Ora, importa, por isso, assegurar a necessária animação do 

evento, estando já garantida a participação de alguns artistas, 

procurando, desta forma, atrair a Trancoso um cada vez maior 

número de pessoas. ---------------------------------------------------  

Assim, proponho que a Câmara Municipal aprove o preço de 

2€, para o ingresso nos espetáculos musicais a realizar no 

âmbito da já citada feira.’ -------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos. ------------------------------  

*A18*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à fixação 

de preço de frequência das aulas de adaptação ao meio 

aquático para crianças com idade inferior a 4 anos:  De 

seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto 
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referido em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve 

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

‘Em face do interesse manifestado pelos pais e encarregados de 

educação, no que respeita à disponibilização de aulas de 

adaptação ao meio aquático para crianças com idade inferior a 

4 anos, nas Piscinas Municipais, revela-se necessário que a 

Câmara Municipal preveja este tipo de aulas na tabela de 

preços em vigor, relativa à utilização daqueles equipamentos. -  

Assim, proponho que a Câmara Municipal aprove para aquele 

efeito, o preço de 12,50€/mês.’ -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos. ------------------------------  

Análise, discussão e votação àcerca de pedido de apoio:------  

*A19*  De seguida, foi presente o requerimento número 2861 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 31 do corrente 

mês de outubro, do Rotary Club de Trancoso, a enviar uma 

minuta de protocolo a celebrar entre o Município e o referido 

Club, tendo em vista o apoio ao funcionamento da Universidade 

Sénior de Trancoso, que se reproduz na íntegra: ------------------  

--------------------------------Protocolo  ------------------------------  

Considerando a importância crescente da existência de uma 

oferta de ocupação e valorização dos cidadãos seniores, 

particularmente no contexto social dos territórios do interior 
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em que o Município de Trancoso se insere; considerando os 

objetivos definidos para a implementação do projeto de criação 

de uma Universidade Sénior; tendo em atenção a finalidade 

não lucrativa do projeto em questão, propõe-se que: ------------  

Entre a Universidade Sénior do Rotary Club de Trancoso,  

representada pelo Rotary Club de Trancoso - Associação de 

Prestação de Serviços à Comunidade , com sede na Rua Irene 

Avilez, em Trancoso, com o 2úmero de Identificação de Pessoa 

Coletiva 508766796, -------------------------------------------------  

E ------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal de Trancoso,  com sede no Largo do 

Município em Trancoso e 2úmero de identificação de Pessoa 

Coletiva 501 143 726, seja ajustado e reciprocamente aceite o 

presente Protocolo de Colaboração que se sujeita aos seguintes 

pontos: -----------------------------------------------------------------  

1º A Universidade Sénior tem como principais objetivos: -------  

a) Oferecer aos alunos um espaço de vida socialmente 

organizado e adaptado às suas idades, para que possam viver 

de acordo com a sua personalidade e a sua relação social; --  

b) Proporcionar aos alunos a frequência de aulas e cursos 

onde os seus conhecimentos possam ser divulgados, 

valorizados e ampliados; ------------------------------------------  

c) Desenvolver atividades promovidas para e pelos alunos; ----  



 
 

Ata  n . º    2 1  /  2 01 6 .    Reuni ã o  de    31 -1 0 -2 0 1 6  

 

Câ ma ra  Muni c i pa l  de  Tra n co so  

d) Criar espaços de encontro na comunidade que se tornem 

incentivos e estímulos a um são espírito de convivência e de 

solidariedade humana e social; ----------------------------------  

e) Divulgar e preservar a nossa história, cultura, tradições e 

valores; -------------------------------------------------------------  

f) Fomentar e apoiar o voluntariado social; ----------------------  

g) Desenvolver ações de formação social, pessoal e 

profissional para toda a comunidade. ---------------------------  

2º Para alcançar os seus objetivos, a Universidade Sénior 

compromete-se a organizar as seguintes atividades: -------------  

a) Aulas teóricas e práticas de diversas disciplinas; -------------  

b) Seminários e cursos multidisciplinares; ------------------------  

c) Passeios e viagens culturais; ------------------------------------  

d) Criação de grupos recreativos; ----------------------------------  

e) Divulgação e informação de serviços gerais destinados aos 

seniores; ------------------------------------------------------------  

f) As atividades socioculturais que os alunos desejarem. --------  

3º A Universidade Sénior compromete-se a: -----------------------  

a) A realizar as suas atividades ao longo do ano letivo que 

coincidirá com o calendário escolar definido; -----------------  

b) Permitir o acesso à Universidade Sénior a todos os 

interessados; -------------------------------------------------------  

c) Divulgar o apoio da Câmara Municipal; -----------------------  
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d) Promover a participação, quando possível, nas atividades da 

Câmara Municipal; ------------------------------------------------  

e) Informar, com base numa periodicidade anual, a Câmara 

Municipal das suas atividades. -----------------------------------  

4º A Câmara compromete-se a Apoiar a dinamização e 

implementação do Projeto através de: -----------------------------  

a) Afetação de recursos humanos: ----------------------------------  

• Dos seus técnicos superiores para a área da educação 

musical, Dr.ª Maria José Botelho e Dr. Paulo Saraiva, num 

total de uma hora e meia semanal e outras atividades 

conjuntas e pontuais onde a comunidade educativa da 

Universidade Sénior esteja envolvida; --------------------------  

• Do seu técnico superior para a área da atividade física, 

saúde e bem-estar, Dr. Pedro Campos, num total de uma hora 

e meia semanal e outras atividades conjuntas e pontuais onde 

a comunidade educativa da Universidade Sénior esteja 

envolvida; -----------------------------------------------------------  

• Da sua técnica para a área da expressão dramática, Lurdes 

Susana, num total de uma hora e meia semanal e outras 

atividades conjuntas e pontuais onde a comunidade educativa 

da Universidade Sénior esteja envolvida; -----------------------  

• Do seu técnico superior para a área da dinamização da 

leitura, Dr. Rui Santana, num total de uma hora e meia 
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semanal e outras atividades conjuntas e pontuais onde a 

comunidade educativa da Universidade Sénior esteja 

envolvida; -----------------------------------------------------  

b)Disponibilização dos equipamentos sociais e coletivos da 

Autarquia para as atividades da Universidade Sénior, sempre 

que possível e através da afetação dos equipamentos: --------  

• Do espaço de entrada e do auditório do Pavilhão 

Multiusos, às terças-feiras, no período compreendido 

entre as 14 horas e às 17:30 para as disciplinas de 

música, expressão dramática e atividade física; ----------  

• Do espaço da cozinha existente no Pavilhão Multiusos, 

no período compreendido entre as 14 horas e às 17:30 

da terceira sexta-feira de cada mês, sendo a Câmara que 

faz a ponte com a Encanta, entidade detentora da 

cedência total do referido espaço. --------------------------  

c) Disponibilização das aulas, nas Piscinas Municipais, 

destinadas a população sénior aos alunos da Universidade 

Sénior a um preço reduzido, no valor de 6,5 Euros mensais. -  

5º A celebração deste protocolo de Colaboração não impede a 

existência de outros apoios pontuais entre a Autarquia e a 

Universidade Sénior; -------------------------------------------------  

6º Este protocolo tem a duração de um ano, a partir da data da 

sua assinatura, sendo possível a sua renovação, se o mesmo 
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não for denunciado por nenhuma das partes. ---------------------  

Feito em dois exemplares, ficando um em poder de cada uma 

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

Trancoso, 31 de outubro de 2016. ----------------------------------  

Presidente do Rotary Club de Trancoso 2016-2017 --------------  

Presidente da Câmara Municipal de Trancoso.’ ------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a minuta de protocolo 

presente, a celebrar com o Clube Rotário de Trancoso, tendo 

em vista o apoio ao funcionamento da Universidade Sénior de 

Trancoso. --------------------------------------------------------------  

*A20*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 

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

termos do disposto no número 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013 

de 12 de janeiro, com vista à sua executoriedade imediata. -----  

*A21*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A22*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17h00m, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, da qual, 

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

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

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  


