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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 26 DE MARÇO DE 2014. ----------------------  

*A1* Aos 26 dias do mês de março do ano de 2014, nesta cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso, sob a Presidência do senhor 

professor Amílcar Salvador e a comparência dos senhores 

vereadores Eduardo Pinto, doutor Paulo Matias, doutor João 

Rodrigues, doutor Augusto Rente e doutora Cristina Inocêncio.  

*A2* Justificação de Falta:  A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência à presente reunião 

da senhora vereadora doutora Ivone Mouco. ----------------------  

*A3* Às 14,30 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

existência de quórum, declarou aberta a reunião. -----------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A4* Aprovação e Publicidade da Ata:  ---------------------------------  

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

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

do corrente mês de março submetida à discussão e votação,  

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

foi, antecipadamente, distribuída a todos os membros da 

Câmara. ----------------------------------------------------------------  

Tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade, foi, ainda, 
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deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício dos Paços 

do Município de Trancoso e publicá-la no site do Municipio. ---  

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 58, datado de 25 do corrente mês de março e que 

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

- Operações Orçamentais: 605.564,14 €; --------------------  

- Operações não Orçamentais: 212.235,17 €. ----------------  

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

*A6* Intervenções: Usando da palavra, o senhor vereador Eduardo 

Pinto prestou algumas informações. Assim, começou por 

afirmar que, atendendo a que ainda não foi feita a transferência 

de competências para as freguesias, os serviços externos do 

município têm procurado intervir em todo o concelho, 

nomeadamente ao nível da limpeza. Acrescentou que, das vinte 

e uma freguesias do concelho, só a do Reboleiro não havia tido 

qualquer intervenção, por a mesma carecer de serviços mais 

pensados e programados. ---------------------------------------------  

De seguida, informou que haviam chegado ao conhecimento do 

executivo mais algumas faturas, emitidas sem qualquer 

procedimento legal que permita proceder ao seu pagamento. 

Referiu, então: --------------------------------------------------------  

- uma fatura emitida em 27/09/2013, pela empresa ‘RESUR, 
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Lda.’, referente a serviços de recolha de resíduos sólidos 

urbanos, prestados em 2009, 2010, 2012 e 2013, no valor de 

112.451,74€; ----------------------------------------------------------  

- uma fatura emitida pela empresa ‘Viúva Carneiro, Lda.’, em 

30/09/2013, referente ao transporte de pessoas, no período 

eleitoral,  no montante de 800€; -------------------------------------  

- e, duas faturas emitidas pela empresa ‘ASCOP, Lda.’, em 

20/09/2013, nos montantes de 63.719,25€ e 86.281,88€, 

respeitantes, respetivamente, a trabalhos a mais executados no 

anexo ao Convento de S. Francisco e a equipamentos 

fornecidos para a intervenção denominada ‘Reabilitação do 

Convento de S. Francisco’. ------------------------------------------  

Acerca deste assunto, acrescentou que o executivo iria entrar 

em contato com aqueles empreiteiros e prestadores de serviços, 

para poder averiguar quais os motivos que levaram à emissão 

dessas faturas. ---------------------------------------------------------  

*A7* Seguidamente, interveio o senhor Presidente da Câmara para 

informar que os pontos 2 (dispensa de licenças de utilização) e 

11 (pedidos de indemnização) iriam ser retirados da ordem de 

trabalhos, atendendo a que não havia qualquer assunto, dessas 

matérias, em condições de ser apreciado pelo executivo. --------  

*A8* De seguida, usou da palavra o senhor vereador doutor João 

Rodrigues para perguntar se já havia respostas para as questões 
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que formulou, em anteriores reuniões do executivo, 

nomeadamente no que diz respeito aos ‘transportes para a 

Broca e Torre do Terrenho’, à ‘árvore de Moreira de Rei’ e à 

‘Piscina de Vila Franca das Naves’. Continuando a intervir, o 

mesmo vereador, levantou as seguintes questões: -----------------  

- O executivo estabeleceu limites à cedência de transportes, às 

diversas entidades concelhias? --------------------------------------  

- O senhor Presidente da Câmara pode informar o executivo do 

que se passou nas votações havidas na Comunidade 

Intermunicipal? -------------------------------------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara informou que a 

viagem de ida e volta a Broca se destina a assegurar o 

transporte a uma aluna do 1º ciclo, para a escola de Vila Franca 

das Naves, enquanto a viagem de e para a Torre do Terrenho 

esteve relacionada com o transporte temporário de uma aluna 

do 4º ano do 1º ciclo, Maria Inês Marques, que, embora 

geralmente seja transportada pela mãe, necessitou que o 

município lhe assegurasse transporte escolar, num curto 

período de tempo. -----------------------------------------------------  

No que diz respeito à árvore de Moreira de Rei, deu conta de 

uma informação técnica prestada pela sr.ª dr.ª Maria do Céu, 

arqueológa do município, que refere que foram descobertas, ali,  

44 sepulturas escavadas na rocha de tipologia antropomórfica e 
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que, em 6 sepulturas, foram detetados vestígios osteológicos. 

Disse, ainda, que a mesma informação refere que, para dar 

continuidade aos trabalhos arqueológicos e de acordo com a 

legislação em vigor, é necessário contratar serviços de 

antropologia física, para proceder à exumação das ossadas. 

Ainda acerca deste assunto, referiu que poderia estar, ali,  

criada uma mais-valia, não só para a freguesia, mas para o 

concelho, o que obrigava a pensar numa estratégia de 

desenvolvimento para Moreira de Rei e para o concelho. 

Acrescentou que se aguardava que a Direção Regional de 

Cultura do Centro viesse até ao local,  para se ponderar bem a 

situação e ver se será preferível colocar uma nova árvore ou 

manter bem visível este núcleo de sepulturas. ---------------------  

Continuando a intervir, o senhor Presidente da Câmara 

informou que iria decorrer uma reunião com o senhor dr. 

Alexandre Patrício Gouveia, Presidente da Fundação 

Aljubarrota, para se fazer uma avaliação dos trabalhos e 

escavações já feitos, na envolvente à Capela de São Marcos. ---  

No que se refere às piscinas de Vila Franca das Naves, 

informou que esteve prevista a sua reabertura para dezassete de 

março, mas que surgiram mais alguns problemas que 

inviabilizaram que tal tivesse acontecido. No entanto, era sua 

convicção que as mesmas iriam reabrir a curto prazo. -----------  
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Quanto à cedência de transportes, referiu que não havia 

qualquer decisão formal sobre o assunto, mas que, para viagens 

para fora do distrito, se procurava, em consenso com as 

entidades envolvidas, evitar horas extraordinárias dos senhores 

motoristas, sempre difíceis de compensar. Referiu-se, depois, à 

escassez de meios de transporte e à recente avaria ocorrida na 

carrinha Mercedes de 19 lugares. -----------------------------------  

Finalmente e no que diz respeito às votações ocorridas na 

Comunidade Intermunicipal, informou que a proposta 

apresentada pelos quinze Presidentes de Câmara da CIM à 

Assembleia Intermunicipal, no que diz respeito aos dois 

secretários executivos, havia sido chumbada por aquele órgão. 

Acrescentou que ontem, dia 25 de março, o assunto havia sido, 

novamente, abordado pelos Presidentes de Câmara, mas não 

havia sido tomada qualquer decisão, uma vez que a reunião 

teve de ser interrompida, cerca das treze horas. ------------------  

ORDEM DO DIA 

*A9* Informação relativa ao cálculo atualizado dos fundos 

disponíveis: Em seguida, a divisão financeira informou a 

Câmara que, dando cumprimento ao disposto no nº. 1, do artigo 

7º, do Decreto-Lei 127/2012, de 21 de junho, havia sido 

calculado o valor dos Fundos Disponíveis para o mês de março 

e se verificava que, à data de hoje, se mantinha um saldo 
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positivo, no valor de 1.165.614,33€. -------------------------------  

Relembrava, ainda, que, apesar de se manter a existência de um 

valor positivo para os fundos disponíveis, tal só se tornava 

efetivo após o visto do Tribunal de Contas ao empréstimo de 

saneamento financeiro aprovado, pelo que se entendia que, até 

essa data, não poderia existir a respetiva assunção de 

compromissos, sob pena de o processo de despesa violar as 

disposições legais em vigor. -----------------------------------------  

O senhor Diretor de Departamento concordou com o teor da 

informação. ------------------------------------------------------------  

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

*A10*  Análise, discussão e votação de processo relativo à emissão 

de parecer prévio para a contratação de serviços 

respeitantes à realização de um espetáculo de circo, 

destinado aos alunos do ensino pré-escolar e do 1º e 2º ciclos 

do concelho:  Em seguida, sobre o assunto em epígrafe, o 

senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho que se 

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

‘Face à oportunidade e interesse em proporcionar às crianças 

do concelho que frequentam o ensino pré-escolar, 1º e 2º ciclo 

do ensino básico, a possibilidade de assistirem a um espetáculo 

de circo, determino, no âmbito das minhas competências, a 

cabimentação do montante 750 €, destinado a suportar o custo 
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da realização do citado espetáculo. --------------------------------  

À Divisão Financeira’. -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto nos nos  

4 e 11 do artº 73º da Lei nº 83-C/2013 de 31 de dezembro, 

deliberou emitir parecer prévio vinculativo favorável relativo 

à contratação de serviços para a realização do espetáculo de 

circo referido.---------------------------------------------------------  

*A11*  Análise, discussão e votação relativas a uma informação 

técnica referente a serviços prestados pela GNR, dia 

03/01/2014: Em seguida, a divisão financeira informou a 

Câmara que, tendo sido enviado, para processamento e 

pagamento, o boletim de serviço remunerado, referente ao 

serviço de patrulhamento efetuado pela GNR, no dia 3 de 

janeiro do corrente ano, com vista a garantir as condições de 

segurança necessárias à realização do mercado semanal, se 

verificava que a referida despesa não cumpria os requisitos 

legais, violando não só as disposições do POCAL, mas também 

as regras relativas à assunção de compromissos previstas na 

LCPA. ------------------------------------------------------------------  

Deste modo, a assunção da referida despesa e a determinação 

do respetivo pagamento, constituíam uma clara violação das 

disposições e princípios que norteiam a regularidade financeira 

dos processos de despesa. --------------------------------------------  
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O senhor Diretor de Departamento concordou com o teor da 

informação. ------------------------------------------------------------  

Atendendo a que se trata de um serviço que não pode ser 

objeto de um procedimento concursal e concorrencial, a 

Câmara Municipal deliberou proceder ao pagamento. ----------  

*A12*  Análise, discussão e votação de propostas de ratificação de 

despachos relativos a processos de despesa:  --------------------  

De seguida, foram presentes vários processos de despesa com 

despachos de autorização e que constam da relação seguinte: ---  

Processos de despesa enviados a despacho – informação 464: --  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Serviço de afiamento dos discos da máquina 7 Funções da carpintaria 339 12-03-2014 24,55 € 
Inspecção da viatura 01-BO-22 340 12-03-2014 30,54 € 
Alinhamento da direção da viatura 36-25-XC 341 12-03-2014 15,38 € 
Aquisição de uma bateria para a viatura 64-41-OG 342 12-03-2014 250,00 € 
Aquisição de uma bateria para a viatura HG-27-74 343 12-03-2014 250,00 € 
Aquisição de bloco de folhas para o julgado de paz 344 13-03-2014 24,00 € 
Aquisição de material para obras por administração direta 345 13-03-2014 89,86 € 
Reparação da viatura ll-FB-39 346 13-03-2014 87,95 € 
Reparação da fotocopiadora na contabilidade 347 13-03-2014 167,54 € 

Total 939,82 € 
 

Processos de despesa enviados a despacho – informação 496: --  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Fotografias Aéreas de Trancoso 348 14-03-2014 738,00 € 
Material didático para a EBI de Trancoso 352 14-03-2014 450,00 € 
Subscrição Autodesk relativa ao licenciamento do software de 
desenho técnico 

353 14-03-2014 3.600,00 € 

Reparação da viatura ll-FB-39 362 17-03-2014 643,38 € 
Aquisição de papel com logotipo julgado de paz 363 17-03-2014 240,00 € 
Aquisição de gaz protar 364 17-03-2014 220,00 € 
Atualização do motor de base de dados informix 365 17-03-2014 2.000,00 € 
Reparação de um suporte de talheres para a EBI Corr.267 17-03-2014 23,00 € 

Total 7.914,38 € 
 

Processos de despesa enviados a despacho – informação 542: --  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Aquisição de material 1? socorros para EBI 366/367 18-03-2014 39,50 € 
Aquisição de 4 pneus para a viatura 70-14-NR 368 20-03-2014 399,50 € 
Reparação do fecho da porta da viatura ll-FB-39 369 20-03-2014 112,91 € 
Aquisição de 1 jogo de calços de travão para viatura 85-54-OP 370 20-03-2014 51,54 € 
Aquisição de material para motoserra Stihl 192 371 20-03-2014 50,43 € 
Aquisição de 20 sachos 372 20-03-2014 175,00 € 

Total 828,88 € 
 



 
 

Ata  n . º    0 6  /  2 01 4 .    Reuniã o  de    26 -0 3 -2 0 1 4 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

Processos de despesa enviados a despacho – informação 622: --  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Aquisição de filtros de óleo para a viatura 01-AS-02 373 24-03-2014 27,68 € 
Aquisição de 1 tubo hidráulico para o limpa bermas Orsi 500 374 24-03-2014 178,84 € 
Renovação licença antivírus 354 17-03-2014 68,00 € 
Renovação licença antivírus 355 17-03-2014 17,00 € 
Renovação licença antivírus 356 17-03-2014 425,00 € 
Renovação licença antivírus 357 17-03-2014 51,00 € 
Renovação licença antivírus 358 17-03-2014 34,00 € 
Renovação licença antivírus 359 17-03-2014 17,00 € 
Renovação licença antivírus 360 17-03-2014 340,00 € 
Renovação licença antivírus 361 17-03-2014 51,00 € 
Renovação licença antivírus 375 17-03-2014 357,00 € 
Recolha de RSU's no concelho 376 24-03-2014 79.500,00 € 
Reparação da viatura ll-FB-38 377 12-03-2014 11.200,00 € 
Transfs corrente para os grupos desportivos de Trancoso e Vila 
Franca das Naves 

378 25-03-2014 25.000,00 € 

Despesa com a realização do espetáculo de circo 379 24-03-2014 750,00 € 
Custos adicionais referentes ao fornecimento de refeições Pré-
Escolar 

380/381 25-03-2014 2.000,00 € 

Aquisição de 30 vassouras em polipropileno 382 11-02-2014 750,00 € 
Oferta de 2 equipamentos para piloto federado 383 25-03-2014 331,90 € 
Transa de capital para o Centro Social Cultural e Recreativo da Torre 
do Terrenho 

384 26-03-2014 3.000,00 € 

Total 124.098,42 € 
 

Atendendo a que se trata de serviços básicos e essenciais para 

o funcionamento dos serviços camarários, a Câmara 

Municipal deliberou, por maioria, ratificar os despachos 

constantes da relação anexa, tendo votado contra os senhores 

vereadores do PSD, doutor João Rodrigues, doutor Augusto 

Rente e doutora Cristina Inocêncio. O senhor Presidente da 

Câmara exerceu o voto de qualidade. -----------------------------  

Os senhores vereadores do PSD apresentaram uma declaração 

de voto e os do PS apresentaram outra que serão reproduzidas 

depois da deliberação referente ao ponto seguinte da ordem de 

trabalhos, uma vez que as mesmas se referem aos dois assuntos.  

*A13*  Análise, discussão e votação de processos de despesa já 

paga, através de despacho: De seguida, foram presentes os 

processos de despesa já paga, através de despacho, constantes 



 
 

Ata  n . º    0 6  /  2 01 4 .    Reuniã o  de    26 -0 3 -2 0 1 4 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

da relação que se segue: ---------------------------------------------  

Nº OP Nome da Entidade Descrição Valor Data Pag. 

292 
Francisco M. C. F. Pimentel, José M. 
Varandas & Associados SARL 

Serviço Prestado - Acção 
de Contestação -Calvestlar 

4.920,00 € 18-03-2014 

321 
Companhia de Seguros Allianz, S.A. 

Seguro Acidentes Pessoais 
-CEI'S 

1.040,83 € 13-03-2014 

324 

ECOAMBIENTE - Consultores de 
Engenharia, Gestão e Prestação de 
Serviços, S.A 

Recolha e transporte de 
Resíduos 

10.920,26 € 18-03-2014 

328 
Agrupamento de Escolas de Trancoso 

Refeições 1o Ciclo - 
Janeiro 

2.903,24 € 18-03-2014 

329 
Agrupamento de Escolas de Trancoso 

Refeições 10 Ciclo - 
Fevereiro 

2.972,37 € 18-03-2014 

330 
Repsol Gás Portugal, S. A. 

Fornecimento de gás para 
EBI 

1.776,69 € 18-03-2014 

331 EDP Comercial - Comercialização de 
Energia, S.A. 

Fatura de fomec. energia 
elétrica 

209,00 € 19-03-2014 

332 EDP Comercial - Comercialização de 
Energia, S.A. 

Fatura de fornec. energia 
elétrica 

587,50 € 19-03-2014 

336 
Lúcia de Fátima Santos Marques Amaro 

Apoio na aquisição de 
livros escolares 

10,92 € 25-03-2014 

337 Carla Sofia do Nascimento Almeida 
Pinto 

Apoio na aquisição de 
livros escolares 

24,27 € 24-03-2014 

340 
Elisabete Nunes Tomé 

Apoio na aquisição de 
livros escolares 

31,98 € 24-03-2014 

341 
Elisabete Nunes Tomé 

Apoio na aquisição de 
livros escolares 

24,27 € 24-03-2014 

344 Mana Isabel Ramos de Aquino Marques 
Cunha 

Apoio na aquisição de 
livros escolares 

14,04 € 19-03-2014 

346 
Vera Lúcia Duarte Dias 

Apoio na aquisição de 
livros escolares 

26,27 € 24-03-2014 

347 
Nathalie Elisabeth Nadine Chantoiseau 

Apoio na aquisição de 
livros escolares 

31,98 € 24-03-2014 

348 
Nathalie Elisabeth Nadine Chantoiseau 

Apoio na aquisição de 
livros escolares 

29,04 € 24-03-2014 

349 
Anabela Augusto Martins 

Apoio na aquisição de 
livros escolares 

28,94 € 24-03-2014 

350 
Isabel Maria Pires Domingues 

Apoio na aquisição de 
livros escolares 

21,25 € 25-03-2014 

351 
Berta Fernanda Pinto Pereira 

Apoio na aquisição de 
livros escolares 

31,98€ 24-03-2014 

358 
Purificação do Valle 

Despesa de honorários 
referente ao processo 
PE/70/2013 

264,08 € 20-03-2014 

359 Associação Promotora do Ensino 
Profissional da Beira Transmontana 

Pagamento do protocolo 
12/2014 

25.000,00 € 18-03-2014 

404 Resur - Gestão de Resíduos e Higiene 
Urbana, Lda 

Recolha RSLTs -
Novembro 2013 

6.622,73 € 25-03-2014 

405 Aldeias Históricas de Portugal-
Ass. Des. Turístico 

Pagamento do protocolo 
4/2014 

2.994,24 € 25-03-2014 

406 TEGEC - Trancoso Eventos Empresa 
Municipal Gestão Equip. Cult. e Lazer, 
EEM 

Reposição de Equilíbrio 
Financeiro - parcial 

85.000,00 € 21-03-2014 

407 
Torres & Filho, Lda 

Inspecção viatura 88-63-
BQ 

30,54 € 25-03-2014 

408 Guarda Nacional Republicana - 
Trancoso 

Serviços de segurança 
feira 

434,64 € 24-03-2014 

409 Guarda Nacional Republicana - 
Trancoso 

Serviços de segurança 
feira 

649,60 € 24-03-2014 

Total 146.600,66 €  
 

Atendendo a que se trata de serviços básicos e essenciais para 

o funcionamento dos serviços, a Câmara Municipal deliberou, 

por maioria, ratificar os pagamentos constantes da relação 
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anexa, tendo votado contra os senhores vereadores do PSD, 

doutor João Rodrigues, doutor Augusto Rente e doutora 

Cristina Inocêncio. O senhor Presidente da Câmara exerceu o 

voto de qualidade. ----------------------------------------------------  

Os senhores vereadores do PSD apresentaram uma declaração 

de voto e os do PS apresentaram outra, referentes não só a este 

ponto da ordem de trabalhos, mas também ao ponto anterior. ---  

-------------------Declaração de Voto do PSD ----------------------  

‘Ao analisarmos a Ordem do Dia, verificamos que de modo 

repetido, o senhor Presidente tem assumido o compromisso da 

realização de despesas, cujo valor é da competência deste 

órgão executivo. ------------------------------------------------------  

Com esta atitude o senhor Presidente, desde a desvalorizar, 

menosprezar e a esvaziar a competência deste órgão, retirando 

assim, a possibilidade deste avaliar o mérito da despesa. -------  

Esta circunstância, só pode ser utilizada de forma excecional, 

e determina sempre a sua fundamentação, transformando-se 

numa competência corrente do senhor Presidente da Câmara, 

usa e abusa, violando assim a Lei (artº 35º nº 3 da Lei 75/2013 

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

Questiona-se, pois, o senhor Presidente, se nos termos do art.º 

5º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, foi verificada a 

conformidade legal da despesa, e se na data do despacho, 
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existiam fundos disponíveis, ou existia informação de 

cabimento orçamental? ----------------------------------------------  

Resulta pois, que ao não estar fundamentada a assunção 

excecional desta despesa e ou não existir informação se na 

data do despacho foi respeitada a Lei dos Compromissos 

financeiros, votam contra, sem colocar no entanto em causa, o 

mérito que envolve, as despesas sujeitas a ratificação.’ ---------  

-------------------Declaração de Voto do PS ------------------------  

‘O Presidente da Câmara e os vereadores eleitos pelo Partido 

Socialista votam a favor dos pontos 5 e 6 da ordem de 

trabalhos. Com efeito, é uma competência do Presidente da 

Câmara assumir despesa e proceder ao seu pagamento, até 

150.000€, podendo submeter, a ratificação da Câmara 

Municipal, os despachos que sustentam tais despesas. Ao 

contrário do que afirmaram os vereadores eleitos pelo Partido 

Social Democrata, na sua declaração de voto, tais despesas só 

se consideram assumidas e pagas, com a ratificação dos 

respetivos despachos, Assim, não se coloca a questão à data do 

despacho do senhor Presidente da Câmara ou a favor de quem 

delegou a sua competência, sobre o cumprimento da Lei dos 

compromissos e a fundamentação da despesa paga ou a 

assunção da mesma. Nem se pretende, com tais despachos, 

menosprezar ou diminuir as competências ou a possibilidade de 
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avaliação do mérito das despesas, porquanto, como bem sabem, 

em teoria, tais despachos podem não obter a maioria dos votos, 

em reunião da Câmara e, como tal, não merecem a ratificação 

do órgão Câmara Municipal. Acresce, ainda, que todos os 

despachos são precedidos de apuramentos, junto dos serviços 

de contabilidade, da existência de fundos disponíveis e 

respetiva cabimentação.’ --------------------------------------------  

*A14*  Análise, discussão e votação relativas a ratificação de 

despachos referentes a ‘ofertas de material’:  Em seguida,  

foram presentes os pedidos de oferta de material seguintes: ----  

- Entregues ao dr. Jaime Henriques e dr. Manuel Veludo, 

da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, 

material promocional e 2 livros ‘Trancoso – A presença 

viva da história’.  ----------------------------------------------  

A senhora vereadora doutora Ivone Mouco exarou o 

seguinte despacho ‘Autorizado’.  ----------------------------  

- Entregues ao senhor João Baptista Gravelho Marques, 36 

catálogos do Castelo de Trancoso, para oferta no âmbito 

de um convívio de ex-combatentes. ------------------------  

A senhora vereadora doutora Ivone Mouco exarou o 

seguinte despacho ‘Autorizado’.  ----------------------------  

- Entregue ao escritor António Garcia Borges, 1 livro 

‘Trancoso – 10 anos de cultura’, para a elaboração de 
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um excerto sobre Trancoso. ---------------------------------  

A senhora vereadora doutora Ivone Mouco exarou o 

seguinte despacho ‘Autorizado’.  ----------------------------  

- Entregues ao Grupo Autocaravanista do Clube de 

Campismo e Caravanismo de Coimbra folhetos 

promocionais e um livro ‘Trancoso – a presença viva da 

história’, para oferta ao vencedor do concurso sobre 

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

A senhora vereadora doutora Ivone Mouco exarou o 

seguinte despacho ‘Autorizado’.  ----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar os despachos 

relativos à oferta do material constante nas informações. -----  

*A15*  Análise, discussão e votação de uma proposta de assunção de 

despesa, por parte do município, no âmbito do programa de 

fornecimento de refeições dos alunos do ensino pré-escolar:  

Em seguida, o senhor vice-presidente apresentou, sobre o 

assunto em epígrafe, a proposta que se transcreve na íntegra: --  

‘- O Município de Trancoso tem, à semelhança dos anos 

anteriores, implementado um programa de fornecimento de 

refeições aos alunos do ensino pré-escolar; -----------------------  

- Nesse âmbito, protocolou com o Agrupamento de Escolas de 

Trancoso e contratualizou com a empresa Encanta - 

Restauração e Serviços, Lda, com vista ao fornecimento 
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daquelas refeições. ---------------------------------------------------  

- Nos anos anteriores, neste nível de ensino, não estavam 

estabelecidos escalões para os alunos; tal como aconteceu à 

data da celebração dos contratos para o ano letivo 2013/2014; 

Em consequência, o custo da refeição, acordado, no início do 

ano letivo com as duas entidades atrás mencionados, tinha 

duas componentes a saber: ------------------------------------------  

- uma assegurada pelo Município; ----------------------------  

- outra assegurada pelos pais, e que tinha para estes, um 

valor único de 1 ( um euro) por refeição; -----------------  

- Já com o ano letivo a decorrer, a DGESTE exigiu que, 

também no ensino pré -escolar, os alunos fossem divididos em 

escalões e, em função disso, apenas lhes fosse cobrado o valor 

correspondente ao escalão em que se inseriam! ------------------  

Perante esta exigência, a que o Município já deu cumprimento, 

e porque importa assegurar o fornecimento das refeições, 

procurando não subcarregar os encargos das famílias, propõe-

se: ----------------------------------------------------------------------  

1 - Que o Município suporte, na totalidade, o custo das 

refeições servidas aos alunos do escalão A; --------------  

2 - Que o Município suporte a diferença (para o valor 

antes pago pelos pais), para os alunos do Escalão B. ---  

3 - E o valor de 0.46 €/refeição para os alunos do escalão 
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C. ---------------------------------------------------------------  

O custo estimado dos encargos adicionais para o Município, no 

ano letivo em curso, é de 2.000€. -----------------------------------  

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

À reunião de Câmara para análise e decisão.’ --------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o teor da proposta 

apresentada, suportando os custos adicionais acima referidos.  

*A16*  Análise, discussão e votação de proposta de prosseguimento 

dos trâmites legais do processo de expropriação do terreno 

destinado ao Mercado Grossista:  Em seguida, o senhor 

vereador doutor Paulo Matias apresentou, sobre o assunto em 

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

‘Foi intentado contra a Câmara Municipal o processo 

n/7ll/14T9B5CTB que corre termos no Tribunal Administrativo 

e Fiscal de Castelo Branco, proposto pela Calvestlar Centro 

Comercial Grossista Lda., no qual reclama o pagamento de 

uma indemnização, no montante de cerca de 500,000,00€, pelo 

facto do município não ter transferido a propriedade a seu 

favor do terreno onde foi implantado o Centro Comercial 

Grossista. A referida ação foi oportunamente contestada. ------  

Entretanto, numa reunião com o Sr. Presidente da Câmara, eu 

próprio, o Sr. Eng. Fernando Cabral e seu advogado, José 

Paulo Cavalheiro, fomos informados que estava preparada uma 
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ação contra o município, para reclamar o pagamento da 

quantia correspondente ao preço fixado por perito avaliador, 

no âmbito do processo de expropriação do terreno onde foi 

implantado o referido Centro Comercial.  --------------------------  

Contactado o Dr. Francisco Pimentel, na qualidade de 

advogado do Município que contestou a ação intentada pela 

Calvestar, o mesmo tem o entendimento que o processo de 

expropriação não caducou, pois a caducidade deve ser 

requerida pela entidade requerente, in casu, o Município de 

Trancoso, o que não foi feito até à presente data. ----------------  

Em conformidade, contatada a DGAL, confirmou que o 

processo de expropriação não caducou, podendo ser feito o 

pagamento do preço fixado pelo perito avaliador quando o 

Município assim o entendesse. --------------------------------------  

Ademais, estão previstos na lei os mecanismos necessários com 

vista ao depósito do preço ou sua dispensa quando são 

desconhecidos os proprietários do terreno expropriado, como 

acontece no caso concreto, por via do testamento outorgado a 

09/07/1997, no qual o testador deixou metade da propriedade 

do prédio terreno a favor do herdeiro do Eng. Fernando Cabral 

ou da Santa Casa da Misericórdia de Trancoso, se o referido 

herdeiro nunca vier a ser concebido. Acresce que o Edifício do 

Centro Comercial Grossista não foi objeto de qualquer 
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processo de licenciamento, carecendo por isso de licença de 

utilização para a sua atividade. ------------------------------------  

Face ao exposto, nomeadamente: -----------------------------------  

- A ação que corre termos contra o Município, no Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Castelo Branco; ---------------  

- A ameaça de uma nova ação intentada pelo legítimo 

proprietário de 1/2 do terreno, Eng. Fernando Cabral; -  

- Á necessidade da Calvestlar proceder ao licenciamento 

do edifício onde funciona o Centro Comercial Grossista, 

o qual não é possível enquanto o Município não lhe 

transferir a propriedade do terreno onde o mesmo foi 

implantado. ----------------------------------------------------  

- Aos compromissos financeiros do Município, como 

pessoa de boa fé, perante os proprietários do terreno 

cuja expropriação se pretende. -----------------------------  

Propõe-se que seja tomada a seguinte deliberação na reunião 

de Câmara Municipal de 26 de Março de 2014: ------------------  

A Câmara Municipal deliberou prosseguir com os trâmites do 

processo de expropriação do terreno onde foi implantado o 

Centro Comercial Grossista, e reconhecer a necessidade de 

proceder ao pagamento e depósito, se necessário, do preço 

fixado por perito avaliador no montante de 129 100,00€ (cento, 

vinte e nove mil e cem euros) a favor dos respetivos 
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proprietários, assim que o Município tiver disponibilidade 

financeira para o efeito.’ --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o teor da proposta 

apresentada, tendo os senhores vereadores do PSD 

apresentado a seguinte declaração de voto: ----------------------  

---------------------Declaração de Voto do PSD --------------------  

‘Os vereadores do PSD entendem, nesta fase, que ainda não 

são conhecidos os legítimos e verdadeiros proprietários do 

terreno, pelo que, pese muito embora a Câmara Municipal 

pretenda o reconhecimento da propriedade, caso essa lhe 

venha ser reconhecida, o depósito não deverá ser feito 

enquanto não forem conhecidos os legítimos proprietários’. ----  

*A17*  Análise, discussão e votação de pedido da Santa Casa da 

Misericórdia de Trancoso, relativo à outorga de escritura 

referente à cedência de lote na Zona Industrial de Trancoso:  

Em seguida, foi presente o requerimento número 361 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 12 do passado mês 

de fevereiro, da Santa Casa da Misericórdia de Trancoso, a 

solicitar a marcação urgente da escritura do lote nº 1, sito na 

Zona Industrial de Trancoso, com a área de 1.320 m2, o qual  

tem estado na sua posse e já beneficiou com muros de vedação, 

tendo sido cedido por deliberação de 2007. -----------------------  

Na sequência da deliberação camarária de 22/10/2007, a 
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Câmara Municipal deliberou proceder à outorga da escritura 

respeitante ao lote nº 1, inscrito na matriz predial urbana da 

União das Freguesias de Trancoso e Souto Maior, sob o nº 

2832, a favor da Santa Casa da Misericórdia de Trancoso, nas 

condições aí referidas. Mais, foi deliberado dar poderes ao 

senhor Presidente da Câmara para a outorga dessa escritura.  

*A18*  Análise, discussão e votação acerca de pedidos de apoios 

financeiros: Em seguida, foi presente o requerimento número 

651 da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 14 do 

corrente mês de março, de Fausto André P. Frade, a solicitar 

apoio/patrocínio para o ano de 2014, tendo em vista a 

participação no Campeonato Nacional de Enduro e Motocross. 

Solicitava, então, dois equipamentos off-road, compostos por 

duas camisolas de competição e duas calças fox 180 anthem. ---  

O setor de aprovisionamento informou que o valor estimado 

para aquele equipamento é de 331,90 euros. -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a oferta do 

material/equipamento solicitado. ----------------------------------  

*A19*  Em seguida, foram presentes os requerimentos números 744 e 

746 da Secretaria que deram entrada nesta Câmara em 25 do 

corrente mês de março, da Associação Cultural e Desportiva de 

Vila Franca das Naves e do Grupo Desportivo de Trancoso, a 

solicitarem um último apoio financeiro para a realização das 
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respetivas épocas desportivas, nos montantes de 10.000€ e 

15.000€, respetivamente. --------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara, sobre o assunto em epígrafe, 

exarou o seguinte despacho que se transcreve na íntegra: -------  

‘Face às dificuldades resultantes da aplicação das regras de 

cálculo dos Fundos Disponíveis, não foi possível a este 

Município concretizar a atribuição dos apoios financeiros ao 

Grupo Desportivo de Trancoso e à Associação Cultural e 

Desportiva de Vila Franca das Naves, para a presente época 

desportiva, através de um único contrato programa de 

desenvolvimento desportivo. -----------------------------------------  

Assim, na sequência dos pedidos formulados pelas entidades 

atrás referidas, determino, no âmbito das minhas 

competências, a cabimentação do montante de 15.000€ para o 

Grupo Desportivo de Trancoso e de 10.000€ para a Associação 

Cultural e Desportiva de Vila Franca das Naves, como último 

apoio desta Autarquia na presente época desportiva. ------------  

À Divisão Financeira.’ -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar um 

apoio financeiro, no montante de 10.000€ para a Associação 

Cultural e Desportiva de Vila Franca das Naves e, outro de 

15.000€ para o Grupo Desportivo de Trancoso, mediante a 

celebração de contratos-programa de desenvolvimento 
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desportivo, tendo votado contra os senhores vereadores do 

PSD, doutor João Rodrigues, doutor Augusto Rente e doutora 

Cristina Inocêncio, que justificaram o seu voto com o facto de 

considerarem não haver fundos disponíveis. Relativamente ao 

apoio concedido à Associação Cultural e Desportiva de Vila 

Franca das Naves, não participou na discussão e votação o 

senhor vereador doutor João Rodrigues. O senhor Presidente 

da Câmara exerceu o voto de qualidade. --------------------------  

*A20*  Em seguida, foi presente o requerimento número 765 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 26 do corrente mês 

de março, do Centro Social Cultural e Recreativo da Torre do 

Terrenho, a solicitar um apoio financeiro de 5.000€, destinado 

a diversas obras de conservação e manutenção da sede da 

Associação. ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar um 

apoio financeiro, no montante de 3.000€, mediante a 

celebração de protocolo. Votaram contra os senhores 

vereadores do PSD, doutor João Rodrigues, doutor Augusto 

Rente e doutora Cristina Inocêncio. O senhor Presidente da 

Câmara exerceu o voto de qualidade. -----------------------------  

*A21*  Em seguida, foi presente o requerimento número 719 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 21 do corrente mês 

de março, da Associação Naves XXI, com sede em Vila Franca 
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das Naves, a solicitar um apoio e/ou patrocínio, para a 

realização do passeio todo terreno turístico, por terras de Vila 

Franca, no próximo dia 30 do corrente mês de março. -----------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a oferta de folhetos 

e/ou material publicitário e um apoio financeiro de 100€, 

mediante a celebração de protocolo. -------------------------------  

*A22*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata, 

sob a forma de minuta, nos termos do disposto no número 3 do 

artigo 57º da Lei nº 75/2013 de 12 de janeiro, com vista à sua 

executoriedade imediata. ---------------------------------------------  

*A23*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A24*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 16,30 horas, 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 foi aprovada em 

minuta e 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:  
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