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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 27 DE DEZEMBRO DE 2017. ----------------  

*A1*  Aos 27 dias do mês de dezembro do ano de 2017, 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, Ana Luísa Couto,  Rogério Tenreiro e Catarina 

Tibério.  ----------------------------------------------------------------  

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

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

*A3*  Intervindo, o senhor Presidente da Câmara começou por 

justificar a presença da senhora vereadora Catarina Tibério, 

afirmando que tal se deve ao facto de o senhor vereador João 

Rodrigues ter pedido a sua substituição, nesta reunião.  ----------  

*A4*  Justificação de Falta:  A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência, à presente 

reunião, do senhor vereador João Rodrigues. ----------------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

243, datado de 22 do corrente mês de dezembro e que apresenta 

os seguintes valores:  -------------------------------------------------  
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- Operações Orçamentais: 754.853,20€;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 216.444,98€.  ----------------  

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

*A6*  Da ordem de trabalhos, previamente enviada, constavam os 

seguintes pontos:  -----------------------------------------------------  

Ponto 1: Informação atualizada relativa ao cálculo dos 

fundos disponíveis . 

Ponto 2: Dispensa de licenças de habitabilidade / utilização.  

Ponto 3: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos n.º  2, respeitante à obra  “Reparação e 

Beneficiação da E.M. 581-2 (Carnicães –  Vilares)”.  --------  

Ponto 4: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos n.º  1 de trabalhos a menos, 

respeitante à obra “Reparação e Beneficiação da E.M. 581-

2 (Carnicães –  Vilares)”.  ---------------------------------------  

Ponto 5: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos n.º  2, respeitante à obra “Reparação e 

Beneficiação da E.M. 581 (Carnicães – limite do 

Concelho)”.  ------------------------------------------------------  

Ponto 6: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos n.º  1 de trabalhos a menos, 

respeitante à obra “Reparação e Beneficiação da E.M. 581 

(Carnicães –  limite do Concelho)”. ----------------------------  
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Ponto 7: Análise, discussão e votação relativas à conta final  

da empreitada “Reparação e Beneficiação da E.M. 581 

(Carnicães – limite do Concelho)” e “Reparação e 

Beneficiação da E.M. 581-2 (Carnicães –  Vilares)”.  --------  

Ponto 8: Análise, discussão e votação de proposta relativa ao 

acompanhamento policial nas feiras e mercados do 

concelho, durante o ano de 2018.  ------------------------------  

Ponto 9: Análise, discussão e votação de proposta destinada 

a conceder poderes ao senhor Presidente da Câmara para 

poder outorgar uma escritura respeitante à aquisição de um 

lote de terreno, na Zona Industrial de Trancoso.  ------------  

Ponto 10: Análise, discussão e votação de proposta tenden te 

à anulação de receita liquidada e não cobrada, em débito ao 

tesoureiro.  --------------------------------------------------------  

Ponto 11: Análise, discussão e votação relativas a dois 

pedidos de isenção do pagamento de taxas, solicitados pela 

AeneBeira e pela Associação Cultural e Desportiva de Vila 

Franca das Naves.  -----------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A7*  Intervenção: Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara 

para desejar, a todos os presentes, a continuação de boas festas 

e para formular votos de um bom ano de 2018, não só para a 

Câmara Municipal, mas também para todos os muníc ipes, 
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concretizando-se bons projetos e obras. ----------------------------  

*A8*  Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis:  De seguida, foi presente informação da divisão 

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 dezembro de 2017, 

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

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

suas atuais redações, bem como o previsto no n .º 1 do artigo 

64.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro e, ainda, as 

deliberações relativas à antecipação de fundos correspondentes 

às comparticipações comunitárias aprovadas e homologadas, 

referentes aos projetos de Requalificação das ETAR’s da 

Quinta do Seixo e das Courelas e da Construção do Centro 

Escolar da Ribeirinha  e ao despacho do senhor Presidente da 

Câmara, de 7 de novembro do corrente ano , existia um valor de 

fundos disponíveis, tal como consta do mapa que anexou, no 

montante de 319.714,17€ .--------------------------------------------  

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

Dispensa de licenças de utilização:  -------------------------------  

*A9*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 635 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

21 do corrente mês de dezembro, de Célia Marisa Cardoso 
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Pena, residente em Coimbra, na qualidade de proprietária, a 

solicitar isenção de licença de utilização  de um armazém, sito 

em Feital,  inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 300 da 

União das Freguesias de Vila Franca e Feital ,  uma vez que o 

mesmo foi construído antes da entrada em vigor do Decreto - 

Lei número 38382, de 7 de agosto de 1951.  -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração d a 

interessada, considerar isento de licença de utilização.  --------  

*A10*  Em seguida, foi presente o requerimento número 638  da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 22 do 

corrente mês de dezembro, de Fernando José dos Reis Machado, 

residente em Torres, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização  de uma habitação, sita na Rua 

do Seixo, em Torres, inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 409 da União das Freguesias de Freches e Torres , uma 

vez que a mesma foi construída 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 isenta de licença de utilização.  --------  

*A11*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 2, respeitante à obra “Reparação e 

Beneficiação da E.M. 581-2 (Carnicães – Vilares)”:  

Seguidamente, foi presente informação do setor de 
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acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a dar 

conta que o auto de medição está de acordo com os preços 

unitários registados da proposta, importando no valor de 

17.100,52€, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor.  ---------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos, no montante de 17.100,52€.  --------------  

*A12*  Análise, discussão e votação relativas ao auto  de medição de 

trabalhos n.º 1 de trabalhos a menos, respeitante à obra 

“Reparação e Beneficiação da E.M. 581-2 (Carnicães –  

Vilares)”:  De seguida, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a dar 

conta que o auto de medição de trabalhos a menos está de 

acordo com os preços unitários registados da proposta, 

importando no valor de 323,48€, a que acresce o IVA à taxa 

legal em vigor.  --------------------------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos a menos, no montante de 323,48€.  -------  

*A13*  Análise, discussão e votação relativas ao  auto de medição de 

trabalhos n.º 2, respeitante à obra “Reparação e 

Beneficiação da E.M. 581 (Carnicães –  limite do Concelho)”:  

Seguidamente, foi presente informação do setor de 
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acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a dar 

conta que o auto de medição está de acordo com os preços 

unitários registados da proposta, importando no valor de 

8.534,02€, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor.  -----------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos, no montante de 8.534,02€.  ---------------  

*A14*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 1 de trabalhos a menos, respeitante à obra 

“Reparação e Beneficiação da E.M. 581 (Carnicães –  l imite 

do Concelho)”:  De seguida, foi presente informação do setor 

de acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a dar 

conta que o auto de medição de trabalhos a menos está de 

acordo com os preços unitários registados da proposta, 

importando no valor de 3.153,48€, a que acresce o IVA à taxa 

legal em vigor.  --------------------------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos a menos, no montante de 3.153,48€.  -----  

*A15*  Análise, discussão e votação relativas à conta final da 

empreitada “Reparação e Beneficiação da E.M. 581 

(Carnicães –  limite do Concelho)” e “Reparação e 

Beneficiação da E.M. 581-2 (Carnicães – Vilares)”:  
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Seguidamente, foi presente a conta final provisória respeitante 

à empreitada supra referida, com um valor contratual de 

149.000,00€, enquanto o valor de trabalhos executados se ficou 

pelos 145.523,04€, porque na obra “Reparação e Benefic iação 

da E.M. 581-2 (Carnicães – Vilares)” houve um montante de 

trabalhos a menos de 323,48€ e na outra obra “Repar ação e 

Beneficiação da E. M. 581 (Carnicães –  Limite do Concelho)” 

houve um outro montante de trabalhos a menos de 3.153,48€ .  --  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a conta final 

provisória da empreitada, com um valor contratual de 

149.000,00€, dos quais foram executados 145.523,04€, tendo -

se, por isso, registado um montante de trabalhos a menos de 

3.476,36€.  -------------------------------------------------------------  

*A16*  Análise, discussão e votação de proposta relativa ao 

acompanhamento policial nas feiras e mercados do concelho, 

durante o ano de 2018:  De seguida, o senhor Presidente da 

Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou a 

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

“Considerando a necessidade de continuar a garantir a 

presença dos elementos da GNR junto dos Fiscais Municipais 

que, nas feiras e mercados semanais, fiscalizam e acompanham 

a realização dos citados mercados/feiras, de forma a que o seu 

trabalho seja desenvolvido com eficácia e eficiência, 
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salvaguardando-se, simultaneamente, a sua segurança e 

integridade; -----------------------------------------------------------  

Considerando, ainda, que a GNR presta assim um serviço ao 

Município, serviço este que é cobrado de acordo com os 

valores fixados pelo Governo, conforme Portaria n .º 298/2016, 

de 29 de novembro, não existindo , por isso, neste caso 

concreto, qualquer possibilidade de negociação , com vista à 

redução dos montantes cobrados;  ----------------------------------  

Considerando, por último, que o referido acompanhamento por 

parte dos elementos da GNR, aos colaboradores do Município , 

durante os mercados semanais, não configura uma "prestação 

de serviços" capaz de ser assegurada pela oferta do mercado, 

sujeitando-se, por isso, às regras da concorrência, não sendo , 

por isso, possível enquadrar o caso concreto, nas regras gerais 

da contratação das prestações de serviço e de obrigatoriedade 

da respetiva redução remuneratória;  ------------------------------  

Proponho que, perante o interesse público que importa 

salvaguardar, seja autorizada a realização da despesa 

resultante do trabalho prestado pela GNR, com o 

acompanhamento das já referidas feiras e mercados, uma vez 

que o Município não pode deixar de assegurar que est es 

eventos se realizem e decorram com absoluta normalidade, 

segurança e legalidade,  ----------------------------------------------  
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Deverá a Divisão Financeira cabimentar o valor de 7.500€ ,  

com vista a permitir sustentar a despesa do serviço prestado 

pela GNR de Trancoso.”  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou  aprovar a proposta 

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

*A17*  Análise, discussão e votação de proposta destinada a 

conceder poderes ao senhor Presidente da Câmara para 

poder outorgar uma escritura respeitante à aquisição de um 

lote de terreno, na Zona Industrial de Trancoso:  

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta que se 

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

------------------------------PROPOSTA  -----------------------------  

“Correu termos no Juízo de competência genérica de Trancoso,  

comarca da Guarda, a acção n.° 137/16.4T8TCS, movida pelo 

Município de Trancoso contra a massa insolvente da LGB, 

SOCIEDADE DE PROJECTOS E INFRAESTRUTURAS 

ELÉCTRICAS E DE TELECOMUNICAÇÕES, LDA. ,  

representada pela Sra. Administradora de Insolvência, Dra. 

Tatiana Brás, na qual se reivindica o lote de terreno infra 

identificado, ao abrigo de uma cláusula de reversão cujo ónus 

se encontra registado na Conservatória do Registo Predial de 

Trancoso: --------------------------------------------------------------  
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Lote 2, composto por lote de terreno para construção, sito na 

Zona Industrial de Trancoso, da União das Freguesias de 

Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e Souto Maior, concelho 

de Trancoso, a confrontar a norte e a poente com Rua, a Sul 

com Lote n.º 3 e a Nascente com o Município, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Trancoso, sob o n. º 

1898/20071001 (da freguesia de Trancoso -Santa Maria), e 

inscrito na respectiva matriz sob o n. º 2834 (proveniente do 

artigo urbano n. º 2071 da extinta freguesia de Trancoso (Santa 

Maria) ------------------------------------------------------------------  

Designada a audiência prévia, o Município apresentou uma 

proposta no valor de 3,00€ (três euros) o metro quadrado para 

aquisição do lote, o que perfaz o valor de 5 .186,10€  

(1.728,7m2 x 3,00€ = 5 .186,10€)  -----------------------------------  

Notificados os credores da massa insolvente, ninguém se 

pronunciou.  ------------------------------------------------------------  

Face ao silêncio dos aludidos credores, a meritíssima Juiz 

determinou que nada tinha  a opor à proposta apresentada.  -----  

Face ao exposto, considerando:  ------------------------------------  

- Que o valor patrimonial do aludido lote na matriz é de 

26.083,98€;  ---------------------------------------------------------  

- Que existem potenciais interessados na aquisição do lot e, por 

um valor superior ao acordado com a massa insolvente;  -----  
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- A crescente procura na aquisição de lotes na zona industrial 

de Trancoso por empresários locais e a reduzida oferta que 

ali se verifica;  ------------------------------------------------------  

- Que o Juízo de Trancoso determinou a remessa do proc esso 

para o Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, 

por incompetência em razão da matéria;  ------------------------  

- Que o Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco se 

declarou, entretanto, igualmente incompetente em razão da 

matéria para apreciar o presente  lit ígio; -----------------------  

- Que as invocadas incompetências obrigariam a um recurso 

para apurar a competência do Tribunal;  ------------------------  

- Que o referido recurso obrigaria o Município ao pagamento 

da respectiva taxa de justiça, sendo difícil prever o desfecho 

do mesmo, aumentando os custos da acção;  --------------------  

- Que o valor proposto para a sua aquisição fica muito aquém 

do seu valor de mercado, permitindo ao Município , 

simultaneamente, a realização de mais valias e satisfazer a 

procura por lotes na zona industrial, estimulando assim a 

economia local.  ----------------------------------------------------  

Proponho que me sejam concedidos poderes para outorgar a 

escritura de compra e venda do lote supra identificado, pelo 

preço total de 5.186,10€ (cinco mil, cento e oitenta e seis euros 

e dez cêntimos).”  -----------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou aprovar a propos ta 

apresentada, concedendo poderes ao senhor Presidente da 

Câmara para outorgar a referida escritura.  ----------------------  

*A18*  Análise, discussão e votação de proposta tendente à 

anulação de receita liquidada e não cobrada, em débito ao 

tesoureiro:  De seguida, foi presente a informação produzida 

pela chefe da divisão financeira do Município, acerca do 

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

“De acordo com o estabelecido no Regulamento de Liquidação 

e Cobrança de Taxas e Licenças do Município de Trancoso , em 

vigor em cada ano económico, os Serviços de Taxas e Licenças 

procedem à liquidação e cobrança dos valores aí estabelecidos, 

em função do quadro legal em vigor e após a aprovação do 

referido Regulamento, por parte do Órgão Deliberativo do 

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

Acontece, porém, que, após a fase de liquidação, apesar dos 

esforços desenvolvidos pelos  serviços, nem sempre é exequível 

a cobrança da totalidade da receita liquidada.  -------------------  

Após a análise dos processos e respetivos valores, atualmente 

registados em débito  ao tesoureiro (receita liquidada e não 

cobrada), correspondentes ao período compreendido entre o 

ano económico de 2001 e 2010 inclusive, conclui -se ser 

bastante improvável a concretização da sua  cobrança, dadas as 
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diligências já efetuadas neste sentido, a s quais se revelaram 

sempre infrutíferas.---------------------------------------------------  

Neste contexto, vem colocar-se à apreciação do Executivo 

Municipal a oportunidade de deliberar no sentido de anulação 

da receita liquidada, no período referenciado.  -------------------  

Os valores em questão são os evidenciados no ma pa I, em 

anexo. ------------------------------------------------------------------  

-------------------------------Mapa 1  ----------------------------------  

 

Relação de Débitos ao Tesoureiro  (Período  2001 a 2010)  

Nome Guia  Valor I. S. - 

244121 

Data Class. Económica 

António Joaquim Neves Santos 1  29,93  10/07/2001 02020601 

António Joaquim Neves Santos 2  29,93  09/08/2001 02020601 

Carlos Rodrigues Ressurreição 16 72,80  02/02/2010 02020601 

Filomeno Jesus Correia 124 135,20  02/11/2010 02020601 

SUB-TOTAL 267,86  0,00   
José de Deus Rodrigues 44 28,00 3,00 02/02/2010 02020603 

SUB-TOTAL 28,00  3,00   
Alto dos Frades-Emp. Turísticos 29 120,00 3,00 02/02/2010 02020605 

José Pais & Guerra Ldª. 49 5,00 1,00 02/02/2010 02020605 

José Pais & Guerra Ldª. 50 10,00 2,00 02/02/2010 02020605 

SUB-TOTAL 135,00  6,00   

 Saldo Orça m 430,86     

 Saldo OT 9,00     
 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

Análise, discussão e votação relativas a dois pedidos de 

isenção do pagamento de taxas, solicitados pela AeneBeira e 

pela Associação Cultural e Desportiva de Vila Franca das 

Naves: -----------------------------------------------------------------  

*A19*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 3356 da 
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Secretaria da Câmara que deu entrada nesta Câmara em 13 do 

corrente mês de dezembro, da AeneBeira –  Associação 

Empresarial do Nordeste da Beira, com sede em Trancoso , a 

solicitar a renovação das licenças respeitantes aos outdoors, 

com isenção do pagamento das respetivas taxas, nos termos do 

artigo 15.º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas 

e Licenças e Outras Receitas do  Município. -----------------------  

A divisão de obras , ambiente, estruturas e equipamento urbano, 

acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou informação 

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

“O Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e 

Licenças e Outras Receitas do Município de Trancoso regista , 

na alínea a) do n.º 2 do artigo 15.º, um conjunto de instituições 

e pessoas coletivas de utilidade pública que podem estar 

isentas do pagamento de taxas ou beneficiar de redução, pela 

realização de operações urbanísticas.  -----------------------------  

De acordo com a alínea j) do artigo 2 .º do Decreto-lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro e ulteriores alterações , as 

operações urbanísticas são operações materiais de 

urbanização, de edificação, utilização dos edifícios ou do solo 

desde que, neste último caso, para fins não exclusivamente 

agrícolas, pecuários, flores tais, mineiros ou de abastecimento 

público de água.  ------------------------------------------------------  
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Assim sendo e salvo melhor opinião , estão reunidas as 

condições para, se a Câmara assim o entender , isentar ou 

reduzir as taxas.”  -----------------------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços e de acordo com o previsto na alínea a) do n.º 2 do 

artigo 15.º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de 

Taxas e Licenças e Outras Receitas do Município , a Câmara 

Municipal deliberou isentar a requerente do pagamento de 

taxas, atendendo a que se trata de uma pessoa coletiva de 

utilidade pública.  -----------------------------------------------------  

Não participou na discussão e votação o senhor vereador 

Rogério Tenreiro.  ----------------------------------------------------  

*A20*  De seguida, foi presente o requerimento número 629 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 1 8 do 

corrente mês de dezembro, da Associação Cultural e Desportiva 

de Vila Franca das Naves, a solicitar isenção do pagamento de 

todas as taxas referentes ao processo de licenciamento do 

Estádio do Picoto, em Vila Franca das Naves.  --------------------  

A divisão de obras , ambiente, estruturas e equipamento urbano, 

acerca do assunto referido em epígrafe, a presentou a 

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

“Trata o presente processo do pedido de isenção do pagamento 

de taxas referentes ao processo de licenciamento do Estádio do 
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Picoto, localizado em Vila Franca das Naves e solicitado pela 

Associação Cultural e Desportiva de Vila Franca das Naves.  --  

De acordo com o disposto na alínea a) no n .º 2 do artigo 15.º 

(Isenções e Reduções) e por deliberação fundamentada da 

Câmara Municipal, poderão ainda ser isent as do pagamento de 

taxas, devidas pela realização de operações urbanísticas ou 

beneficiar de uma redução até 50%, as Associações Religiosas,  

Culturais, Desportivas, Recreativas, Profissionais ou outras 

Pessoas Coletivas de direito privado sem fins lucrativ os.  -------  

Neste sentido, dado que estão em causa taxas devidas pela 

realização de uma operação urbanística e que o requerente em 

causa é uma Associação Cultural e Desportiva, julga -se 

estarem reunidas as condições para que a Câmara Municipal 

possa deliberar pela isenção ou redução das taxas referidas. ”  -  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços e de acordo com o previsto na alínea a) do n.º 2 do 

artigo 15.º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de 

Taxas e Licenças e Outras Receitas do Município, a Câmara 

Municipal deliberou isentar a requerente do pagamento de 

taxas, atendendo a que se trata de uma Associação Cultural e 

Desportiva, sem fins lucrativos . ------------------------------------  

*A21*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 
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deliberações constantes desta ata, sob a forma de minuta, nos 

termos do disposto no número 3 do artigo 57.º da Lei n.º  

75/2013 de 12 de janeiro, com vista à sua executoriedade 

imediata. ---------------------------------------------------------------  

*A22*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A23*  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 

senhor Presidente da Câmara e pelo Diretor de Departamento  

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

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  


