
 

 
Ata  n . º    1 8  /  2 01 8 .    Reuniã o  de    26 -0 9 -2 0 1 8  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 26 DE SETEMBRO DE 2018. -----------------  

*A1*  Aos 26 dias do mês de setembro do ano de 2018, 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, João Rodrigues e Catarina 

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

*A2*  Intervindo, o senhor Presidente da Câmara informou que a 

presença da senhora vereadora Catarina Tibério se deve ao 

facto de o senhor vereador Rogério Tenreiro ter pedido a 

suspensão do mandato, no período compreendido entre 26 de 

setembro e 2 de outubro do corrente ano . --------------------------  

*A3*  Às 14h30m, constatada a existência de quórum, o senhor 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

Aprovação e Publicidade de Ata:  ---------------------------------  

*A4*  Nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 57.º da Lei 

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

do corrente mês de setembro submetida à discussão e votação,  

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

foi, antecipadamente, distribuída a todos os membros do 
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executivo.  --------------------------------------------------------------  

*A5*  Tendo a mesma sido aprovada,  por maioria, em virtude de não 

ter participado na discussão e votação a senhora vereadora 

Catarina Tibério, 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.  -------------------------------------------------------------  

*A6*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

De seguida, foi presente o Resumo Diário da  Tesouraria número 

183, datado de 25 do corrente mês de setembro e que apresenta 

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

- Operações Orçamentais: 1.111.885,88€; -------------------  

- Operações não Orçamentais: 240.112,12€.  ----------------  

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

*A7*  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 a uma 

informação técn ica, respeitante à empreitada “Centro de 

Desenvolvimento e Inovação Social” e relacionada com: ---  

●  a execução da cobertura;  --------------------------------  
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●  e, a aprovação do Plano de Segurança e Saúde.  ------  

Ponto 4:  Análise, discussão e votação relativas a uma 

proposta de protocolo de cooperação a celebrar com a 

Universidade da Beira Interior.  --------------------------------  

Ponto 5:  Análise, discussão e votação relativas a uma 

proposta de minuta de contrato interadministrativo de 

delegação de competências do serviço público de 

transporte de passageiros, a celebrar com a CIMBSE.  ------  

Ponto 6:  Análise, discussão e votação relativas a uma 

proposta de comparticipação, relacionada com a 

componente nacional, em projetos transversais 

desenvolvidos pela “Associação das Aldeias Históricas de 

Portugal”.  --------------------------------------------------------  

Ponto 7:  Análise, discussão e votação relativas a uma 

proposta de comparticipação, relacionada com a 

componente nacional, em projetos desenvolvidos pela 

“Rede de Judiarias de Portugal – Rotas de Sefarad”.  -------  

Ponto 8: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

de isenção de pagamento de taxas, solicitado pela Fábrica 

da Igreja Paroquial da Freguesia do Terrenho.  ---------------  

Ponto 9: Análise, discussão e votação da proposta relativa à 

fixação de preço para a frequência de aulas de 

hidroginástica, na opção de 2 horas semanais.  ---------------  
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Ponto 10: Análise, discussão e votação relativas a pedidos de 

indemnização, por danos causados em viaturas . -------------  

Ponto 11: Análise, discussão e votação acerca de pedidos de 

apoio. -------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A8*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor vereador 

João Rodrigues para: -------------------------------------------------  

●  solicitar que aos vereadores do PSD seja sempre dado 

conhecimento das diversas iniciativas que  vão ocorrendo no 

concelho de Trancoso, a fim de poderem participar nas mesmas, 

sempre que tal lhes for possível;  ------------------------------------  

●  referir que seria importante encontrar uma solução para 

combater a praga de pulgas que se tem verificado nos armazéns 

do Município, acrescentando que acabava de estar junto de um 

trabalhador que apresentava o corpo todo ‘picado’;  --------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara afirmou que:  ------  

●  tem havido preocupação de dar conhecimento aos senhores 

vereadores de todas as atividades organizadas pel o Município, 

aproveitando o momento para lhes comunicar que, no próximo 

domingo, no recinto do Parque de Leilão de Gado, irá decorrer 

um Festival Hípico;  ---------------------------------------------------  

●  tem sido com preocupação que o executivo tem acompanhado 

a situação dos trabalhadores afetados pela  praga de pulgas, mas 
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que é um problema em vias de resolução , na sequência de 

diligências efetuadas pelo executivo camarário, realizando j á 

três desinfeções, com recurso a uma empresa especial izada e na 

presença do senhor veterinário municipal.  -------------------------  

*A9*  De seguida, interveio a senhora vereadora Catarina Tibério para 

formular algumas questões / observações.  -------------------------  

Assim, começou por perguntar se as obras de remodelação do 

Parque Municipal haviam sido acompanhadas por alguma 

fiscalização, acrescentando que a área objeto de  intervenção 

estava bastante feia, pois as obras estavam incompletas e que 

não concordava que se tivessem deslocado dali os 

trabalhadores, sem as concluírem, uma vez que é um local 

visitado e frequentado por muita gente.  ----------------------------  

*A10*  De seguida, referiu que foi com bastante preocupação que viu,  

no Largo da Avenida, crianças serem atacadas por cães vadios.   

*A11*  Continuando a usar da palavra, a mesma vereadora afirmou que 

a limpeza das ruas, no interior da cidade, está a ser muito 

deficiente.  -------------------------------------------------------------  

*A12*  Por último, perguntou quem é a entidade responsável pela 

gestão, manutenção e implantação de parques infantis.  ----------  

*A13*  Em resposta, o senhor Presidente da Câmara disse que:  ---------  

●  o executivo se congratulava com a quantidade de pessoas que 

estão a utilizar o Parque Municipal, a que não são alheias  a 
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divulgação que, em relação ao mesmo, tem sido feita, bem 

como as melhorias que ali têm sido concretizadas, como o 

circuito de manutenção e algumas mesas de apoio. Acrescentou 

que, no futuro, se pretende realizar, no Parque Municipal, uma 

intervenção mais profunda.  Referiu ainda que, neste momento, 

as obras que estão ali a ser realizadas não foram ainda 

concluídas, porque houve necessidade de deslocar trabalhadores 

para outras intervenções consideradas mais urgentes;  ------------  

●  no que diz respeito aos animais vadios que vagueiam pela 

cidade, tem sido uma das preocupações do executivo camarário 

e que, como é do conhecimento de todos, existe um protocolo 

de colaboração celebrado com a Câmara Municipal da Meda que 

permite que estejam a ser transferidos animais para o canil 

daquele Municipio. Disse, ainda, que vai ser lançado um 

concurso, tendo em vista a implementação de um Centro de 

Recolha de Animais, na área envolvente ao Parque Leilão de 

Gado; -------------------------------------------------------------------  

●  relativamente à limpeza das ruas, tem vindo a ser dada mais 

atenção ao Centro Histórico e que se vai procurar melhorar, 

cada vez mais, a situação;  -------------------------------------------  

●  quanto aos parques infantis, são da responsabilidade da 

Câmara Municipal.  ---------------------------------------------------  

*A14*  Voltando a usar da palavra, o senhor vereador João Rodrigues 
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congratulou-se com as limitações impostas aos 

estacionamentos, em frente ao edifício dos Paços do Concelho e 

sugeriu que, do lado esquerdo da estátua do Bandarra, fossem 

proibidos também os estacionamentos, desafogando aquele 

espaço. -----------------------------------------------------------------  

*A15*  Tal como fora sugerindo pelo senhor vereador João Rodrigues, 

na última reunião do executivo, esteve presente nesta reunião o 

senhor Diretor do Agrupamento de Escolas, Dr. Carlos Delgado 

Pereira, a fim de, relativamente ao ensino ministrado na Escola 

Secundária, prestar as informações e os esclarecimentos 

solicitados.  ------------------------------------------------------------  

Assim, explicou, detalhadamente, porque não é possível abrir 

todos os cursos, capazes de satisfazer todas as pretensões dos 

alunos. Referiu situações em que os interessados em alguns 

cursos eram dois ou três alunos  e que a Lei não permite que, 

nessas circunstâncias, sejam abertos cursos. Acrescentou que o 

mínimo de alunos que permite abrir cursos está compreendido 

entre dez e doze. Sintetizou a sua intervenção dizendo que são 

a falta de alunos, na sequência do despovoamento do Interior e 

as limitações legais que condicionam a abertura de cursos.  -----  

Informou ainda que, no 10.º ano, há duas turmas na área de 

ciências e tecnologias e uma na de línguas e humanidades, 

enquanto, no 11.º ano, há uma turma em cada uma das área s 
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atrás referidas.  --------------------------------------------------------  

Intervindo, o senhor vereador João Rodrigues mostrou -se 

bastante preocupado com a situação existente, acrescentando 

que, deslocando-se os alunos para fora do concelho, os pais 

poderão acompanhá-los e, consequentemente, aumentar o 

despovoamento do concelho. Acrescentou que será necessário 

incrementar a colaboração da Escola com o Município, no 

sentido de minorar esta difícil situação.  ---------------------------  

*A16*  Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis:  Seguidamente, 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 setembro de 2018, 

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 as disposições sobre a matéria , 

previstas na Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro e, ainda, o 

despacho do senhor Presidente da Câmara, de 7 do corrente mês 

de agosto, existia um valor de fundos disponíveis, tal como 

consta do mapa que anexou, no montante de 272.961,36€ .  ------  

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

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

*A17*  Em seguida, foi presente o requerimento número 543 da Secção 
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de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 18 do 

corrente mês de setembro, de António da Cruz Sousa Pereira, 

residente em Lisboa, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização para uma edificação tipo 

‘outros’, sita na rua do Fundo do Povo, em Vale de Mouro ,  

inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 508 da Freguesia 

de Tamanhos, 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 d o 

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

*A18*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 558 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

25 do corrente mês de setembro, de Clementina de Jesus 

Ribeiro, residente em Carnicães, na qualidade de cabeça de 

casal da herança de António Ramos da Cruz, a solicitar isenção 

de licença de utilização para uma casa térrea destinada a 

garagem e arrecadações, sita na Tapada ou Chão da Fonte, em 

Carnicães, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 338 da 

União das Freguesias de Vilares e Carnicães, uma vez qu e 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 da 
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interessada, considerar isenta de licença de utilização.  --------  

*A19*  Em seguida, foi presente o requerimento número 564 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 26 do 

corrente mês de setembro, de Carlos Manuel Pinto, residente 

em Santiago do Cacém, na qualidade de herdeiro, a solicitar 

isenção de licença de utilização para uma habitação, sita no 

lugar de Boiças, em Aldeia Nova , inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 522 da Freguesia de Aldeia Nova, 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.  --------  

*A20*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 445 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

7 do passado mês de agosto, de José Luís Abrunhosa Maximino, 

residente em França, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização para uma habitação, sita na 

‘Estação’, em Vila Franca das Naves ,  inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 675 da União das Freguesias de Vila Franca 

das Naves e Feital ,  uma vez que a mesma foi construída antes 

da entrada em vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7 de 

agosto de 1951.  -------------------------------------------------------  

O setor de licenciamento de obras particulares e loteamentos , 
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acerca do assunto referido em epígrafe, apr esentou a 

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

‘Na sequência do despacho superior , datado de 13/09/2018, 

cumpre ao serviço informar que , relativamente ao imóvel 

localizado no lugar da "Estação" , em Vila Franca das Naves, 

registado na matriz sob o artigo n.º. 675 da União das 

Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital, concelho de 

Trancoso, (antigo artigo n°. 713 da extinta Freguesia de Vila 

Franca das Naves), existe , no arquivo do Município , um 

processo de licenciamento de obra (processo interno n .º 

833/78), com alvará de licença de obras n .º 186, emitido em 

16/03/1982, ambos requeridos pelo Sr. José Luís Abrunhosa 

Maximino.’  ------------------------------------------------------------  

De seguida, o senhor vereador Eduardo Pinto exarou o seguinte 

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

‘Em face da informação, proponho que a Câmara Municipal 

delibere indeferir o requerimento de emissão de certidão de 

isenção de utilização e notificar o requerente para proceder à 

legalização do edificado no imóvel em causa. ’  -------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, indeferindo a pretensão do requerente . -----------  

*A21*  Análise, discussão e votação relativas a uma informação 

técnica, respeitante à empreitada “Centro de 
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Desenvolvimento e Inovação Social” e relacionada com :  -----  

●  a execução da cobertura;  --------------------------------------  

●  e, a aprovação do Plano de Segurança e Saúde:  

Seguidamente, o setor de acompanhamento e fiscalização de 

obras municipais, acerca do assunto referido em epígrafe, 

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

‘Face ao e-mail enviado pela Empresa EDIBEIRAS e 

reencaminhado pelo Sr. Presidente de Câmara, datado de 11 de 

setembro, e no seguimento das diversas reuniões ocorridas 

anteriormente, temos a referir o seguinte:  ------------------------  

1 - Execução de cobertura com telha:  ------------------------------  

A equipa projetista, Sr. ª Arq.ª Andrea Monteiro - TARQ URB, 

já deu o seu parecer que passamos a reproduzir: ".. . Quanto à 

lavagem das referidas telhas, este trabalho não foi considerado 

essencial, uma vez que a lavagem retira a marca do tempo no 

edifício e nos materiais. Aliás , existem telhas no mercado que ,  

propositadamente, são colocadas à intempérie , por forma a 

adquirirem esta marca. Deste modo, as telhas a substituir 

deveriam manter esta marca do tempo, desde que em boas 

condições. Sendo que poderiam ser recuperadas de outros 

edifícios da época, ou novas , desde que cumprissem este 

requisito. …”  ----------------------------------------------------------  

A Empresa EDIBEIRAS apresentou uma proposta que 
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anexamos, com duas soluções para execução da cobertura: -----  

- uma, com a utilização da telha existente na construção, 

com isolamento térmico (artigo 1.1.1 e 1.1.3), no montante 

de 5.133,75€. Nesta solução e como não se aproveitará 

toda a telha, será da responsabilidade do Município 

arranjar o material que faltar; --------------------------------  

- outra, com telha nova idêntica à existente, com isolamento 

térmico (artigo 1.1.2 e 1.1.3), no montante de 7 .926,25€.  -  

Os serviços são de opinião que a melhor solução é a de 

colocação de telha nova idêntica à existente, com isolamento 

térmico. ----------------------------------------------------------------  

Assim, deverá a Câmara Municipal tomar a decisão de qual a 

solução a aplicar em obra.  ------------------------------------------  

2 - A obra em epígrafe foi consignada no dia 18 de julho de 

2018. -------------------------------------------------------------------  

O empreiteiro apresentou , agora, o Plano de Segurança e 

Saúde e, de acordo com o n .º 1 do artigo n.º 12 do D.L. n.º 

273/2003, de 29 de outubro, o mesmo deve ser aprovado pelo 

dono de obra e comunicado à Autoridade de Condições de 

Trabalho. --------------------------------------------------------------  

De acordo com o n.º 1 do artigo n.º 362.º do Código dos 

Contratos Públicos, "o prazo de execução da obra começa a 

contar-se da data da conclusão da consignação , ou da data em 



 

 
Ata  n . º    1 8  /  2 01 8 .    Reuniã o  de    26 -0 9 -2 0 1 8  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovação do 

Plano de Segurança e Saúde, caso esta última data seja 

posterior".  -------------------------------------------------------------  

Assim, só após esta data é que a Empresa EDIBEIRAS deverá 

apresentar uma lista de trabalhos complementares para a 

empreitada, devidamente contabilizados e orçamentados para 

os serviços os analisarem.  -------------------------------------------  

De acordo com o n.º 3 do artigo 361.º do CCP, deverá ser 

apresentado novo Plano de Trabalhos , de acordo com a 

calendarização.’  ------------------------------------------------------  

Face à informação dos serviços:  -----------------------------------  

- no que diz respeito à cobertura, a Câmara Municipal 

deliberou optar pela colocação de telha nova , idêntica à 

existente, com um custo global de 7.926,25€  (6.981,25€ + 

945,00€), conforme proposta apresentada;  -----------------------  

Capítulo Designação dos Trabalhos Unidade Quantidades Preço Unitário Sub-Total 

1 Cobertura 
    

1.1.1 Execução de cobertura com telha marselha em que inclui o 
trabalho de remoção, limpeza a jacto de água, tratamento 
com replente de humidade e colocação da mesma, incluindo 
todo o trabalho necessário. Nota: O material em falta para 
toda a cobertura será da responsabilidade do Município. 

m2 279,25€ 15,00€ 4.188,75 € 

1.1.2 Execução de cobertura com telha idêntica à existente em que 
inclui o trabalho de remoção da telha existente e transporte 
para local a designar pelo dono de obra, fornecimento e 
colocação de nova telha e todo o trabalho e material 
necessário. 

m2 279,25€ 25,00€ 6.981,25€ 

1.1.3 Fornecimento e colocação de isolamento térmico de 3cm, 
incluindo todo o material e trabalho necessário. m2 270,00€ 3,50€ 945,00€ 

 

- relativamente ao Plano de Segurança e Saúde, a Câmara 

Municipal deliberou aprová-lo, devendo cumprir-se os 

formalismos legais subsequentes.  ----------------------------------  

*A22*  Análise, discussão e votação relativas a uma proposta de 
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protocolo de cooperação a celebrar com a Universidade da 

Beira Interior:  De seguida, o senhor Presidente da Câmara, 

acerca do assunto referido em epíg rafe, apresentou a proposta 

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

------------------Protocolo de Cooperação entre a  ----------------  

--------------UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR  -----------  

----------------------------------e a  ------------------------------------  

---------------CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO  ----------  

‘A Universidade da Beira Interior, com sede no Convento de 

Santo António, na Covilhã, adiante designada por UBI, titular 

do NIF 5020835, e representada pelo Doutor José Carlos 

Páscoa Marques, na qualidade de Vice-Reitor para a Área 

Investigação e Projetos, com poderes par a o ato,  ----------------  

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

A Câmara Municipal de Trancoso, com sede no Largo do 

Município, em Trancoso, adiante designada por CMT e 

representada pelo seu Presidente Amílcar José Nunes Salvador, 

titular do NIF 501143726, como segundo outorgante;  -----------  

Considerando de mútuo in teresse o desenvolvimento de uma 

cooperação nos domínios da informação, investigação e da 

extensão universitária, acordam estabelecer um Protocolo de 

Cooperação que se regerá pelas seguintes cláusulas:  ------------  

-------------------------Cláusula Primeira  --------------------------  
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-------------------------------Âmbito  ----------------------------------  

A cooperação processar-se-á tendo por finalidade o 

estabelecimento de relações institucionais, de forma a que, 

mediante a conjugação de esforços se valorizem as acções de 

ambas as Instituições, baseando as mesmas numa relação de 

interesse biunívoco.  --------------------------------------------------  

-------------------------Cláusula Segunda  ---------------------------  

----------------------Formas de Cooperação  ------------------------  

No âmbito do número anterior, a UBI e CMT estabelecem, 

desde já, as seguintes formas de cooperação:  ---------------------  

a) Realização de estudos, projetos de inves tigação e de 

prestação de serviços em áreas a definir e consideradas de 

caráter empreendedor;  -----------------------------------------  

b) Organização conjunta de seminários, conferências, 

colóquios e aulas abertas sobre temas de interesse para 

ambas as Instituições, bem como a disponibilização d e 

especialistas para a realização destes ou de outro tipo de 

actividades de interesse comum;  ------------------------------  

c) Intercâmbio de informações provenientes de levantamentos 

e investigações que possam resultar num aproveitamento 

de sinergias com outputs de identidade empreend edora; ---  

d) A CMT compromete-se a colaborar ativamente em 

iniciativas conducentes a:  --------------------------------------  
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1. Concessão de estágios a finalistas dos cursos 

ministrados pela UBI, em número, áreas e períodos a 

designar, proporcionando, assim, a inserção de 

recém-licenciados no mercado de trabalho e 

beneficiando, por outro lado, de um contacto estreito 

com novos conhecimentos e métodos de gestão 

veiculados pelos mesmos.  ---------------------------------  

2. Concessão de bolsas de estudo para estudantes de 2º 

e 3º ciclos de estudos.  -------------------------------------  

-------------------------Cláusula Terceira  ---------------------------  

-----------------------Trabalhos Realizados  -------------------------  

1. A UBI reserva para si o direito de publicar em revistas da 

especialidade uma descrição geral de cada projecto realizado, 

em conjunto com a CMT ou entidade patrocinadora de estágios 

ou bolsa de estudos, com a sua revisão prévia, e sem prejudicar 

os interesses de ambas as partes.  -----------------------------------  

2. Todas as outras publicações serão feitas individualmente por 

cada parceiro, se nenhum dos Outorgantes se opuser a tal  

publicação.  ------------------------------------------------------------  

3. De todos os trabalhos concluídos pe rtence à UBI a 

propriedade destes, salvo acordo prévio para cada ato de 

colaboração específico. À UBI reserva-se o direito de cobrar 

direitos de autor pelo usufruto dos resultados de tais trabalhos, 
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conforme previamente acordado por ambas as partes em 

Convénio específico para cada um dos trabalhos realizados e 

dependendo da sua natureza.  ----------------------------------------  

-------------------------Cláusula Quarta  -----------------------------  

-----------------------------Adendas  ----------------------------------  

A cooperação entre ambas as Instituições é definida através 

deste acordo genérico. As medidas concretas conducentes a um 

efectivo cumprimento serão submetidas a Protocolos 

específicos, a ser aprovados pelas duas partes, sob a forma de 

adendas ao presente Protocolo, onde se fixarão objectivos, 

direitos, deveres e contrapartidas, eventualmente fin anceiras, 

inerentes à colaboração que venha a efectuar -se. ----------------  

-------------------------Cláusula Quinta  -----------------------------  

-----------------Vigência, denúncia e alterações  ------------------  

1. O presente Protocolo entra em vigor na data da sua 

assinatura, tem a duração de um ano, considerando -se 

automaticamente renovado se não existir denúncia de uma das 

partes, com a antecedência mínima de 60 dias.  -------------------  

2. No caso de denúncia deverá ficar salvaguardada a conclusão 

de acções que, eventualmente, estejam em curso.  -----------------  

3. O Protocolo poderá ser revisto ou modificado, devendo para 

isso ser elaborado aditamento assinado por ambas as partes.  --  

O Presente Protocolo é redigido em dois exemplares idênticos, 
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sendo ambos assinados pelos representantes das duas 

Instituições.  -----------------------------------------------------------  

Universidade da Beira Interior, [inseri r data] . -------------------  

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR, O Reitor: António 

Fidalgo. ----------------------------------------------------------------  

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO, O Presidente: Amílcar 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de 

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

*A23*  Análise, discussão e votação relativas a uma proposta de 

minuta de contrato interadministrativo de delegação de 

competências do serviço público de transporte de 

passageiros, a celebrar com a CIMBSE:  Seguidamente, o 

senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em 

epígrafe, apresentou a minuta do contrato interadministrativo  

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

----MINUTA DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE   

------DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SERVIÇO ------  

-------PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS  -------  

‘Entre:  -----------------------------------------------------------------  

Primeiro Outorgante, Município de Trancoso, doravante 

designado de Município, pessoa coletiva n.º 501143726 com 

sede na Praça do Município, 6420-107 Trancoso, neste ato 
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representada pelo seu Presidente, Amílcar José Nunes 

Salvador, que intervém neste ato em cumprimento d a 

deliberação da Assembleia Municipal que autorizou a 

celebração do presente contrato interadministrativo (cf. Artigo 

25.º n.º 1 alínea k) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro);  -----  

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

Segundo Outorgante, a Comunidade Intermunicipal das Beiras 

e Serra da Estrela, doravante designada como CIMBSE, pessoa 

coletiva n.º 513025766, com sede na Praça Luís de Camões, n.º 

44, 45 e 46, 6300-725 Guarda, neste ato representada pelo seu 

Presidente, Carlos Filipe Camelo Miranda de Figueiredo, que 

intervém neste ato em cumprimento da deliberação do Conselho 

Intermunicipal de 14/06/2016 que aprovou a deliberação do 

presente contrato interadministrativo, ao abrigo do artigo 90.º,  

n.º 1, alínea l) do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;   

E considerando que:  -------------------------------------------------  

A. A Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, aprovou o Regime 

Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros 

(RJSPTP), estabelecendo o regime aplicável ao 

planeamento, organização, operação, atribuição, 

fiscalização, investimento, financiamento, divulgação e 

desenvolvimento do serviço público de transporte de 

passageiros, por modo rodoviário, fluvial, ferroviário e 
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outros sistemas guiados, incluindo o regime das 

obrigações de serviço público e respetiva compensação;  --  

B. Nos termos do RJSPTP, os municípios são as a utoridades 

de transportes competentes quanto aos serviços públicos 

de transporte de passageiros de âmbito municipal;  ---------  

C. A CIM-BSE é a autoridade de transportes competente 

quanto aos serviços públicos de transporte de passageiros 

intermunicipais que se desenvolvam integral ou 

maioritariamente na sua respetiva área geográfica;  --------  

D. As autoridades de transportes podem acordar entre si o 

exercício partilhado de parte ou da totalidade das 

competências que lhes estão cometidas, bem como a 

delegação, designadamente através de contratos 

interadministrativos, total ou parcial, das respetivas 

competências noutras autoridades de transportes;  ----------  

E. Os contratos interadministrativos têm por objeto a 

identificação das condições em concreto que asseguram o 

efetivo exercício das atribuições e competências 

partilhadas ou delegadas;  --------------------------------------  

F. As Partes consideram que através da celebração de um 

contrato interadministrativo, na área do serviço público de 

transporte de passageiros, se promoverá uma maior 

eficiência e gestão sustentável do serviço público de 
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transporte de passageiros, bem como a universalidade do 

acesso e a qualidade dos serviços, a coesão económica, 

social e territorial, o desenvolvimento equilibrado do setor 

dos transportes e a articulação intermodal;  -----------------  

G. Importa assegurar a continuidade e evitar roturas na 

prestação do serviço público de transporte de passageiros 

às populações, sem prejuízo da necessidade de se procurar 

continuamente promover uma maior eficiência da sua 

gestão e exploração;  --------------------------------------------  

É acordado e reciprocamente aceite o presente contrato 

interadministrativo, adiante designado como Contrato, que se 

rege pelas cláusulas seguintes:  -------------------------------------  

-------------------------------Capítulo I  ------------------------------  

------------------------DISPOSIÇÕES GERAIS  --------------------  

-------------------------------Cláusula 1.ª  ----------------------------  

--------------------------------Natureza  -------------------------------  

O presente documento tem a natureza de contrato 

interadministrativo de delegação de competências e é 

outorgado nos termos previstos nos artigos 6.º n.º 2 e 10.º do 

Regime Jurídico do Sistema Público de Transporte de 

Passageiros, conjugado com o disposto nos artigos 116.º a 

123.º e 128.º a 130.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, que 

aprovou o regime jurídico das autarquias locais, aprovou o 
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estatuto das entidades intermunicipais, estabeleceu o regime 

jurídico da transferência de competências do Estado para as 

autarquias locais e para as entidades intermunicipais e 

aprovou o regime jurídico do associativismo autárquico.  -------  

-------------------------------Cláusula 2.ª  ----------------------------  

----------------------------------Objeto  --------------------------------  

1. O Contrato tem por objeto a delegação e partilha de 

competências do Município na CIM-BSE, relacionadas com o 

sistema de mobilidade e o serviço público de transporte de 

passageiros de abrangência municipal.  -------------------------  

2. O Contrato abrange as seguintes áreas:  ------------------------  

a. Definição dos objetivos estratégicos do sistema de 

mobilidade; ----------------------------------------------------  

b. Planeamento, organização, operação, atribuição,  

fiscalização, investimento, financiamento, divulgação e 

desenvolvimento do serviço público de transporte de 

passageiros.  ---------------------------------------------------  

----------------------------- --Cláusula 3.ª  ----------------------------  

-------------Objetivos estratégicos e princípios gerais  -----------  

1. A atuação das partes, na execução do presente Contrato, 

visa a prossecução dos objetivos de eficiência e gestão 

sustentável do serviço público de transporte de passageiros, 

devendo ser garantida a gradual implementação de um 
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modelo concorrencial, transparente e não discriminatório,  

acessível aos diversos operadores de transportes.  -------------  

2. As partes comprometem-se ainda, na execução do presente 

Contrato, a promover a gestão e o uso efici ente dos recursos 

públicos, a promoção da universalidade do acesso e da 

qualidade dos serviços, a coesão económica, social e 

territorial, o desenvolvimento equilibrado do setor dos 

transportes e a articulação intermodal, tendo em 

consideração os objetivos estratégicos do sistema de 

mobilidade enunciados no Plano de Ação de Mobilidade 

Urbana Sustentável das Beiras e Serra da Estrela (PAMUS -

BSE). ----------------------------------------------------------------  

3. A negociação, celebração, execução e cessação do presente 

Contrato obedece aos seguintes princípios:  --------------------  

- Igualdade; ------------------------------------------------------  

- Não discriminação;  -------------------------------------------  

- Estabilidade;  ---------------------------------------------------  

- Prossecução do interesse público;  --------------------------  

- Continuidade da prestação do serviço público;  ------------  

- Necessidade e suficiência dos recursos.  --------------------  

-------------------------------Capítulo II  -----------------------------  

--------------ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS  ----------------  

-------------------------------Cláusula 4.ª  ----------------------------  
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---Organização, planeamento, desenvolvimento e articulação  -  

1. O Município delega na CIM-BSE, no que respeita ao serviço 

público de transporte de passageiros de âmbito municipal ou 

que se desenvolva, integral ou maioritariamente, na área 

geográfica do seu território, as competências de 

organização, planeamento, desenvolvimento e articulação 

das redes e linhas do serviço público de transporte de 

passageiros.  --------------------------------------------------------  

2. O Município delega na CIM-BSE, no que respeita ao serviço 

público de transporte de passageiros de âmbito municipal, a 

competência para promover a articulação dos serviços da 

sua competência com os serviços da competência de outras 

autoridades de transporte, designadamente em áreas 

geográficas adjacentes  e com os serviços realizados através 

do modo ferroviário.  -----------------------------------------------  

3. O Município delega na CIM-BSE, no que respeita ao serviço 

público de transporte de passageiros de âmbito municipal, a 

competência de avaliar os níveis mínimos de serviço público 

de transportes passageiros, nos termos do artigo 14º. do 

RJSPTP.  ------------------------------------------------------------  

4. O Município é responsável pelos equipamentos e 

infraestruturas de transporte, continuando a ser responsável 

pela instalação e deslocação de abrigos e paragens de 
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autocarros nas localizações necessárias  à operacionalização 

dos serviços de transportes públicos, devendo como tal, 

articular-se com a CIM-BSE neste processo.  -------------------  

-------------------------------Cláusula 5.ª  ----------------------------  

--Exploração do serviço público de transporte de passageiros  -  

1. O Município delega na CIM-BSE, no que respeita ao serviço 

público de transporte de passageiros de âmbito municipal, a 

competência para a exploração através de meios próprios e 

ou da atribuição a operadores de serviço público, por meio 

da celebração de contratos de serviço público ou mera 

autorização, do serviço público de transporte de 

passageiros, nos termos do RJSPTP.  ----------------------------  

2. Nos casos legalmente previstos, poderá a CIM-BSE recorrer 

à adjudicação da exploração do serviço público de 

transporte de passageiros por ajuste direto ou prorr ogação 

do prazo de um determinado contrato de serviço público, 

mediante acordo com o operador de serviço público.  ---------  

3. A seleção de qualquer operador de serviço público deverá 

observar o regime jurídico estabelecido no Regulamento 

(CE) n.º 1370/2007, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 23 de outubro de 2007, relativo aos serviços públicos de 

transporte ferroviário e rodoviário de passageiros, e no 

Código dos Contratos Públicos, sem prejuízo do disposto no 
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RJSPTP. -------------------------------------------------------------  

-------------------------------Cláusula 6.ª  ----------------------------  

----Investimento nas redes, equipamentos e infraestruturas  ---  

1. As Partes Outorgantes poderão, sempre que se mostre 

conveniente, acordar na realização de investimentos conjuntos 

nas redes, equipamentos e infraestruturas dedicados ao serviço 

público de transporte de passageiros, sem prejuízo do 

investimento a realizar pelos operadores de serviço público.  ---  

-------------------------------Cláusula 7.ª  ----------------------------  

-------Determinação das Obrigações de Serviço Público  --------  

1. O Município delega na CIM-BSE, no que respeita ao serviço 

público de transporte de passageiros de âmbito municipal, a 

competência para determinar as obrigações de serviço 

público ao operador, as quais devem ser formuladas, tendo 

como base um estudo específico, de modo a basear -se em 

elementos específicos, objetivos e quantificáveis.  -------------  

2. A delegação da competência prevista no número anterior 

fica, porém, condicionada à celebração de acordo escrito 

entre as Partes, o qual incidirá sobre a modalidade da 

imposição, em concreto, de obrigações de serviço públi co 

aos operadores e sobre a adoção do modelo de financiamento 

devido pelas compensações a que se refere o artigo 24º do 

RJSPTP. -------------------------------------------------------------  
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3. O pagamento de compensações relativas ao serviço público 

de transporte de passageiros, cuja exploração tenha sido 

atribuída antes da entrada em vigor do RJSPTP, deve ser 

formalizado e regulado, mediante contrato a celebrar entre o 

Município e o operador de serviço público, nos termos do 

artigo 20 e seguintes do RJSPTP.  --------------------------------  

4. O Município compromete-se a entregar à CIM-BSE, uma 

cópia do contrato referido no ponto anterior.  ------------------  

-------------------------------Cláusula 8.ª  ----------------------------  

-----------------------------Financiamento  --------------------------  

1. O Município delega na CIM-BSE, no que respeita ao serviço 

público de transporte de passageiros de âmbito municipal, a 

competência para proceder ao financiamento do serviço 

público de transporte de passageiros e ao financiamento das 

obrigações de serviço público e das compensações pela 

disponibilização de tarifários sociais bonificados 

determinados pela autoridade de transpo rtes.  ------------------  

2. Sem prejuízo do disposto nos instrumentos contratuais que 

regulam a exploração do serviço público de transporte de 

passageiros, as Partes poderão acordar o estabelecimento de 

mecanismos de financiamento, nos termos legais, das 

obrigações de serviço público de transporte de passageiros 

da sua competência que impliquem, designadamente, a 
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afetação do produto das receitas estabelecidas no artigo 11.º 

do RJSPTP: ---------------------------------------------------------  

a. Receitas tarifárias geradas pelo serviço público de 

transporte de passageiros, quando constituam receitas 

próprias das autoridades de transportes;  ------------------  

b. Receitas próprias provenientes da venda de cartões de 

suporte, nos termos definidos pela respetiva autoridade 

de transportes;  ------------------------------------------------  

c. Receitas de outras atividades, designadamente de 

estacionamento; -----------------------------------------------  

d. Receitas decorrentes de taxas cobradas como 

contrapartida do exercício das funções de organização, 

supervisão, fiscalização e prestação de serviços 

relativos ao sistema de transportes públicos de 

passageiros de âmbito municipal, intermunicipal e int er-

regional, bem como destinadas à manutenção e 

desenvolvimento dos sistemas de transportes públicos de 

passageiros;  ---------------------------------------------------  

e. Afetação de parte das receitas de contribuições já 

existentes, nos termos da legislação aplicável;  -----------  

f. Receitas provenientes de compart icipação nas mais-

valias e externalidades positivas atribuíveis ao sistema 

de transportes e que beneficiem outros setores;  ----------  
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g. Receitas de exploração comercial e publicidade nos 

serviços públicos de transporte de passageiros;  ----------  

h. Receitas de contrapartidas  financeiras pelo direito de 

exploração de serviços públicos de transporte de 

passageiros;  ---------------------------------------------------  

i. Outras receitas decorrentes da eventual operação de 

serviços intermediários, designadamente de canais de 

venda ou serviços conexos.  ----------------------------------  

3. A criação das taxas, prev istas na alínea d), competirá ao 

Município Trancoso, constituindo receita a ser entregue à 

CIM-BSE nos termos de acordo específico a celebrar entre as 

partes.  ---------------------------------------------------------------  

4. O modelo de aprovação, liquidação, cobrança das taxas 

referidas no n.º 3 pela Primeira Outorgante, a fixação da 

percentagem, bem como do procedimento da entrega da 

receita ao Segundo Outorgante, será definido através de 

acordo escrito a celebrar entre as Partes Outorgantes.  -------  

5. As receitas provenientes do Fundo para o Serviço Público de 

Transportes previsto no Artigo 12º do RJSPTP constituirá 

receita a ser transferida pelo Município Trancoso para a 

CIM-BSE nos termos da Lei nº 52/2015.  ------------------------  

-------------------------------Cláusula 9.ª  ----------------------------  

--------Responsabilidade financeira e salvaguarda do -----------  
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------------------não aumento da despesa global  ------------------  

1. A presente delegação de competências rege -se, em todas as 

suas ações, pelo cumprimento do ponto 3.º do artigo 115.º da 

Lei 75/2003 de 12 de setembro, no que se refere ao não 

aumento da despesa pública global.  -----------------------------  

2. Qualquer ação solicitada ou promovida por qualquer uma 

das partes que represente ou possa representar aumento da 

despesa pública global deverá ser objeto de contratação 

específica, respeitando os requisitos próprios e o respetivo 

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

-------------------------------Cláusula 10.ª  --------------------------  

------Determinação e aprovação dos Regimes tarifários  --------  

1. O Município delega na CIM-BSE, no que respeita ao serviço 

público de transporte de passageiros de âmbito municipal, a 

competência para a determinação e aprovaç ão dos regimes 

tarifários a vigorar no âmbito do serviço público de 

transporte de passageiros, desde que assegurada a 

conformidade com a portaria a que alude o artigo 38.º n.º 1 

do RJSPTP. ---------------------------------------------------------  

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a CIM -BSE 

deverá assegurar a consulta do Município relativamente às 

propostas e opções tomadas, bem como sobre as propostas de 

criação de novos títulos monomodais que os operadores de 
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transporte venham a propor, nos termos do artigo 39.º,  n.º 1 

do RJSPTP. ---------------------------------------------------------  

3. O Município deverá analisar as propostas a que se refere o 

número anterior, podendo propor ajustamentos à proposta da 

CIM-BSE e ou do operador, desde que estas não provoquem, 

globalmente, um saldo negativo decorrente da redução das 

receitas ou do aumento dos custos do s erviço público de 

transporte de passageiros.  ----------------------------------------  

4. Caso o Município não se pronuncie num prazo de 10 dias 

úteis após notificação para o efeito, presume -se a sua 

concordância quanto às condições a estabelecer para a 

exploração do serviço público de transporte  de passageiros.   

-------------------------------Cláusula 11.ª  --------------------------  

---------------------Recebimento de Contrapartidas  ---------------  

1. O Município delega na CIM-BSE, no que respeita ao serviço 

público de transporte de passageiros de âmbito municipal, a 

competência para receber contrapartidas financeiras pela 

atribuição do direito de exploração de serviços públicos de 

transporte de passageiros, pelos operadores de serviço público, 

nos termos do respetivo enquadramento legal aplicável e das 

regras definidas através de acordo  escrito a celebrar entre os 

outorgantes.  -----------------------------------------------------------  

-------------------------------Cláusula 12.ª  --------------------------  



 

 
Ata  n . º    1 8  /  2 01 8 .    Reuniã o  de    26 -0 9 -2 0 1 8  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

---------Autorização para a manutenção do regime de  ----------  

-----------------exploração a título provisório  ---------------------  

1. O Município delega na CIM-BSE, no que respeita ao serviço 

público de transporte de passageiros de âmbito municipal, a 

competência para, por razões de interesse público, autorizar 

em regime de exploração provisória, as carreiras carregadas 

no sistema nacional de informação (SIGGESC), desde que 

estas cumpram os critérios de validação definidos pela CIM-

BSE e pelo Município, não podendo o respetivo prazo de 

vigência terminar, em caso algum, após 3 de dezembro de 

2019. -----------------------------------------------------------------  

2. O Município delega na CIM-BSE, no que respeita ao serviço 

público de transporte de passageiros de âm bito municipal, a 

competência para, durante o prazo de vigência da 

autorização, e após requerimento do operador de serviço 

público, aprovar o ajustamento das respetivas condições de 

exploração em função da procura, de modo a garantir a 

eficiência e sustentabilidade da mesma e sem prejuízo da 

autorização de serviços de transporte flexível ou de serviços 

complementares ou de substituição.  -----------------------------  

3. O Município delega na CIM-BSE, no que respeita ao serviço 

público de transporte de passageiros de âmbito municipal, a 

competência de publicitação no site da CIM -BSE das 
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autorizações provisórias concedidas.  ---------------------------  

-------------------------------Capítulo III  ----------------------------  

TRANSPORTES FLEXÍVEIS E TRANSPORTES ESCOLARES   

-------------------------------Cláusula 13.ª  --------------------------  

--------------------------Transportes flexíveis  ----------------------  

1. As Partes acordam que, tendo em conta os objetivos 

estratégicos subjacentes ao presente Contrato, a exploração 

do serviço público de transporte de passageiros no 

Município poderá adotar a modalidade de serviços de 

transporte flexíveis, nos termos da legislação aplicável, em 

rotas e horários que não justifiquem a realização de serviços 

de transporte regulares.  -------------------------------------------  

2. O Município delega na CIM-BSE, no que respeita ao serviço 

público de transporte de passageiros de âmbito municipal, a 

competência para aprovar a convolação em exploração do 

serviço de transportes público regular em flexível ou misto, 

nos casos em que se verifique o requerimento do operador.  --  

-------------------------------Cláusula 14.ª  --------------------------  

---------------------------Transportes escolares  --------------------  

1. As Partes poderão vir a acordar a realização de transportes 

escolares no Município, designadamente através de serviços 

especializados de transporte escolar, de serviços de transporte 

regulares ou através de serviços de transporte flexíveis.  --------  
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-------------------------------Capítulo IV  ----------------------------  

---INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO E DIVULGAÇÃO  --  

-------------------------------Cláusula 15.ª  --------------------------  

--------------------------Inquéritos à mobilidade  -------------------  

1. O Município delega na CIM-BSE a competência para 

proceder à realização de inquéritos à mobilidade no âmbito 

da respetiva área geográfica.  ------------------------------------  

2. A CIM-BSE fornecerá ao Município os resultados dos 

inquéritos à mobilidade que abranjam a respetiva área 

geográfica.  ----------------------------------------------------------  

-------------------------------Cláusula 16.ª  --------------------------  

--------------Promoção da adoção de instrumentos  ---------------  

----------de planeamento de transportes  e definição -------------  

--------------------do modelo de financiamento  --------------------  

1. O Município disponibilizará todos os instrumentos de 

planeamento de âmbito municipal que sejam úteis à CIM -BSE 

para o planeamento das redes e linhas de serviço público de 

transporte de passageiros, nomeadamente, e sempre que 

disponível, o Plano Diretor Municipal em vigor, o Plano de 

Mobilidade e Transportes, o Plano de Promoção de 

Acessibilidade para Todos, ou outros instrumentos de 

planeamento que tenham sido desenvolvidos no âmbito 

municipal.  -----------------------------------------------------------  
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2. O Município delega na CIM-BSE, no que respeita ao serviço 

público de transporte de passageiros de âmbito municipal, a 

competência de desenvolvimento dos instrumentos de 

planeamento das redes de transportes, nomeadamente do 

Plano Operacional de Transportes que abranja a sua área 

geográfica e no qual estejam definidas as obrigações de 

serviço público e respetivos custos.  -----------------------------  

3. O Município delega na CIM-BSE, no que respeita ao serviço 

público de transporte de passageiros de âmbito municipal, a 

competência de elaboração e apresentação dos estudos de 

impacto financeiro necessários ao financiamento do sistema 

de transportes públicos, bem como a definição das 

percentagens das taxas previstas  no n.º 1 do artigo 11º do 

RJSPTP. -------------------------------------------------------------  

-------------------------------Cláusula 17.ª  --------------------------  

--Divulgação do serviço público de transporte de passageiros  -  

1. O Município delega na CIM-BSE a competência de 

sistematização da informação necessária à adequada 

divulgação do serviço público de transporte de passageiros 

de âmbito municipal, se possível assente em ferramentas 

tecnológicas que promovam a atualização contínua da 

informação aos passageiros e a adequada compreensão das 

redes de transporte que servem a área geográ fica do 
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município por parte dos passageiros.  ---------------------------  

2. O Município compromete-se em garantir a adequada 

divulgação dos materiais informativos nos equipamentos e 

infraestruturas de transporte que estejam sob a sua tutela.  --  

3. As Partes Outorgantes poderão acordar  na realização de 

iniciativas conjuntas de promoção e divulgação do serviço 

público de transporte de passageiros.  ---------------------------  

-------------------------------Capítulo V  ------------------------------  

-------ARTICULAÇÃO ENTRE AUTORIDADES DE ------------  

--TRANSPORTE, DIVULGAÇÃO E DEVERES RECÍPROCOS   

-------------------------------Cláusula 18.ª  --------------------------  

--------------------------Deveres de informação  --------------------  

1. Cada uma das Partes informa a outra de quaisquer 

circunstâncias que cheguem ao seu conhecimento e que 

possam afetar os respetivos interesses na execução do 

Contrato, de acordo com o princípio da boa-fé e colaboração 

institucional.  -------------------------------------------------------  

2. Cada uma das Partes informa a outra de quaisquer 

circunstâncias que previsivelmente impeçam ou possam vir a 

impedir o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de 

qualquer uma das suas obrigações.  ------------------------------  

-------------------------------Cláusula 19.ª  --------------------------  

-----------------------Colaboração Institucional  -------------------  
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1. Município obriga-se a dar conhecimento, à CIM-BSE, de 

quaisquer circunstâncias que impliquem a alteração de 

serviços de transporte público a aprovar ou já aprovados.  ---  

2. O Município poderá, a qualquer momento, no que respeita 

ao serviço público de transporte de passageiros de âmbito 

geográfico do respetivo município, consultar ou solicitar 

informação sobre os procedimentos relativos à outorga das 

autorizações provisórias, contratos de serviço público,  

prorrogação de contratos de serviço público, ajustes diretos,  

ou de alterações efetuadas em serviços de transporte público 

já aprovados, ou outras matérias no âmbito geográfico do 

respetivo município, nos termos do presente contrato, desde 

que estejam sob competência direta da CIM-BSE. -------------  

3. Sempre que a CIM-BSE proceda à celebração ou alteração 

de contratos de serviço público ou mera autorização, do 

serviço público de transporte de passageiros de âmbito 

municipal, solicitará previamente a título vinculativo um 

parecer ao Município, quanto às condições a estabelecer 

para a exploração do referido serviço.  --------------------------  

4. Sempre que a CIM-BSE proceda à celebração ou alteração 

de contratos de serviço público ou mera autorizaç ão, do 

serviço público de transporte de passageiros de âmbito 

intermunicipal, promoverá a consulta prévia aos Municípios 
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que se encontrem abrangidos pelo referido serviço, quanto às 

condições a estabelecer para a sua exploração.  ---------------  

5. Caso o Município não se  pronuncie, num prazo de 10 dias 

úteis, após notificação para o efeito, presume -se a sua 

concordância quanto às condições a estabelecer para a 

exploração do serviço público de transporte de passageiros.   

6. O Município poderá propor à CIM-BSE a alteração das 

redes, linhas e horários dos serviços públicos de transporte 

de passageiros que se desenvolvem no seu território, 

nomeadamente para promover a adequação dos serviços 

públicos de transporte de passageiros às necessidades do 

transporte escolar ou o serviço a um novo polo gerador de 

viagens.  -------------------------------------------------------------  

7. A CIM-BSE deverá analisar as propostas a que se refere o 

número anterior, num prazo de 10 dias úteis após notificação 

para o efeito, podendo propor ajustamentos à proposta do 

Município que promovam uma resposta adeq uada aos desejos 

de mobilidades dos diferentes segmentos de procura.  ---------  

8. As Partes poderão ainda acordar a adoção de níveis de 

serviço, níveis de oferta ou de frequências superiores aos 

estabelecidos na proposta da CIM-BSE, devendo o 

financiamento do acréscimo de custos ou redução de receitas 

daí adveniente ser realizado através dos mecanismos 
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previstos na cláusula 7.ª.  -----------------------------------------  

-------------------------------Cláusula 20.ª  --------------------------  

--------------------Comunicações e Interlocutores  ----------------  

1. Para efeitos das comunicações a efetuar no âmbito do 

presente Contrato, indicam as Partes os seguintes endereços e 

meios de contato:  -----------------------------------------------------  

Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela   

Praça Luís de Camões, n.º 44, 45 e 46  ---------------------  

6300-725 Guarda ---------------------------------------------  

Telefone: 271 205 350 ---------------------------------------  

Email: geral@cimbse.pt  -------------------------------------  

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

Praça do Município  ------------------------------------------  

6420-107 Trancoso -------------------------------------------  

Telefone: 271 829 120 ---------------------------------------  

Email: geral@cm-trancoso.pt.  ------------------------------  

Em caso de alteração de endereço e/ou meio de contato, as 

Partes comprometem-se a comunicar atempadamente a 

respetiva alteração.  --------------------------------------------------  

-------------------------------Capítulo VI  ----------------------------  

--------SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E SANÇÕES  -----------  

-------------------------------Cláusula 21.ª  --------------------------  

-----------------------Fiscalização e monitorização  ----------------  
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1. O Município delega na CIM-BSE, no que respeita ao serviço 

público de transporte de passageiros de âmbito municipal, a 

competência para fiscalizar e monitorizar a exploração do 

serviço público de transporte de passageiros.  ------------------  

2. A verificação da correta inserção das carreiras carregadas 

pelos operadores de transporte no SIGGESC, para efeitos da 

emissão da primeira autorização provisória, será assegurada 

pelo Município, naquilo que respeita às carreiras municipais 

e às carreiras intermunicipais na parte do território que lhe 

diga respeito, mesmo se neste período tiver já formalizado a 

delegação das competências na CIM-BSE. ----------------------  

3. No âmbito das suas atribuições de supervisão e fiscalização, 

que lhe são delegadas, a CIM-BSE supervisiona e fiscaliza a 

atividade do operador de serviço público em tudo o que 

respeite à exploração dos serviços e sua conformidade com o 

disposto no RJSPTP e na demais regulamentação aplicável, 

bem como, se aplicável, o cumprimento do disposto nos 

contratos de serviço público em que se funda a exploração 

do serviço público de transporte de passageiros.  --------------  

4. Quando as si tuações de incumprimento estejam reguladas 

num contrato de serviço público, em caso de incumprimento 

grave ou reiterado, por parte do operador de serviço 

público, das obrigações que lhe incumbem, a CIM-BSE pode, 
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nos termos do artigo 44.º do RJSPTP, determi nar a 

suspensão da prestação do serviço público em causa, pelo 

prazo máximo de um ano, ou proceder à revogação da 

respetiva autorização.  ---------------------------------------------  

-------------------------------Cláusula 22.ª  --------------------------  

---------------------------Sanções Contratuais  ----------------------  

1. O Município delega na CIM-BSE, no que respeita ao serviço 

público de transporte de passageiros de âmbito municipal, a 

competência para prever e aplicar, nos contratos de serviço 

público, multas contratuais para o caso de incumprimento 

das obrigações nele previstas, nos termos previstos no artigo 

45.º do RJSPTP.  ----------------------------------------------------  

2. O produto das multas contratuais aplicadas reverte para a 

CIM-BSE. -----------------------------------------------------------  

-------------------------------Capítulo VII  ---------------------------  

-------------------------DISPOSIÇÕES FINAIS  --------------------  

-------------------------------Cláusula 23.ª  --------------------------  

--------------------------Alterações ao Contrato  --------------------  

1. O Contrato poderá ser revisto sempre que ocorram motivos 

que justifiquem a sua alteração, nomeadamente:  --------------  

a. Alteração dos pressupostos ou das condições em que se 

baseou a sua celebração;  ------------------------------------  

b. A revisão seja indispensável para adequar o Contrato 
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aos objetivos pretendidos;  -----------------------------------  

c. Alterações legislativas com impacto direto e relevante 

na execução do Contrato;  -----------------------------------  

d. Por proposta fundamentada de qualquer das Partes e 

aceite pela outra;  ---------------------------------------------  

e. Em qualquer outro caso em que haja consenso entre as 

Partes.  ---------------------------------------------------------  

2. Qualquer alteração ao Contrato deve ser remetida ao 

Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. (IMT, I.P.),  

previamente à sua entrada em vigor, para verificação da sua 

conformidade com a lei e publicitação no sítio da Intern et 

daquele organismo.  ------------------------------------------------  

-------------------------------Cláusula 24.ª  --------------------------  

--------------------------Cessação do Contrato  ----------------------  

1. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou 

resolução. -----------------------------------------------------------  

2. O Contrato cessa por caducidade nos termos gerais,  

designadamente pelo decurso do respetivo período de 

vigência.  ------------------------------------------------------------  

3. Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 129.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a mudança dos titulares dos 

órgãos das Partes Outorgantes não determina a caducidade 

do Contrato.  --------------------------------------------------------  
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4. As Partes Outorgantes podem revogar o Contrato por mútuo 

acordo. --------------------------------------------------------------  

5. As Partes Outorgantes podem suspender ou resolver o 

Contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de 

relevante interesse público devidamente fundamentadas, de 

acordo com o previsto no artigo 123 .º n.ºs 5 a 9 da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, designadamente, quando uma 

das partes considere que a execução do presente contrato 

não está a cumprir os pressupostos que lhe estão 

subjacentes.  ---------------------------------------------------------  

6. A cessação do Contrato não pode originar quebra ou 

descontinuidade da prestação do serviço público, cabendo à 

Primeira Outorgante o exercício das competências para as 

quais o contrato tenha deixado de vigorar.  ---------------------  

-------------------------------Cláusula 25.ª  --------------------------  

--------Conformidade legal e publicitação do Contrato  ---------  

1. O Contrato foi remetido ao Instituto da Mobilidade e dos 

Transportes, I.P. (IMT, I.P.),  previamente à sua entrada em 

vigor, para verificação da sua conformidade com a lei e 

publicitação no sítio da Internet daquele organismo.  ------------  

-------------------------------Cláusula 26.ª  --------------------------  

--------------------------Legislação aplicável  -----------------------  

1. O presente Contrato rege-se pelo disposto na Lei n.º 
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52/2015, de 9 de junho, que aprovou o RJSPTP, na Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, e subsidiariamente pelo disposto 

no Regulamento (CE) n.º 1370/2007, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 23 de outubro de 2007, no Código dos 

Contratos Públicos e no Código de Procedimento 

Administrativo.  --------------------------------------------------------  

-------------------------------Cláusula 27.ª  --------------------------  

-------Interpretação e integração de lacunas e omissões  --------  

1. As questões de interpretação e integração de lacunas e 

omissões, que resultem da execução do presente Contrato,  

serão resolvidas por acordo ou comunicação, reduzidos a 

escrito, entre as Partes, por recurso aos critérios legais de 

interpretação e integração de lacunas.  ----------------------------  

-------------------------------Cláusula 28.ª  --------------------------  

--------------------------Vigência do Contrato  ----------------------  

1. O período de vigência do Contrato coincide com a duração 

do mandato do órgão deliberativo do município, sem prejuízo 

do disposto no número seguinte.  ---------------------------------  

2. O Contrato considera-se renovado após a instalação do 

órgão deliberativo do município, podendo as Partes 

Outorgantes promover a denúncia do Contrato, no prazo de 

seis meses após a referida instalação.  --------------------------  

-------------------------------Cláusula 29.ª  --------------------------  
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---------------------------Entrada em vigor  --------------------------  

1. O presente Contrato entra em vigor no primeiro dia útil , 

após publicitação no sítio da Internet do IMT, I.P.  --------------  

Trancoso, XXX de XXXX de XXX.  -----------------------------------  

O Presidente da Comunidade Intermunicipal:  --------------------  

O Presidente do Município de Trancoso:’  -------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a minuta de contrato 

interadministrativo de delegação de competências presente, 

submetendo-a à apreciação da Assembleia Municipal de 

Trancoso, em conformidade com o previsto na alínea k)  do n.º 

1 do art.º 25.º do Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.   

*A24*  Análise, discussão e votação relativas a uma proposta de 

comparticipação, relacionada com a componente nacional,  

em projetos transversais desenvolvidos pela “Associação das 

Aldeias Históricas de Portugal”:  De seguida, o senhor 

Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, 

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

‘O Município de Trancoso integra a Associação "Aldeias 

Históricas de Portugal".  ---------------------------------------------  

Esta Associação vem desenvolvendo, em colaboração com os 

municípios associados, um conjunto de projetos âncora para 

concretização da estratégia de eficiência coletiva "Aldeias 

Históricas de Portugal -Valorização do Património" - Código 
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CENTRO-04-3928-FEDER-000006.---------------------------------  

Consequentemente, vem aquela Associação desenvolvendo um 

conjunto de ações transversais, de que o Município é 

beneficiário.  -----------------------------------------------------------  

Uma das ações foi candidatada e aprovada , no âmbito do 

Programa Valorizar - Valorização Turística do Interior - 

designada "Experience AHP -, sendo a taxa de comparticipação 

de 90%, cabendo aos Municípios assegurar o montante da 

comparticipação pública nacional, de 10%.  -----------------------  

Assim, no cumprimento das responsabilidades que cabem ao 

Município, enquanto Beneficiário do Projeto,  --------------------  

Proponho que a Câmara Municipal delibere atribuir à 

Associação "Aldeias Históricas de Portugal" o valor  de 

2.995,98€, como comparticipação do Município de Trancoso no 

desenvolvimento da referida ação.  ---------------------------------  

À contabilidade para cabimentar.’  ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta presente, 

nos seus exatos termos, transferindo para aquela Associação 

2.995,98€ .  -------------------------------------------------------------  

*A25*  Análise, discussão e votação relativas a uma proposta de 

comparticipação, relacionada com a componente nacional,  

em projetos desenvolvidos pela “Rede de Judiarias de  

Portugal – Rotas de Sefarad”:  Seguidamente, o senhor 
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Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, 

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

‘O Município de Trancoso é um dos 9 municípios associados da 

Associação "Rede de Judiarias de Portugal".  ---------------------  

Tal como consta no art.º 1.º dos seus Estatutos, “a Rede de 

Judiarias de Portugal é uma associação com carácter público , 

mas de direito privado e que tem por fim uma actuação 

conjunta, na defesa do património urbanístico, arquitectónico,  

ambiental, histórico e cultural, relacionado com a herança 

judaica"; ---------------------------------------------------------------  

A ação da Rede de Judiarias centra-se na valorização do 

contributo dos judeus portugueses, da sua história e 

património, para a evolução da humanidade. A promoção 

turística, nacional e internacional de locais onde a presença 

judaica se revela de enorme valor e importância histórica é 

uma das ações desenvolvidas.  ---------------------------------------  

A Associação tem em desenvolvimento o Projecto "Rotas de 

Sefarad, Valorização da Identidade Judaica Portuguesa no 

Diálogo Inter-Culturas", do qual o Município é beneficiário.  --  

Assim, no cumprimento das responsabilidades que cabem ao 

Município, enquanto Beneficiário do Projeto,  --------------------  

Proponho que a Câmara Municipal delibere atribuir à "Rede de 

Judiarias de Portugal" o valor de 5.628,92€, como 
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comparticipação do Município de Trancoso no desenvolvimento 

do referido projeto.  ---------------------------------------------------  

À contabilidade para cabimentar.’  ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta presente, 

nos seus exatos termos, transferindo para aquela Associação 

5.628,92€.  -------------------------------------------------------------  

*A26*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

isenção de pagamento de taxas, solicitado pela Fábrica da 

Igreja Paroquial da Freguesia do Terrenho:  De seguida, foi 

presente o requerimento número 524 da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara, em 10 do corrente mês de setembro, da 

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Terrenho , a 

solicitar isenção do pagamento de taxas, referentes ao processo 

de licenciamento de obras na Casa Paroquial .  ---------------------  

O setor de licenciamento de obras particulares e loteamentos, 

acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou a 

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

‘Trata o presente processo do pedido de isenção do pagamento 

de taxas referentes ao processo de licenciamento da alteração 

a um edifício para habitação (Casa Paroquial), localizada em 

Terrenho e solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial do 

Terrenho. --------------------------------------------------------------  

De acordo com o disposto na alínea a) no n .º 2 do artigo 15.º 
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(Isenções e Reduções) e por deliberação fundamentada da 

Câmara Municipal, poderão ainda ser  isentas 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 lucrativos.  -----------------  

Neste sentido, dado que estão em causa taxas devidas pela 

realização de uma operação urbanística e que o requerente em 

causa é uma Associação Religiosa, julga -se estarem reunidas 

as condições para que a Câmara possa deliberar pela isenção 

ou redução das taxas referidas.’  ------------------------------------  

Atendendo ao disposto no n.º 2 do art.º 15.º do Regulamento 

da Liquidação e Cobrança de Taxas e Licenças e Outras 

Receitas do Municipio, a Câmara Municipal deliberou aprovar 

a isenção de pagamento de taxas, devidas no presente 

processo de licenciamento, uma vez que se trata de uma 

Associação Religiosa sem fins lucrativos . ------------------------  

*A27*  Análise, discussão e votação da proposta relativa à fixação 

de preço para a frequência de aulas de hidroginástica, na 

opção de 2 horas semanais:  Seguidamente, a senhora 

vereadora Ana Luísa Couto, acerca do assunto referido em 

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

‘Na sequência da deliberação camarária de 12/10/2016, em que 
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foi aprovado o preço relativo à mensalidade das aulas de 

hidroginástica, contemplando apenas a frequência de 1 hora 

semanal, revela-se necessário proceder à fixação do preço para 

a opção de 2 horas semanais, face à crescente procura desta 

modalidade.  -----------------------------------------------------------  

Assim, proponho, para o efeito, o preço de 20€. ’  -----------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

Análise, discussão e votação relativas a pedidos de 

indemnização, por danos causados em viaturas:  ---------------  

*A28*  De seguida, foi presente o ofício número 2622 que deu entrada 

na Secretaria da Câmara, em 18 do corrente mês de setembro, 

de João José Baptista de Sousa, residente em Trancoso, a 

solicitar uma indemnização, por danos causados na sua viatura, 

aquando da utilização de uma máquina de cortar relv a. ----------  

A Câmara Municipal deliberou conceder uma indemnização, 

no montante de 180,81€.  --------------------------------------------  

*A29*  Seguidamente, foi presente o ofício número 2018 que deu 

entrada na Secretaria da Câmara, em 20 do passado mês de 

julho, de Francisco José Fernandes, residente em Miguel 

Choco, a solicitar uma indemnização, no montante de 132,84€, 

por danos causados na sua viatura, ocasionados pela deslocação 

de uma tampa de águas pluviais.  ------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou conceder uma indemnização, 

no montante de 132,84€.  --------------------------------------------  

*A30*  De seguida, foi presente o ofício número 2310 que deu entrada 

na Secretaria da Câmara, em 25 do passado mês de agosto, de 

João Alberto Maltez Garcia Pereira , residente em Trancoso, a 

solicitar uma indemnização, por danos causados na sua viatura, 

resultantes do embate num cão vadio. ------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder uma indemnização, 

no montante de 378,43€.  --------------------------------------------  

Análise, discussão e votação acerca de pedidos de apoio:  ----  

*A31*  Seguidamente, foi presente o ofício número 2651 que deu 

entrada na Secretaria da Câmara, em 20 do corrente mês de 

setembro, de Helder Constantino Vieira Lopes, residente no 

lugar de Barrocal, freguesia de Fiães, a solicitar um apoio, no 

montante mensal de 50€, destinado a ajudar a suportar a 

despesa inerente ao transporte de seu filho para a Escola 

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

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante mensal de 50€, mediante a celebração de 

protocolo.  --------------------------------------------------------------  

*A32*  De seguida, foi presente o requerimento número 1419 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 14 do passado mês 

de junho, da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Vila 
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Garcia, a solicitar a atribuição de um apoio financeiro, no 

montante de 12.300€, destinado à realização de obras na Igreja 

Paroquial .  --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 4.000€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A33*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 2688 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 26 do corrente 

mês de setembro, do Rotary Club de Trancoso , a solicitar 

apoio, ao nível de recursos humanos, equipamentos e redução 

de 50% no preço de ingresso nas Piscinas Municipais, para a 

população da Universidade Sénior do Rotary.  ---------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o apoio solicitado, a 

nível de recursos humanos, equipamentos e ingresso nas 

piscinas municipais, com redução de 50%, dando poderes ao 

senhor Presidente da Câmara para assinar o respetivo 

protocolo. --------------------------------------------------------------  

*A34*  De seguida, o senhor Presidente da Câmara , ainda acerca do 

assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta que se 

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

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

a) A Câmara Municipal deliberou, em sua reunião ordinária de 

25/07/2018, conceder um apoio financeiro de 2.500 € à 

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Cótimos, 



 

 
Ata  n . º    1 8  /  2 01 8 .    Reuniã o  de    26 -0 9 -2 0 1 8  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

destinado à realização de obras de reparação na Capela de 

Á-dos-Ferreiros;  ---------------------------------------------------  

b) Na ata dessa reunião de Câmara, consta , por lapso, no que 

respeita à citada deliberação, que o montante daquele apoio 

foi  de 2.000€.  -------------------------------------------------------  

Assim, proponho que a Câmara municipal delibere corrigir a 

citada ata, devendo passar a constar que o montante do 

mencionado apoio financeiro foi,  efetivamente, de 2.500€. ’  ----  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, corrigindo o montante de apoio financeiro 

concedido que consta na ata de 25/07/2018, passando o mesmo 

a ser de 2.500€.  -------------------------------------------------------  

*A35*  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 57.º da Lei n.º  

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 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A37*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  
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Pelas 16h30m, 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:  


