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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 26 DE DEZEMBRO DE 2019. ----------------  

*A1*  Aos 26 dias do mês de dezembro 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  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 Atas:  --------------------------------  

*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 2 7 

do passado mês de novembro submetida à discussão e votação, 

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

foi, antecipadamente, distribuída a todos os membros do 

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

Tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade, fo i, ainda, 

deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício dos Paços 

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

*A4*   De seguida, 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 11 do corrente mês de dezembro submetida à 
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discussão e votação, tendo sido dispensada a sua leitura, 

atendendo a que a mesma foi, antecipadamente, distribuída a 

todos os membros do executivo.  ------------------------------------  

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

ter participado na discussão e votação o  senhor vereador  

Rogério Tenreiro, por não ter  estado presente nessa reunião, 

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

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

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

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

245, datado de 23 do corrente mês de dezembro e que apresenta 

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

- Operações Orçamentais: 570.729,20€;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 274.912,26€.  ----------------  

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 autorizações de utilização.  --------------  

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

medição de trabalhos n.º  12, respeitante à empreitada 

“Área de Acolhimento Empresarial de Trancoso” .  ----------  

Ponto 4: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 
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de prorrogação do prazo de execução da empreitada “Área 

de Acolhimento Empresarial de Trancoso” .  ------------------  

Ponto 5: Análise, discussão e votação relativas à aprovação 

do projeto de execução respeitante à “ETAR de  Vila 

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

Ponto 6: Apreciação da 23.ª alteração ao orçamento da 

receita e da despesa e à correspondente alteração às 

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

Ponto 7:  Análise, discussão e votação relativas a uma 

proposta de transferência de receitas de operações de 

tesouraria não reclamadas, para a receita orçamental do 

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

Ponto 8:  Análise, discussão e votação relativas a uma 

proposta de anulação de registo de receita virtualizada . ----  

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

entrega formal do edifício do Quartel de Bombeiros de 

Vila Franca das Naves à Associação local .  -------------------  

Ponto 10: Análise, discussão e votação de proposta relativa 

ao acompanhamento policial nas feiras e mercados do 

concelho, durante o ano de 2020. ------------------------------  

Ponto 11: Análise, discussão e votação relativas a uma 

proposta de comparticipação, relacionada com a 

componente nacional, em projetos transversais 

desenvolvidos, em 2019, pela Associação das Aldeias 

Históricas de Portugal . -----------------------------------------  
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Ponto 12: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

de isenção do pagamento de taxas, solicitado pela 

AENEbeira. ------------------------------------------------------  

Ponto 13:  Análise, discussão e votação acerca de pedidos de 

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

ORDEM DO DIA 

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

para informar que os pontos 2 e 11 da ordem de trabalhos , 

respeitantes, respetivamente, à dispensa de autorizações de 

utilização e à comparticipação destinada aos projetos 

transversais desenvolvidos pela Associação das Aldeias 

Históricas de Portugal , iriam ser retirados da mesma, atendendo 

a que: -------------------------------------------------------------------  

- no primeiro caso, os processos  presentes careciam de uma 

melhor instrução;  -----------------------------------------------------  

- e, no segundo caso, a aprovação da comparticipação não iria 

permitir que, até final do corrente ano, a mesma fosse paga, 

transitando, por isso, em dívida para o próximo ano económico.   

*A8*  Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis: De seguida, 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 de  

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, 
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através de comunicação dirigida à DGAL, em dezembro de 

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

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 de 2018. ------------------------------  

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 71/2 018, de 31 de 

dezembro e ainda o teor do despacho exarado pelo senhor 

Presidente da Câmara, em 4 de dezembro do corrente ano. -----  

Considerando as circunstâncias descritas, apurou-se, um saldo 

inicial de Fundos Disponíveis, para o mês de dezembro no 

montante de 432.936,84 euros, sendo que, à presente data, e 

após a realização dos compromissos já assumidos no quadro de 

apuramento de Fundos para o mês de dezembro, o valor 

disponível para a assunção de novos compromissos é de  

191.312,19 euros.’  ----------------------------------------------------  

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

*A9*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 12, respeitante à empreitada “Área de 

Acolhimento Empresarial de Trancoso”:  Seguidamente, foi 
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presente informação do setor de planeamento e urbanismo, 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, importando no valor de 14.504,76€, a 

que acresce o IVA, à taxa legal em vigor, com a seguinte 

desagregação: ---------------------------------------------------------  

● Rede viária-10.965,17€;  -----------------------------------------  

● Rede de distribuição de água-2.270,00€;  ----------------------  

● Rede de drenagem de águas residuais e pluviais-1.269,59€.   

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos  

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de  

medição de trabalhos, no montante de 14.504,76€.  --------------  

*A10*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

prorrogação do prazo de execução da empreitada “Área de 

Acolhimento Empresarial de Trancoso”: De seguida, foi  

presente informação do setor de planeamento e urbanismo que 

se reproduz na integra: -----------------------------------------------  

‘A obra em epígrafe tem um prazo de execução de 12 meses, 

tendo o prazo para a execução da empreitada começado a 

contar a partir do dia 3 de janeiro de 2019.  ----------------------  

O adjudicatário vem, agora, solicitar uma prorrogação de 60 

dias, baseando-se em situações imprevisíveis como a 

dificuldade de contratar meios humanos e às condições 

climatéricas adversas, situações que confirmamos.  --------------  

Com este pedido, o adjudicatário dá a entender a sua 
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disponibilidade para a conclusão da empreitada.  ----------------  

As situações passíveis de prorrogação do prazo de execução d e 

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

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

Quando o atraso da empreitada é da responsabilid ade do 

empreiteiro, este fica sujeito às penalizações legais e 

contratuais (artigo 403.° do Código dos Con tratos 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, a competência para decidir a prorrogação 

que, em nosso entender, deveria ser graciosa, caberá também 

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

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços e por se entender que o não cumprimento do prazo de 

execução da empreitada se deve a fatores alheios ao 

empreiteiro, a Câmara Municipal deliberou conceder uma 

prorrogação do prazo de execução da obra, a título gracioso, 

por um período de 60 dias.  ------------------------------------------  

*A11*  Análise, discussão e votação relativas  à aprovação do 

projeto de execução respeitante à “ETAR de Vila Franca das 

Naves”:  Seguidamente, foi presente informação do setor de 

planeamento e urbanismo que se reproduz na integra: -----------  

‘Na sequência do contrato de prestação de serviços, celebrado 

entre o Município de Trancoso e a empresa Engidro, Estudos 
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de Engenharia, Limitada, esta empresa apresentou os seguintes 

elementos: -------------------------------------------------------------  

- Projeto de execução da E.T.A.R. de Vila Franca das Naves  

que constitui uma das componentes do objeto do contrato;  ---  

- O projeto de execução da E.T.A.R. de Vila Franca das Naves  

é consti tuído pelos projetos das diversas especialidades, 

mapas de medições, orçamentos, estando em conformidade 

com o previsto nas cláusulas jurídicas e técnicas do caderno 

de encargos.  --------------------------------------------------------  

Assim sendo, entendo que estão reunidas as condições para o 

projeto de execução ser aprovado pela Câmara Municipal.  -----  

O orçamento para a concretização do projeto de execução da 

E.T.A.R. de Vila Franca das Naves é de 247.255,03 €, a que 

acresce o IVA.’  --------------------------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o projeto de 

execução, respeitante à obra supra referida . ---------------------  

*A12*  Apreciação da 23.ª alteração ao orçamento da receita e da 

despesa e à correspondente alteração às grandes opções do 

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

Tendo sido presentes a 23.ª  alteração ao orçamento da receita e 

da despesa,  para o corrente ano,  com valores equivalentes, para 

o total de reforços e para o total de diminuições, no montante 

de 156.550,00€ e a correspondente alteração às grandes opções 

do plano, ---------------------------------------------------------------  



 

 
Ata  n . º    2 6  /  2 01 9 .    Reuniã o  de    26 -1 2 -2 0 1 9  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  T ra nco so  

a Câmara Municipal tomou conhecimento das alterações 

verificadas nos referidos documentos, atendendo a que se 

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

*A13*  Análise, discussão e votação relativas a uma proposta de 

transferência de receitas de operações de tesouraria não 

reclamadas, para a receita orçamental do município: De 

seguida, o senhor Presidente da Câmara  apresentou a proposta 

referida em epígrafe que  se transcreve na íntegra: ----------------  

‘A partir da análise dos saldos registados nas contas com 

natureza de operações de tesouraria, constatou -se existirem 

valores cobrados a título de garantias e cauções na execução 

de empreitadas de obras públicas que, decorridos vários anos , 

após a respetiva receção definitiva e portanto do prazo de 

garantia da mesma, não foi possível devolver aos seus 

legítimos titulares, conforme previsto na lei, ou seja, às 

entidades adjudicatárias das empreitadas em questão. ----------  

Após uma análise à situação fiscal e jurídica de ca da uma das 

referidas entidades, concluiu-se que, em alguns casos, as 

mesmas cessaram atividade , verificando-se, simultaneamente, 

ter-se concretizado já a respetiva liquidação.  --------------------  

O valor global das garantias e cauções na posse do Município , 

correspondentes a  entidades na situação descrita , totalizam o 

montante de 31.822,09 euros.  ---------------------------------------  

Verificou-se, ainda, existir um registo relativo à contabilização 

de um montante cobrado a título de operação de tesouraria em 
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2006, relativo a Imposto de Justiça, no valor de 22,25  euros, o 

qual nunca foi possível entregar à entidade beneficiária da 

referida receita.  ------------------------------------------------------  

Assim, atendendo à antiguidade dos saldos em questão, bem 

como à impossibilidade de proceder à entrega das referidas 

importâncias, propõe-se que as mesmas passem a constituir 

receita orçamental do Município. ’  ----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A14*  Análise, discussão e votação relativas a uma proposta de 

anulação de registo de receita virtualizada:  Seguidamente, 

foi presente informação da divisão financeira que se reproduz 

na integra: -------------------------------------------------------------  

‘A partir de janeiro de 2020, a administração local terá de 

implementar um novo referencial contabilístico, o SNC - AP. --  

Acontece que, no âmbito de aplicação das normas deste novo 

referencial,  não tem enquadramento o conceito de receita 

virtual, contrariamente ao que aconteceu ao longo do período 

de aplicação do POCAL e dos regimes contabilísticos que lhe 

antecederam. ----------------------------------------------------------  

Assim, numa perspetiva de preparação da implementação do 

novo regime contabilístico, vêm os serviços financeiros propor 

que seja autorizada a anulação do registo da receita 

contabilizada ainda de acordo com o conceito de receita 

virtual, passando o respetivo valor a figurar , nas 
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demonstrações financeiras do Município , como dívidas de 

terceiros de curto ou médio e longo prazo, de acordo com a 

maturidade das mesmas.’  --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A15*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à entrega 

formal do edifício do Quartel de Bombeiros de Vila  Franca 

das Naves à Associação local:  De seguida, o senhor Presidente 

da Câmara apresentou a proposta referida em epígrafe que  se 

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

‘Tendo por objetivo viabilizar a aprovação de uma candidatura 

à medida específica do QREN direcionada a financiar projetos 

no âmbito da proteção civil e luta contra incêndios (POVT), foi  

proposta pela Secretaria de Estado da tutela a constituição de 

uma parceria entre a Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Vila Franca das Naves e o Município de 

Trancoso, com vista à construção do quartel desta corporação.   

No âmbito da referida parceria, o Município de Trancoso 

constituir-se-ia como dono da obra, submetendo a respetiva 

candidatura ao QREN, obrigando-se a inscrever no seu PPI o 

projeto em questão, bem como a dotação orçamental necessária 

à sua realização, sendo o beneficiário das comparticipações 

comunitárias inerentes à execução do projeto e garantindo o 

financiamento da componente nacional.  ---------------------------  

Neste contexto, o Município de Trancoso procedeu à inscrição 
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em orçamento e plano do referido projeto, através da 1 .ª  

Revisão ao Orçamento e Plano de 2008, devidamente aprovada 

pelos órgãos municipais competentes, tendo formalizado com a 

Associação dos Bombeiros Voluntários de Vi la Franca das 

Naves a parceria para este fim, por via de protocolo 

estabelecido em 26 de novembro do mesmo ano.  ------------------  

Concretizada a construção do quartel e após o encerramento 

da execução financeira da candidatura aprovada no âmbito do 

POVT, torna-se imperioso proceder à entrega do imóvel, 

passando este para a propriedade da Associação Humanitária 

de Bombeiros Voluntários de Vila Franca das Naves, dando 

assim cumprimento à disposição prevista na cláusula 7 .ª  do 

protocolo de colaboração estabelecido. Por sua vez , a referida 

transferência permitirá também expurgar das demonstrações 

financeiras do Município a contabilização do valor de 

construção do imóvel, registado em imobilizado em curso, o 

valor das comparticipações comunitárias recebidas, 

contabilizadas em proveitos diferidos e proceder à 

contabilização definitiva do montante correspondente à 

comparticipação do Município, coincidente com o valor da 

componente nacional associada ao projeto.  -----------------------  

Pelo exposto, propõe-se à apreciação e deliberação da Câmara 

Municipal a entrega, em definitivo, do imóvel em questão. ’  -----  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos.  ------------------------------  
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*A16*  Análise, discussão e votação de proposta relativa ao 

acompanhamento policial nas feiras e mercados do concelho, 

durante o ano de 2020:  Seguidamente, o senhor Presidente da 

Câmara apresentou a proposta referida em epígrafe que se 

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

‘Considerando a necessidade de continuar a garantir a 

presença dos elementos da GNR, junto dos Fiscais Municipais 

que, nas feiras e mercados semanais, fiscalizam e acompanham 

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

trabalho seja desenvolvido com eficácia e eficiência, 

salvaguardando-se, simultaneamente, a sua segurança e 

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

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

Município, serviço este que é cobrado de acordo com os 

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

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

concreto, qualquer possibilidade de negociaçã o, com vista à 

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

Considerando, por último, que o referido acompanhamento por 

parte dos elementos da GNR,  aos colaboradores do Município, 

durante os mercados semanais, não configura uma "prestação 

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

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

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

da contratação das prestações de serviço e de obrigatoriedade 
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da respetiva redução remuneratória ; ------------------------------  

Proponho que, perante o interesse público que importa 

salvaguardar, seja autorizada a realização da despesa 

resultante do trabalho prestado pela GNR, com o 

acompanhamento das já referidas feiras e mercados, uma vez 

que o Município não pode deixar de assegurar que estes 

eventos se realizem e decorram com absoluta normalid ade, 

segurança e legalidade.  ----------------------------------------------  

Deverá a Divisão Financeira cabimentar o valor de 8.000€, 

com vista a permitir sustentar a despesa do serviço prestado 

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

À Reunião de Câmara. ’  ----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

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

isenção do pagamento de taxas, solicitado pela AENEbeira : 

De seguida, foi presente o requerimento número 6119 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 26 do corrente 

mês de dezembro, da Associação Empresarial do Nordeste da 

Beira, a solicitar a renovação das licenças relativas ao processo 

de publicidade n.º 306, bem como a isenção de pagamento das 

respetivas taxas.  ------------------------------------------------------  

O setor de arquitetura, topografia e desenho, acerca do assunto 

referido em epígrafe, apresentou a informação que se transcreve 

na íntegra:  -------------------------------------------------------------  
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‘Trata o presente processo do pedido de isenção do pagamento 

de taxas referentes à renovação da Licença de Publicidade / 

Ocupação de Via Pública, com outdoors, propriedade da 

Associação Empresarial do Nordeste da Beira 

(A.E.N.E.BEIRA). Para o  efeito, consta, no processo, 

Declaração de Utilidade Pública da referida Associação.  ------  

De acordo com o disposto no n.º  2 do artigo 15.º do 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Licenças e 

Outras Receitas do Município de Trancoso (R.L.C.T.L.R.M.T. ),  

"Poderão ainda ser isentas de taxas devidas pela realização de 

operações urbanísticas ou beneficiar de uma re dução, até 50%, 

por deliberação fundamentada da Câmara Municipal: a) As 

pessoas coletivas de utilidade pública administrativa ou de 

mera utilidade pública, as instituições particulares de 

solidariedade social  e entidades a estas legalmente 

equiparadas, os partidos políticos, os sindicatos, as 

associações religiosas,. .. ."  ------------------------------------------  

Tendo ainda em consideração a definição constante da alínea j)  

do artigo 2.º  do R.J.U.E., são operações urbanísticas "...  as 

operações materiais de urbanização, de edificação, utilização 

dos edifícios ou do solo desde que, neste último caso, para fins 

não exclusivamente agrícolas, pecuários, florestais, mineiros 

ou de abastecimento público de água". ----------------------------  

Acresce que a mesma isenção aqui solicitada  foi já concedida 

pela Câmara Municipal , para o ano de 2019 (conforme ofício 
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registo n.º 8, de 03/01/2019).’  --------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços e atendendo ao disposto no n.º 2 do art.º 15.º do 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Licenças e 

Outras Receitas do Município, a Câmara Municipal deliberou, 

por maioria, aprovar a isenção do pagamento de taxas devidas 

no presente processo de l icenciamento, uma vez que se trata 

de uma pessoa coletiva de utilidade pública . ---------------------  

Não participou na discussão e votação o senhor v ereador 

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

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

*A18*  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara  apresentou a 

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

‘No âmbito do estágio de Natal da Orquestra Sinfónica e Coro 

da Academia de Música de Trancoso que vai decorrer nesta 

cidade, entre os dias 20 e 23 e de 26 a 30 de dezembro de 2019, 

torna-se necessário assegurar o jantar no dia do concerto, 27 

de dezembro, para cerca de 120 alunos. ’  --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o apoio solicitado 

aprovando a proposta apresentada.  --------------------------------  

*A19*  De seguida, foi presente requerimento do Grupo Desportivo de 

Trancoso, a solicitar a concessão de diversas medalhas, a serem 

entregues aos participantes no Corta-Mato Terra de Bandarra 

2020 que se vai realizar no próximo dia 4 de janeiro. ------------  

O serviço de aprovisionamento informou que o custo da 
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aquisição das medalhas se estima em 431.36€ .  --------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o apoio solicitado. --  

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 

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

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

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

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

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

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é refer ido outro 

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

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

Pelas 17h00m, não havendo mais assuntos a tra tar, 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:  


