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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 30 DE JANEIRO DE 2019. --------------------  

*A1*  Aos 30 dias do mês de janeiro do ano de 2019, 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 Rogério 

Tenreiro. ---------------------------------------------------------------  

*A2*  Às  10h30m,  constatada a existência de quórum, o senhor 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

*A3*  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 16 

do corrente mês de janeiro submetida à discussão e votação, 

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

foi, antecipadamente, distribuída a todos os membros do 

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

*A4*  Tendo a mesma sido aprovada,  por unanimidade, foi, ainda, 

deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício dos Paços 

do Município de Trancoso e publ icá-la no site do Município.  ---  

*A5*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  
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De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

20, datado de 29 do corrente mês de janeiro e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 719.501,35€;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 233.740,93€.  ----------------  

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 a  uma 

informação técnica prestada pela divisão financeira e 

relacionada com a execução de trabalhos complementares 

na empreitada “Centro de Desenvolvimento e Inovação 

Social” .  -----------------------------------------------------------  

Ponto 4: Apreciação de uma informação técnica prestada pela 

divisão de obras , ambiente e equipamento urbano relativa à 

designação de um novo gestor de contrato, respeitante à 

empreitada “Área de Acolhimento Empresarial de 

Trancoso” .  --------------------------------------------------------  

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

medição de trabalhos n.º 1, respeitante à empreitada “Área 
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de Acolhimento Empresarial de Trancoso” .  ------------------  

Ponto 6: Análise, discussão e votação relativas a  um pedido 

de prorrogação do prazo de execução da empreitada 

“Centro Escolar da Ribeirinha” .  -------------------------------  

Ponto 7: Apreciação da 2.ª e da 3.ª alterações ao orçamento 

da receita e da despesa e às  correspondentes alterações às 

grandes opções do plano, para o corrente ano . ---------------  

Ponto 8: Análise, discussão e votação relativas a propostas 

de abertura de procedimentos, com vista à contratação de 

empréstimos bancários de médio e longo prazo. -------------  

Ponto 9:  Análise, discussão e votação relativas a uma 

proposta referente à propositura de uma Ação Judicial para 

desobstrução de um caminho público, em Maçal da Ribeira.  

Ponto 10: Análise, discussão e votação relativas a uma 

proposta referente à constituição do Munic ípio como 

assistente nos processos crime, motivados por obras e 

serviços não concursados, bem como no âmbito da parceria 

público privada. -------------------------------------------------  

Ponto 11: Análise, discussão e votação relativas a um convite 

para o Município de Trancoso integrar o projeto 

‘Empreender e Crescer nas Beiras’.  ---------------------------  

Ponto 12: Análise, discussão e votação relativas a pedidos de 

indemnização, por danos causados em viaturas . -------------  
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Ponto 13: Análise, discussão e votação da proposta de 

ratificação do despacho do Sr. Presidente da Câmara, 

respeitante à aquisição de serviço de refeições, no âmbito 

do projeto “Missão Trancoso” .  --------------------------------  

Ponto 14: Análise, discussão e votação acerca de pedidos de 

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

ORDEM DO DIA 

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

para informar que os pontos 9 e 10 da ordem de trabalhos, 

respeitantes à propositura de uma ação judicial e à constituição 

do Município como assistente em processos crime, iriam ser 

retirados da mesma, atendendo a que os mesmos careciam de 

uma análise mais aprofundada.  --------------------------------------  

*A8*  Continuando a intervir, o senhor Presidente da Câmara 

agradeceu a disponibilidade manifestada pelos senhores 

vereadores em alterar, por conveniência de serviço, a data  e a 

hora previamente agendadas para esta reunião camarária.  -------  

Voto de pesar:  De seguida e por unanimidade de todos os 

membros do executivo presentes, foi deliberado exarar, em ata, 

um voto de pesar pelo falecimento da mãe dos ex-vereadores 

da Câmara Municipal de Trancoso, António Manuel Santiago 

Oliveira da Silva e Francisco José Santiago Oliveira da Silva .   

*A9*  Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 
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disponíveis:  Seguidamente, foi presente informação da divisão 

financeira que se reproduz na integra: -----------------------------  

‘No âmbito do disposto no n .º 5 do artigo 82.º da LOE/2018, 

decidiu o Executivo Municipal optar pela desobrigação d e 

aplicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e do Decreto-

lei n.º 127/2012, de 21 de junho, tendo formalizado tal opção , 

através de comunicação dirigida à DGAL, em dezembro último.   

Ainda assim, entende o Executivo ser imprescindível que os 

serviços municipais continuem a apurar, monitorizar e prestar 

informação sobre os Fundos Disponíveis, nos exatos termos 

previstos na referida lei, conforme despacho exarado, no 

passado dia 28 de dezembro. ----------------------------------------  

Informa-se que, na execução do referido cálculo, foram 

consideradas as  disposições previstas nos citados diplomas 

legais (Lei 8/2012, de 21 de fevereiro e Decreto -lei 127/2012, 

de 21 de junho), nas suas redações atuais, bem como as 

disposições sobre a matéria , previstas na Lei 71/2018, de 31 de 

dezembro. O apuramento em ques tão foi efetuado tendo, ainda, 

por base o despacho exarado pelo Senhor Presidente , no 

passado dia 7 de agosto último. -------------------------------------  

Considerando as circunstâncias atrás descritas, apurou-se um 

saldo inicial de Fundos Disponíveis no montante de 776.594,08 

euros, sendo que, à presente data, e após a realização dos 
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compromissos já assumidos no quadro de apuramento de 

Fundos para o mês de janeiro , o valor disponível para a 

assunção de novos compromissos é 704.683,16 euros, conforme 

mapa em anexo.’  ------------------------------------------------------  

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

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

*A10*  Em seguida, foi presente o requerimento número 35 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 21 do 

corrente mês de janeiro, de Carlos Dinis de Andrade Ferreira , 

residente em Lisboa, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização de habitação, sita em Póvoa do 

Concelho, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 528 da 

Freguesia de Póvoa do Concelho, 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.  --------  

*A11*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 37 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

22 do corrente mês de janeiro, de Maria Luísa Gomes, residente 

em Rio de Mel, na qualidade de proprietária, a solicitar isenção 

de licença de utilização de uma casa térrea, sita no lugar de 

Sintrão, União das Freguesias de Trancoso e Souto Maior , 
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inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 780 da União das 

Freguesias de Trancoso e Souto Maior, 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 da 

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

*A12*  Em seguida, foi presente  o requerimento número 49 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 29 do 

corrente mês de janeiro, de Domingos Amaral Barreiros,  

residente em Amadora, na qualidade de herdeiro da herança de 

Hortencia Nunes, a solicitar isenção de licença de utilização de 

uma habitação, sita na rua da Igreja, em Vale do Seixo, inscrita 

na matriz predial urbana sob o artigo 337 da União das 

Freguesias de Vale do Seixo e Vila Garcia , 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.  --------  

*A13*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 51 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

30 do corrente mês de janeiro, de Joaquim Madeira Escada, 

residente em Vilares, na qualidade de proprietário, a solicitar  

isenção de licença de utilização respeitante a  três casas térreas 
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destinadas a arrecadações, sitas no Largo do Chafariz, em Vila 

Franca das Naves, inscritas na matriz predial urbana sob os 

artigos 825, 826 e 827 da União das Freguesias de Vila Franca 

das Naves e Feital ,  uma vez que as mesmas foram construídas 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A14*  Análise, discussão e votação relativas a  uma informação 

técnica prestada pela divisão financeira e relacionada com a 

execução de trabalhos complementares na empreitada 

“Centro de Desenvolvimento e Inovação Social”:  De seguida,  

a divisão financeira, acerca do assunto referido em epígrafe, 

prestou a seguinte informação que se transcreve na íntegra:  ----  

‘Na sequência do envio à Divisão Financeira de um processo 

de despesa relativo à celebração de um contrato de trabalhos 

complementares referentes à empreitada "Centro de 

Desenvolvimento e Inovação Social de Trancoso", no valor de 

16.776,63 euros acrescidos de IVA, à taxa legal em vigor, 

verificou-se que, por lapso, não tinha sido, previamente, 

acautelado o suporte orçamental à deliberação de 16 de 

janeiro do corrente ano. ---------------------------------------------  

Neste contexto e após a aprovação da 3.ª alteração ao 
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Orçamento da Receita e Despesa e ao PPI de 2019, tendo -se já 

procedido também à cabimentação inerente à autorização de 

celebração do referido contrato, sugere -se a reapreciação da 

proposta, pelo órgão competente para a tomada de decisão. ’  ---  

Concordando com o teor da informação técnica prestada pela 

divisão financeira, a Câmara Municipal deliberou ratificar a 

deliberação de 16/01/2019, aprovando a execução dos 

trabalhos complementares, no montante de 16.776,63€, 

devendo cumprir-se os formalismos legais subsequentes, 

nomeadamente a celebração do respetivo contrato adic ional.  -  

*A15*  Apreciação de uma informação técnica prestada pela divisão 

de obras, ambiente e equipamento urbano relativa à 

designação de um novo gestor de contrato, respeitante à 

empreitada “Área de Acolhimento Empresarial de 

Trancoso”:  Seguidamente, a divisão de obras, ambiente e 

equipamento urbano, acerca do assunto referido em epígrafe, 

prestou a seguinte informação que se transcreve na íntegra:  ----  

‘No contrato de empreitada respeitante à obra " Área de 

Acolhimento Empresarial de Trancoso" e em conformidade  com 

o previsto no artigo 290.º-A do Código dos Contratos Públicos, 

a Câmara Municipal designou como gestor do contrato o 

senhor arquiteto Leonel Grilo.  --------------------------------------  

O arquiteto Leonel Grilo estava em situação de mobilidade, 
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não tendo consolidado a referida mobilidade,  tendo regressado 

à situação de origem (Câmara Municipal de Pinhel).  ------------  

Assim sendo, deverá a Câmara Municipal de Trancoso designar 

novo gestor do contrato. ’  --------------------------------------------  

Atendendo ao teor da informação  técnica prestada, a Câmara 

Municipal deliberou designar como gestor  do contrato o 

senhor engenheiro Humberto Almeida, coordenador municipal 

de proteção civil , em substituição do anteriormente designado, 

devendo esta nova designação ser averbada no contrato de 

empreitada e da mesma ser dado conhecimento ao empreiteiro.   

*A16*  Análise, discussão e votação relativas  ao auto de medição de 

trabalhos n.º 1, respeitante à empreitada “Área de 

Acolhimento Empresarial de Trancoso”: De seguida, foi  

presente informação do setor de acompanhamento e fiscalização 

de obras municipais, a dar conta que o auto de medição está de 

acordo com as medições efetuadas em obra e com os preços 

unitários constantes na proposta, importan do no valor de 

69.971,42€, 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 69.971,42€.  --------------  

*A17*  Análise, discussão e votação relativas a  um pedido de 

prorrogação do prazo de execução da empreitada “Centro 
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Escolar da Ribeirinha”: Seguidamente, o setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais , acerca do 

assunto referido em epígrafe, prestou a seguinte informação que 

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

‘A obra em epígrafe tem um prazo de execução de 360 dias,  

tendo o prazo para a execução da empreitada começado a 

contar a partir do dia 26 de janeiro de 2018.  ---------------------  

O adjudicatário vem agora solicitar uma prorrogação de 90 

dias, baseando-se nas condições climatéricas adversas.  ---------  

Confirmamos que as temperaturas baixas não permitem a 

aplicação do betuminoso a  quente. ---------------------------------  

Com este pedido, o adjudicatário dá a entender a sua 

disponibilidade para a conclusão da empreitada.  ----------------  

As situações passíveis de prorrogação do prazo de execução de 

obras encontram-se contempladas nos artigos 361 .º,  n.º 3 e 

374.º do Código dos Contratos Públicos.  --------------------------  

Quando o atraso da empreitada é da responsabilidade do 

empreiteiro, este fica sujeito às penalizações legais e 

contratuais (artigo 403.º do Código dos Contratos Públicos).  --  

Quanto à competência para aprovar a referida prorrogação, 

convirá referir que o prazo de execução inicial foi aprovado no 

ato de adjudicação, pelo órgão competente para a decisão de 

contratar. Assim, competência para decidir a prorrogação, que 
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em nosso entender deveria ser graciosa, caberá também ao 

órgão competente para a decisão de contratar.’  ------------------  

Após haver sido reconhecida razoabilidade nas razões 

invocadas pelo empreiteiro, relacionadas com as condições 

climatéricas adversas, a Câmara Municipal deliberou 

conceder uma prorrogação de prazo de execução da obra, a 

título gracioso, por um período de 90 dias.  -----------------------  

Apreciação da 2.ª e da 3.ª alterações ao orçamento da receita 

e da despesa e às correspondentes alterações às grandes 

opções do plano, para o corrente ano: ---------------------------  

*A18*  Acerca deste assunto, começou por ser presente a 2.ª alteração 

ao orçamento da receita e da despesa, com verbas globais de 

reforços e de diminuições equivalentes, no montante de 

570.000€ e a correspondente alteração às grandes opções do 

plano, para o corrente ano, a Câmara Municipal, tomou 

conhecimento das alterações ver ificadas nos referidos 

documentos, atendendo a que se trata de uma competência 

delegada no seu Presidente .  ----------------------------------------  

*A19*  De seguida, foi  presente a 3.ª alteração ao orçamento da receita 

e da despesa, com verbas globais de reforços e de diminuições 

equivalentes, no montante de 106 .000€ e a correspondente 

alteração às grandes opções do plano, para o corrente ano, a 

Câmara Municipal, tomou conhecimento das alterações 
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verificadas nos referidos documentos, atendendo a que se 

trata de uma competência delegada no seu Presidente .  ---------  

Análise, discussão e votação relativas  a propostas de 

abertura de procedimentos , com vista à contratação de 

empréstimos bancários de médio e longo prazo: ---------------  

Acerca deste assunto, foram presentes as seguintes propostas:  -  

*A20*  -----‘PROPOSTA DE ABERTURA DO PROCEDIMENTO  ------  

-----------DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO  --------------  

-----PARA FINANCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA  ---------  

------------ETAR DE VILA FRANCA DAS NAVES  ---------------  

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

● O Município de Trancoso regista uma situação equilibrada, 

demonstrando, no final do 4.º trimestre de 2018, uma 

capacidade de endividamento superior a dois milhões de 

euros; -------------------------------------------------------------  

● Ao longo dos últimos dois anos, foram concretizadas 

medidas de contenção da despesa que permitiram atingir o 

equilíbrio estrutural do Município de Trancoso;  ------------  

● Urge serem realizados investimentos estruturantes para o 

desenvolvimento da economia local, bem como o 

cumprimento de obrigações legais associadas ao meio 

ambiente.  ---------------------------------------------------------  

Propõe-se que a Câmara Municipal de Trancoso delibere a 
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abertura do procedimento de contratação do empréstimo de 

longo prazo, para o Financiamento da Construção da ETAR de 

Vila Franca das Naves, no valor de até 332.000,00€ (trezentos 

e trinta e dois mil euros).  --------------------------------------------  

De forma a cumprir com requisito legal previsto no n.º 5 do 

art.º 49° da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, propõe -se que 

sejam convidadas a apresentar propostas as entidades 

financeiras com balcão no Concelho, nom eadamente: -----------  

● Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, CRL; --------------------  

● Caixa Geral de Depósitos, SA; -------------------------------  

● Millennium BCP; ----------------------------------------------  

● Banco Santander Totta;  ---------------------------------------  

● Novo Banco; ---------------------------------------------------  

● Banco Português de Investimento, SA;  ----------------------  

● Banco Internacional de Crédito Português, SA. ’  ----------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, convidando-se a 

apresentar proposta as entidades financeiras com balcão no 

concelho e indicadas na mesma. -----------------------------------  

Mais, foi, ainda, deliberado aprovar o caderno de encargos 

apresentado, bem como des ignar o seguinte júri do 

procedimento: ---------------------------------------------------------  

Presidente: Dr. Fernando Delgado, diretor de departamento 
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de administração geral;  ----------------------------------------  

Vogais efetivos: Dr. Francisco Coelho e Dr.ª Carla Gamboa, 

respetivamente, chefe da divisão administrativa  e chefe 

da divisão financeira; ------------------------------------------  

Vogais suplentes: Dr.ª Alzira Coelho e Dr.ª Ana Ferra,  

técnicas superiores. ---------------------------------------------  

*A21*  -----‘PROPOSTA DE ABERTURA DO PROCEDIMENTO  ------  

-----------DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO  --------------  

-----PARA FINANCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO  ---------  

------CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS---------  

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

● O Município de Trancoso regista uma situação equilibrada, 

demonstrando, no final do 4.º trimestre de 2018, uma 

capacidade de endividamento superior a dois milhões de 

euros; -------------------------------------------------------------  

● Ao longo dos últimos dois anos , foram concretizadas 

medidas de contenção da despesa que permitiram atingir o 

equilíbrio estrutural do Município de Trancoso;  ------------  

● Urge serem realizados investimentos estruturantes para o 

desenvolvimento da economia local, bem como o 

cumprimento de obrigações legais associadas ao me io 

ambiente.  ---------------------------------------------------------  

Propõe-se que a Câmara Municipal de Trancoso delibere a 
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abertura do procedimento de contratação do empréstimo de 

longo prazo, para o Financiamento da Construção do Centro de  

Recolha Oficial de Animais, no valor de até 125.046,00 € (cento 

e vinte e cinco mil, quarenta e seis euros).  ------------------------  

De forma a cumprir com requisito legal previsto no n .º 5 do 

art.º 49° da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, propõe -se que 

sejam convidadas a apresentar propostas as entidades 

financeiras com balcão no Concelho, nom eadamente: -----------  

● Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, CRL; -------------------------  

● Caixa Geral de Depósitos, SA;  ------------------------------------  

● Millennium BCP; ----------------------------------------------------  

● Banco Santander Totta;  --------------------------------------------  

● Novo Banco; ---------------------------------------------------------  

● Banco Português de Investimento, SA;  ---------------------------  

● Banco Internacional de Crédito Português, SA. ’  ----------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a prop osta 

apresentada, nos seus exatos termos, convidando-se a 

apresentar proposta as entidades financeiras com balcão no 

concelho e indicadas na mesma. -----------------------------------  

Mais, foi, ainda, deliberado aprovar o caderno de encargos 

apresentado, bem como designar o seguinte júri d o 

procedimento: ---------------------------------------------------------  

Presidente: Dr. Fernando Delgado, diretor de departamento 
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de administração geral;  ----------------------------------------  

Vogais efetivos: Dr. Francisco Coelho e Dr.ª Carla Gamboa, 

respetivamente, chefe da divisão administrativa  e chefe 

da divisão financeira; ------------------------------------------  

Vogais suplentes:  Dr.ª Alzira Coelho e Dr .ª Ana Ferra,  

técnicas superiores. ---------------------------------------------  

*A22*  -----‘PROPOSTA DE ABERTURA DO PROCEDIMENTO  ------  

-----------DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO  --------------  

----PARA FINANCIAMENTO DA REQUALIFICAÇÃO DO  ----  

-----------ESTÁDIO MUNICIPAL DE TRANCOSO  --------------  

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

● O Município de Trancoso regista uma situação equilibrada, 

demonstrando, no final do 4.º trimestre de 2018, uma 

capacidade de endividamento superior a dois milhões de 

euros; -------------------------------------------------------------  

● Ao longo dos últimos dois anos , foram concretizadas 

medidas de contenção da despesa  que permitiram atingir o 

equilíbrio estrutural do Município de Trancoso;  ------------  

● Urge serem realizados investimentos estruturantes para o 

desenvolvimento da economia local, bem como o 

cumprimento de obrigações legais associadas ao meio 

ambiente.  ---------------------------------------------------------  

Propõe-se que a Câmara Municipal de Trancoso delibere a 
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abertura do procedimento de contratação do empréstimo de 

longo prazo, para o Financiamento da Requali ficação do 

Estádio Municipal de Trancoso, no valor de até 120.538,00 € 

(cento e vinte mil,  quinhentos e trinta e oito euros).  -------------  

De forma a cumprir com requisito legal previsto no n .º 5 do 

art.º 49° da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, propõe -se que 

sejam convidadas a apresentar propostas as entidades 

financeiras com balcão no Concelho, nomeadamente:  -----------  

● Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, CRL; -------------------------  

● Caixa Geral de Depósitos, SA;  ------------------------------------  

● Millennium BCP; ----------------------------------------------------  

● Banco Santander Totta;  --------------------------------------------  

● Novo Banco; ---------------------------------------------------------  

● Banco Português de Investimento, SA;  ---------------------------  

● Banco Internacional de Crédito Português, SA. ’  ----------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, convidando-se a 

apresentar proposta as entidades financeiras com balcão no 

concelho e indicadas na mesma. -----------------------------------  

Mais, foi, ainda, deliberado aprovar o caderno de encargos 

apresentado, bem como designar o seguinte júri do 

procedimento: ---------------------------------------------------------  

Presidente: Dr. Fernando Delgado, diretor de departamento 
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de administração geral;  ----------------------------------------  

Vogais efetivos: Dr. Francisco Coelho e Dr.ª Carla Gamboa, 

respetivamente, chefe da divisão administrativa  e chefe 

da divisão financeira; ------------------------------------------  

Vogais suplentes: Dr.ª  Alzira Coelho e Dr.ª Ana Ferra,  

técnicas superiores. ---------------------------------------------  

*A23*  -----‘PROPOSTA DE ABERTURA DO PROCEDIMENTO  ------  

-----------DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO  --------------  

----------PARA FINANCIAMENTO DO PROJETO  --------------  

---------INOVCAST - CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE  ------------  

--------------ACOLHIMENTO EMPRESARIAL E  ----------------  

-----------REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA  ------------  

------INSTALAÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS  -------  

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

● O Município de Trancoso regista uma situação equilibrada, 

demonstrando, no final do 4.º trimestre de 2018, uma 

capacidade de endividamento superior a dois milhões de 

euros; -------------------------------------------------------------  

● Ao longo dos últimos dois  anos, foram concretizadas 

medidas de contenção da despesa que permitiram atingir o 

equilíbrio estrutural do Município de Trancoso; ------------  

● Urge serem realizados investimentos estruturantes para o 

desenvolvimento da economia local, bem como o 
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cumprimento de obrigações legais associadas ao me io 

ambiente.  ---------------------------------------------------------  

Propõe-se que a Câmara Municipal de Trancoso delibere a 

abertura do procedimento de contratação do empréstimo de 

longo prazo, para o Financiamento do Projeto INOVCAST - 

Construção da Área de Acolhimento Empresarial e 

Requalificação de Edifício  para Instalação de Incubadora de 

Empresas, no valor de até 238.627,00€ (duzentos e trinta e oito 

mil, seiscentos e vinte e sete euros).  -------------------------------  

De forma a cumprir com requisito legal previsto no n .º 5 do 

art.º 49° da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, propõe -se que 

sejam convidadas a apresentar propostas as entidades 

financeiras com balcão no Concelho,  nomeadamente:  -----------  

● Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, CRL;  --------------------  

● Caixa Geral de Depósitos, SA; -------------------------------  

● Millennium BCP; ----------------------------------------------  

● Banco Santander Totta;  ---------------------------------------  

● Novo Banco; ---------------------------------------------------  

● Banco Português de Invest imento, SA; ----------------------  

● Banco Internacional de Crédito Português , SA.’  ----------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, convidando -se a 

apresentar proposta as entidades financeiras com balcão no 



 

 
Ata  n . º    0 2  /  2 01 9 .    Reuniã o  de    30 -0 1 -2 0 1 9  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

concelho e indicadas na mesma. -----------------------------------  

Mais, foi, ainda, deliberado aprovar o caderno de encarg os 

apresentado, bem como designar o seguinte júri do 

procedimento: ---------------------------------------------------------  

Presidente: Dr. Fernando Delgado, diretor de departamento 

de administração geral;  ----------------------------------------  

Vogais efetivos: Dr. Francisco Coelho e Dr.ª Carla Gamboa, 

respetivamente, chefe da divisão administrativa e chefe 

da divisão financeira; ------------------------------------------  

Vogais suplentes: Dr.ª Alzira Coelho e Dr.ª Ana Ferra,  

técnicas superiores. ---------------------------------------------  

*A24*  -----‘PROPOSTA DE ABERTURA DO PROCEDIMENTO  ------  

-----------DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO  --------------  

------PARA FINANCIAMENTO DA REQUALIFICAÇÃO  ------  

-----------------DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL  ------------------  

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

● O Município de Trancoso regista uma situação  equilibrada, 

demonstrando, no final do 4.º trimestre de 2018, uma 

capacidade de endividamento superior a dois milhões de 

euros; -------------------------------------------------------------  

● Ao longo dos últimos dois anos , foram concretizadas 

medidas de contenção da despesa que permitiram atingir o 

equilíbrio estrutural  do Município de Trancoso;  ------------  
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● Urge serem realizados investimentos est ruturantes para o 

desenvolvimento da economia local, bem como o 

cumprimento de obrigações legais associadas ao meio 

ambiente.  ---------------------------------------------------------  

Propõe-se que a Câmara Municipal de Trancoso delibere a 

abertura do procedimento de contratação do empréstimo de 

longo prazo, para o Financiamento da Requalificação da Rede 

Viária Municipal, empreitadas identificadas em anexo, no valor 

de até 664.892,00€ (seiscentos e sessenta e quatro mil,  

oitocentos e noventa e dois euros).  ---------------------------------  

De forma a cumprir com requisito legal previsto no n .º 5 do 

art.º 49° da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, propõe -se que 

sejam convidadas a apresentar propostas as entidades 

financeiras com balcão no Concelho, nomeadamente:  -----------  

● Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, CRL;  --------------------  

● Caixa Geral de Depósitos, SA; -------------------------------  

● Millennium BCP; ----------------------------------------------  

● Banco Santander Totta;  ---------------------------------------  

● Novo Banco; ---------------------------------------------------  

● Banco Português de Investimento, SA;  ----------------------  

● Banco Internacional de Crédito Português, SA. ’  ----------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, convidando -se a 
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apresentar proposta as entidades financeiras com balcão no 

concelho e indicadas na mesma. -----------------------------------  

Mais, foi, ainda, deliberado aprovar o caderno de encargos 

apresentado, bem como designar o segu inte júri do 

procedimento: ---------------------------------------------------------  

Presidente: Dr. Fernando Delgado, diretor de departamento 

de administração geral;  ----------------------------------------  

Vogais efetivos: Dr. Francisco Coelho e Dr.ª Carla Gamboa, 

respetivamente, chefe da divisão administrativa  e chefe 

da divisão financeira; ------------------------------------------  

Vogais suplentes: Dr.ª Alzira Coelho e Dr.ª Ana Ferra,  

técnicas superiores. ---------------------------------------------  

*A25*  Análise, discussão e votação relativas a um convite para o 

Município de Trancoso integrar o projeto ‘Empreender e 

Crescer nas Beiras’ : Seguidamente, foi presente o ofício 

número 148 da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 17 

do corrente mês de janeiro, da Comunidade Intermunicipal das 

Beiras e Serra da Estrela , a convidar o Município de Trancoso 

para integrar um projeto de apoio ao empreendedorismo, 

designado por ‘Empreender e Crescer nas Beiras’ ,  que a mesma 

promoveu em parceria com o NERGA – Associação Empresarial 

da Região da Guarda, a UBI –  Universidade da Beira Interior e 

o IPG – Instituto Politécnico da Guarda . Para o efeito, anexou o 
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seguinte protocolo que se reproduz na íntegra: -------------------  

---‘Protocolo de entendimento e colaboração para criação da  -  

---Rede de Empreendedorismo das Beiras e Serra da Es trela  --  

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

1. A constituição e dinamização de um ecossistema regional de 

apoio ao empreendedorismo qualificado e criativo, assume-

se como um dos principais desafios do território das Beiras e 

Serra da Estrela; ---------------------------------------------------  

2. Existem no território das Beiras e Serra da Estrela várias 

instituições especializadas num conjunto de serviços, 

capazes de responder às necessidades dos empreendedores, 

desde a identificação e avaliação da ideia de negócio até ao 

acompanhamento a empresas em processo de maturação, que  

prestam uma diversidade de serviços autónomos de apoio ao 

empreendedorismo, mas sem articulação su pramunicipal;  ----  

3. O trabalho em parceria e a interação entre os vários agentes  

do território será uma mais-valia do ecossistema 

empreendedor, canalizando as s inergias e os contributos de 

cada interveniente com vista à concretização de objetivos  

comuns: -------------------------------------------------------------  

4. É imprescindível aperfeiçoar os serviços de apoio ao 

empreendedor e implementar um sistema conexo e profícuo,  

em que cada uma das entidades participa no ecoss istema 
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tendo em consideração a sua vocação, competência e missão, 

assumindo o compromisso de rentabilizar a sua ação, sempre 

numa lógica de trabalho em rede, garantindo um apo io 

permanente e de proximidade ao empreendedor. ---------------  

Assume-se a criação da Rede de Empreendedorismo das Beiras 

e Serra da Estrela (REBSE) como uma opção estratégica 

fundamental para o território em que as diversas entidades e 

instituições atuam.----------------------------------------------------  

Aos dias 30 do mês de janeiro de 2019, nas instalações do 

Instituto politécnico da Guarda, com sede na Avenida Dr. 

Francisco Sá Carneiro, n .º 50, 6300-559 Guarda, celebra-se o 

presente protocolo, o qual se rege pelas seguintes cláusulas:  --  

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

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

O presente protocolo visa o entendimento e colaboração 

recíproca entre os outorgantes com vis ta à criação e 

manutenção da Rede de Empreendedorismo das Beiras e Serra 

da Estrela, que assume como missão a promoção de ações 

concertadas com vista ao estímulo ao empreendedorismo e à 

criação de empresas.  -------------------------------------------------  

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

---------------------------Colaboração  -------------------------------  

1. No âmbito do presente  protocolo de colaboração e 
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entendimento, os outorgantes comprometem-se conjuntamente 

a: -----------------------------------------------------------------------  

a. Constituir a REBSE;  --------------------------------------------  

b. Constribuir, de acordo com as suas capacidades e 

valências para o bom funcionamento e prossecução das 

atividades da REBSE. -------------------------------------------  

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

----------------------Âmbito e finalidade  ----------------------------  

Os outorgantes através do presente protocolo assumem como 

objetivos comuns no âmbito da constituição da REBSE as 

seguintes missivas:  ---------------------------------------------------  

1. Criar um ecossistema regional de apoio ao 

empreendedorismo, multifacetado e territorialmente 

integrado; -----------------------------------------------------------  

2. Criar condições para a emergência e desenvolvimento de 

projetos coesos e sustentáveis; -----------------------------------  

3. Promover a inovação territorial  através do apoio a 

iniciativas empresariais empreendedoras.  ----------------------  

----------------------------Cláusula 4.ª  -------------------------------  

------------------------ ----Atividades  ---------------------------------  

1. Dinamizar e articular ações de promoção do 

empreendedorismo e captação de investimento;  ----------------  

2. Recolher, organizar, uniformizar e disponibilizar informação 
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já existente no território;  -----------------------------------------  

3. Criar ações de suporte e monitorização futuras para 

potenciar a promoção do empreendedorismo e espírito 

empresarial;  --------------------------------------------------------  

4. Disponibilizar ferramentas de informação, apoio e 

acompanhamento de iniciativas empreendedoras, 

facilitadoras na definição de estratégias adequadas e 

eficazes de apoio ao empreendedorismo; -----------------------  

5. Desenvolver campanhas regionais e nacionais de divulgação 

e comunicação; -----------------------------------------------------  

6. Promover, disseminar e incentivar uma cultura de 

empreendedorismo no território, geradora de co nhecimento e 

emprego qualificado; ----------------------------------------------  

7. Disponibilizar valências e tecnologias que servirão de base 

à consolidação de "business cases", orientados para a 

transferência e valorização económica e social do 

conhecimento produzido;  ------------------------------------------  

8. Capacitar os recursos humanos da REBSE visando a criação 

de uma plataforma de serviços partilhados de 

Empreendedorismo; ------------------------------------------------  

9. Participar em júris locais, regionais, nacionais e 

internacionais, que venham a ser constituídos no âmbito das 

atividades da REBSE;  ---------------------------------------------  
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10. Promover as atividades da REBSE, por intermédio dos 

mecanismos de comunicação institucional e 

interinstitucional, entre os quais, portal oficial na internet, 

mailing list,  newsletter, roadshows, feiras, conferências, 

seminários e demais eventos; -------------------------------------  

11. Facilitar e mediar espaços  de incubação para utilização 

dos empreendedores. -----------------------------------------------  

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

-------------------- -----------Prazo  ------------------------------------  

O presente protocolo de entendimento e colaboração terá uma 

duração de 3 anos, contados a partir da data da sua 

assinatura, renovando-se automaticamente, por sucessivos 

períodos de 3 anos.  ---------------------------------------------------  

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

---------------Denúncia por um ou mais outorgantes  -------------  

1. O contrato pode ser denunciado por qualquer das pa rtes com 

uma antecedência mínima de 30 dias, podendo ainda ser 

revogado a todo o tempo, por acordo entre as partes, sem 

prejuízo das iniciativas conjuntas ou  de qualquer 

compromisso individual em curso à data da sua cessação, 

que devem sempre concluir-se; -----------------------------------  

2. A denúncia por parte de um dos outorgantes não implica a 

extinção da REBSE, se as restantes partes decidirem que 
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existem condições para a sua manutenção.  ---------------------  

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

------------------------------Sigilo  ------------------------------------  

Os outorgantes garantirão absoluto e reservado sigilo quanto a 

informações de que venham a ter conhecimento relacionadas 

com as atividades comuns. -------------------------------------------  

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

---------------------------- --Revisão  ----------------------------------  

1. A revisão do presente protocolo pode realizar -se a todo o 

tempo por iniciativa de uma das instituições que a outorgam 

e mediante o mútuo acordo das restantes ; ----------------------  

2. Em caso de alteração do presente protocolo, as partes 

comprometem-se a garantir o cumprimento das atividades já 

programadas ou em execução até ao termo das mesmas.  ------  

O presente protocolo irá ser assinado pelos seguintes 

outorgantes:  -----------------------------------------------------------  

1 - Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela 

(CIM - BSE), com sede na Praça Luís de Camões, n° 44, 45 e 

46; 6300-725 Guarda, representada pelo seu presidente 

Carlos Filipe Camelo Miranda de Figueiredo  ------------------  

2 - NERGA - Associação Empresarial, com sede no Parque 

Industrial, Lote 37; 6300-625 Guarda, representada pelo seu 

presidente Pedro Tavares  -----------------------------------------  
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3 - IPG, com sede na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, n .º 

50; 6300-559 Guarda, representada pelo seu presidente,  

Joaquim Brigas -----------------------------------------------------  

4 - UBI, com sede em Convento de Santo António; 6201-001 

Covilhã, representada pe lo seu reitor, António Fidalgo  ------  

Entidades de ALMEIDA: ---------------------------------------------  

1 - Câmara Municipal de Almeida  -------------------------------  

2 - Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) - 

Delegação de Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo,  

Mêda, Pinhel e Trancoso ---------------------------------------  

Entidades de BELMONTE: -------------------------------------------  

1 - Câmara Municipal de Belmonte  ------------------------------  

2 - Gabinete de Apoio ao Empreendedor e Planeamento de 

Belmonte ----------------------------------------------------------  

Entidades de CELORICO DA BEIRA:  ------------------------------  

1 - Câmara Municipal de Celorico da Beira  --------------------  

2 - Cooperativa António Sérgio para a Economi a Social  -----  

Entidades da COVILHÃ: ---------------------------------------------  

1 - Associação Empresarial da Beira Baixa  --------------------  

2 - Associação Empresarial da Covilhã, Belmonte e 

Penamacor -------------------------------------------------------  

3 - Câmara Municipal da Covilhã  --------------------------------  

4 - Centro de Inovação Empresarial da Beira Interior 
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(CIEBI) -----------------------------------------------------------  

5 - Gabinete de Apoio à Criação de Empresas (Parkubis)  ----  

6 - IAPMEI - Centro de Apoio Empresarial (Extensão 

Covilhã) ----------------------------------------------------------  

7 - Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP)  ----  

Entidades de FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO:  --------------  

1 - Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo  -------  

Entidades de FORNOS DE ALGODRES: ---------------------------  

1 - Câmara Municipal de Fornos de Algodres  ------------------  

Entidades do FUNDÃO: ----------------------------------------------  

1 - Associação Comercial e Industrial do Concelho do 

Fundão ------------------------------------------------------------  

2 - Câmara Municipal do Fundão  --------------------------------  

3 - Living Lab da Cova da Beira  ---------------------------------  

Entidades de GOUVEIA:  ---------------------------------------------  

1 - Associação de Desenvolvimento Rural da Serra da Estrela   

2 - Câmara Municipal de Gouveia  -------------------------------  

3 - Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) - 

Delegação de Gouveia e Seia  ----------------------------------  

Entidades da GUARDA: ----------------------------------------------  

1 - Altitude Angels - Associação de Investidores da Guarda -  

2 - Associação do Comércio e Serviços do Distrito da Guarda 

(ACG) -------------------------------------------------------------  
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3 - Câmara Municipal da Guarda  --------------------------------  

4 - Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP)  ----  

Entidades de MANTEIGAS:  ------------------------------------------  

1 - Câmara Municipal de Manteigas  -----------------------------  

Entidades de MÊDA: -------------------------------------------------  

1 - Câmara Municipal de Meda ----------------------------------  

Entidades de PINHEL: -----------------------------------------------  

1 - Câmara Municipal de Pinhel  ---------------------------------  

Entidades do SABUGAL:  ---------------------------------------------  

1 - Associação Empresarial do Sabugal  -------------------------  

2 - Câmara Municipal do Sabugal (Balcão do Empreendedor)   

Entidades de SEIA:  ---------------------------------------------------  

1 - Associação Empresarial da Serra da Estrela  ---------------  

2 - Câmara Municipal de Seia (Gabinete de Apoio ao 

Investimento) ----------------------------------------------------  

Entidades de TRANCOSO: -------------------------------------------  

1 - Associação Empresarial do Nordeste da Beira  -------------  

2 - Câmara Municipal de Trancoso ’  -----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou integrar a Rede de 

Empreendedorismo das Beiras e Serra da Estrela, em 

conformidade com o previsto no protocolo anexo, dando 

poderes ao senhor Presidente da Câmara para o outorgar. ----  

Análise, discussão e votação relativas a pedidos de 
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indemnização, por danos causados em viaturas : ---------------  

*A26*  De seguida, foi presente o requerimento número 2383 que deu 

entrada na Secretaria da Câmara, em 24 do passado mês de 

agosto, de Justo José Saraiva Cabral , residente em França, a 

solicitar uma indemnização, por danos causados na sua viatura 

e originados pelo deslocamento de um caixote do lixo . ----------  

A Câmara Municipal deliberou conceder uma indemnização, 

no montante de 950€.  ------------------------------------------------  

*A27*  Seguidamente, foi presente o ofício número 118 que deu 

entrada na Secretaria da Câmara, em 15 do corrente mês de 

janeiro, de Mário António Pinto de Freitas , residente em 

Trancoso, a solicitar uma indemnização, por danos causados na 

sua viatura e originados pelo mau estado de conservação da 

Estrada Nacional 226. ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder uma indemnização, 

no montante de 804,31€.  --------------------------------------------  

*A28*  Análise, discussão e votação da proposta de ratificação do 

despacho do Sr. Presidente da Câmara, respeitante à 

aquisição de serviço de refeições, no âmbito do projeto 

“Missão Trancoso”: De seguida, foi presente o despacho 

exarado pelo senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto 

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

------------------------------DESPACHO  -----------------------------  
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Considerando que:  ----------------------------------------------------  

a) O Município de Trancoso pretende, à semelhança de anos 

anteriores, no âmbito dos Serviços de Ação Social, desen volver 

o projeto "Missão Trancoso", a implementar entre os dias 2 e 9 

de fevereiro de 2019;  -------------------------------------------------  

b) Tal projeto contará com a colaboração dos estudantes da 

Universidade de Coimbra e visa acompanhar e apoiar, no 

referido período, as famílias carenciadas do conc elho; ---------  

c) A concretização do mencionado projeto  envolve a 

necessidade de garantir as refeições , para o período referido, a 

todos os participantes;  -----------------------------------------------  

d) Nos termos do n.º 3 do artigo 47.º do CCP, o preço base do 

presente procedimento resultou do preço unitár io fixado no 

anterior procedimento promovido pelo Município , em 2018, 

para a aquisição do serviço de refeições, contratado para o 

mesmo fim; ------------------------------------------------------------  

e) O n.º 3 do artigo 67.º do CCP permite, nas situações aí 

referidas, a dispensa da nomeação do júri,  determino qu e, no 

presente procedimento, seja dispensado o mesmo júri,  sendo 

este substituído pelos Serviços da Autarquia.  ---------------------  

f) Apesar do valor da despesa em causa  não obrigar a tal,  

deverá, nos termos do artigo 20 .º, alínea c) do CCP, adotar-se 

o procedimento de Consulta Prévia, dado ser possível o recurso 
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Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

a mais de uma entidade, assegurando-se, desta forma, a 

participação de mais agentes económicos no procedimento;  ----  

Assim, no âmbito das minhas competências, determino a 

abertura de procedimento por consulta prévia , nos termos da 

alínea c) do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos, com 

vista à aquisição de serviços de refeições, no âmbito do projeto 

"Missão Trancoso", devendo ser convidadas a apresentar 

proposta, para o efeito, as empresas Encanta, Lda., 

Tabacobeira, Lda. e Rituais Festivos, Unipessoal, Lda., sendo o 

valor base desde procedimento de 1.400,00€.  ---------------------  

Mais, determino a aprovação do convite e do respetivo caderno 

de encargos, devendo o procedimento decorrer via email.  ------  

À Divisão Financeira para cabimentar. ----------------------------  

À Contratação Pública para implementar.  -------------------------  

Nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, deverá o presente despacho ser objeto  de ratificação 

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

Por entender tratar-se de um apoio a famílias carenciadas do 

concelho, a Câmara Municipal  deliberou ratificar o despacho 

do senhor Presidente da Câmara de 25/01/2019, autorizando a 

realização da respetiva despesa. ------------------------------------  

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

*A29*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 143 da 
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Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 17 do corrente 

mês de janeiro, da Associação de Desenvolvimento do Feital , a 

solicitar a concessão de um apoio financeiro, no valor de 

1.500€, destinado a ajudar a concretizar o seu plano de 

atividades para o corrente ano. --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 850€, mediante a celebração de protocolo.  ----  

*A30*  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. ---------------------------------------------------------------  

*A31*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas  por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A32*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 12h00m, 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. ----------------------------------------------------------  
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O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  


