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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 28 DE AGOSTO DE 2014. ---------------------  

*A1* Aos 28 dias do mês de agosto 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 doutor Paulo Matias, doutora Ivone Mouco, 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 

do senhor vereador Eduardo Pinto. ---------------------------------  

*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 13 

do corrente mês de agosto 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. --------------------------------------------------------------  
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Tendo a mesma sido aprovada, com a abstenção do senhor 

vereador doutor João Rodrigues, 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 Municipio. ------------------------------------  

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 163, datado de 27 do corrente mês de agosto e que 

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

- Operações Orçamentais: 1.300.173,07 €; ------------------  

- Operações não Orçamentais: 210.861,74 €. ----------------  

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

*A6* Intervenções: Começou por usar da palavra o senhor 

Presidente da Câmara, para dar as boas-vindas ao senhor 

vereador doutor João Rodrigues, após um período de suspensão 

do seu mandato e para o informar que o adiamento desta 

reunião do executivo, de quarta para quinta-feira, se ficou a 

dever ao agendamento de uma reunião na ERSAR, para aquele 

dia, visando solucionar alguns problemas concelhios, 

relacionados com os sistemas de abastecimento de água e 

drenagem de esgotos. -------------------------------------------------  

Intervindo, o senhor vereador doutor João Rodrigues agradeceu 

as palavras do senhor Presidente e desejou-lhe muita saúde, 
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para que possa exercer um bom mandato, concretizando as 

expetativas dos trancosenses. ---------------------------------------  

Continuando a usar da palavra, o mesmo vereador formulou as 

seguintes questões/sugestões: ---------------------------------------  

‘1- Em Vila Franca das Naves, o ATL tem estado fechado. 

Segundo informação do Presidente da Junta da União de 

Freguesias local, ele próprio terá disponibilizado um 

trabalhador e terá solicitado à Câmara Municipal que 

disponibilizasse outro, mas que tal pretensão não terá sido 

aceite. Não teria sido preferível colocar lá um trabalhador, em 

vez de o colocar na biblioteca? Não teria sido dado um bom 

apoio aos pais? -------------------------------------------------------  

2 – Ainda segundo o Presidente da Junta da União das 

Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital, as máquinas da 

Câmara não estarão a ser utilizadas de uma forma equilibrada, 

por todo o concelho. Solicito, por isso, uma maior equidade na 

sua utilização, não descriminando as juntas de freguesia, em 

função da sua cor politica. Para quando a limpeza das bermas 

do caminho que liga o Feital a Vila Franca das Naves, 

atendendo a que se trata da única ligação entre as duas 

localidades?’ ----------------------------------------------------------  

*A7* De seguida, interveio a senhora vereadora doutora Cristina 

Inocêncio, para formular as seguintes questões: ------------------  
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‘1 – Já há alguma decisão do Tribunal de Contas, acerca da 

empresa municipal? --------------------------------------------------  

2 – De quem era a tenda de animação que funcionou no recinto 

da Feira de São Bartolomeu? Como foi feita a adjudicação?’ --  

*A8* Voltando a usar da palavra, o senhor vereador doutor João 

Rodrigues, referindo-se à Feira do Gado que decorreu em 

Trancoso, no dia 24 do corrente mês de agosto, perguntou: -----  

‘Como vai a Câmara pagar os subsídios de presença aos 

expositores?’ ----------------------------------------------------------  

*A9* Seguidamente, interveio o senhor Presidente da Câmara, para 

responder às questões formuladas pelos senhores vereadores.  

Assim, relativamente ao funcionamento do ATL de Vila Franca 

das Naves, disse: ‘O ATL está fechado, durante o mês de 

agosto, à semelhança do que acontece em todos os infantários 

e ATL’s. Trata-se de uma solução de equidade. Compreendo as 

complicações que esta situação cria aos pais, mas, por outro 

lado, tem um efeito positivo, reforçando os laços familiares, 

particularmente entre pais e filhos. Além disso, este 

encerramento também se justifica, quer pela necessidade que 

há em desinfetar as instalações, quer pela ausência ao serviço 

de um elevado número de trabalhadores, uns de férias e outros 

de baixa médica.’ -----------------------------------------------------  

No que diz respeito à utilização das máquinas da Câmara, o 
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senhor Presidente da Câmara afirmou: ‘Não se faz qualquer 

descriminação, relativamente às cores políticas das juntas de 

freguesia. Efetivamente, as bermas do caminho de acesso ao 

Feital precisam de ser limpas, mas, durante os meses de julho e 

agosto, não foi possível libertar trabalhadores para executar 

tais trabalhos, uma vez que alguns deles têm estado de férias e 

outros têm andado envolvidos na realização de eventos que 

decorreram no concelho, como é o caso da Feira de São 

Bartolomeu. Oportunamente, proceder-se-á à execução dessa 

limpeza’.  ---------------------------------------------------------------  

Relativamente à empresa municipal,  o senhor Presidente da 

Câmara informou: ‘Ainda não há qualquer decisão do Tribunal 

de Contas, na sequência do recurso apresentado pela Câmara 

Municipal, em 14 de fevereiro.’  -------------------------------------  

Aproveitando esta ocasião, acrescentou que o Tribunal de 

Contas havia solicitado alguns esclarecimentos acerca das 

obras executadas, sem procedimento concursal, pela Biosfera e 

acerca da aquisição de terrenos à senhora Amália de Jesus 

Matias, em Vila Franca das Naves. ---------------------------------  

Quanto à tenda de animação colocada no espaço da Feira de 

São Bartolomeu, afirmou: ‘Foram dias de muita animação, com 

uma vedação que tornou a feira mais alegre e a tenda instalada 

respeitou critérios de transparência, após um concurso, em que 
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foram convidadas a apresentar proposta quatro firmas de 

Trancoso e uma de Pinhel, as quais, na nossa opinião, seriam 

capazes de desenvolver aquela atividade. No entanto, só a 

empresa “Fábio André Gil Santos Guimarães” apresentou 

proposta, dispondo-se a pagar 500€, para explorar o 

funcionamento da tenda. Foi, desta forma, que a adjudicação 

respeitante à instalação da tenda veio a ocorrer.’ ---------------  

*A10*  Usando da palavra, o senhor vereador doutor João Rodrigues 

perguntou: ‘Porque foram convidadas quatro empresas de 

Trancoso e uma Pinhel? Se tivessem convidado todos os 

comerciantes locais, evitavam-se queixas posteriores’.  ----------  

*A11*  Em resposta, o senhor vereador doutor Paulo Matias disse: ‘O 

Fábio Guimarães foi convidado, porque sabíamos que ele 

criava eventos e estava interessado em desenvolver esta 

atividade’.  -------------------------------------------------------------  

No que diz respeito à feira do gado, o senhor Presidente da 

Câmara afirmou: ‘Ouvi, muitas vezes, dizer que havia 

compromisso de dar 500€ a cada participante, mas tal não 

corresponde à verdade. Sempre disse e cumpri que iria fazer 

algo pela agropecuária, revitalizando o mercado de gado. Foi 

uma iniciativa trabalhosa, pois todos os parques internos do 

pavilhão estavam destruídos e não permitiam colocar lá 

animais. Só a libertação, anteriormente conseguida, de um 
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pavilhão ocupado pela empresa “Decocolor” permitiu que 

fossem transportados para lá materiais do Parque de Gado e, 

consequentemente, se refizesse o pavilhão. Tudo isto foi 

compensado, porque a feira de gado teve uma forte adesão dos 

agricultores. Penso que, desta forma, se está a dinamizar a 

economia local, a criar riqueza e a gerar postos de trabalho. 

No final, a Câmara Municipal só ofertou umas pequenas 

lembranças e uma feijoada, a todos os participantes, cerca de 

65 ou 70. Durante o evento, muitos criadores de gado 

manifestaram vontade em visitar a feira de gado que irá 

decorrer em Salamanca, nos próximos dias 7 e 8 de setembro. 

O executivo está a estudar o assunto para tentar facilitar essa 

deslocação’.  -----------------------------------------------------------  

*A12*  Intervindo, a senhora vereadora doutora Cristina Inocêncio 

perguntou ao senhor Presidente da Câmara se a viagem de 

ontem, a Lisboa, para além da reunião na ERSAR, lhe havia 

permitido tratar do assunto respeitante à construção do novo 

quartel dos bombeiros, em Trancoso. -------------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara informou que, de 

facto, havia reunido com o senhor chefe de gabinete do 

Ministro da Administração Interna, o qual começou por revelar 

que conhecia toda a tramitação do processo refere àquele 

projeto. Acrescentou que lhe havia solicitado que intercedesse, 
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junto do POVT, no sentido de salvaguardar a comparticipação 

para a obra, numa nova localização, junto ao estádio municipal 

e que o senhor chefe de gabinete se havia prontificado a fazer 

tudo o que fosse possível,  para que tal acontecesse. --------------  

ORDEM DO DIA 

*A13*  Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis: Em seguida, foi presente informação da divisão 

financeira a dar conta que, dando cumprimento às deliberações 

aprovadas na reunião do executivo do passado dia 16 de julho, 

havia sido calculado o valor dos Fundos Disponíveis para o 

corrente mês, verificando-se que, no contexto das atuais 

condições definidas para o apuramento do valor em questão, 

existe, à presente data, um valor positivo, tal como consta do 

mapa que anexou, no valor de 308.541,65€. -----------------------  

Informava, ainda, que deveriam ser asseguradas as condições 

para o cumprimento do disposto no nº 2 do artigo 6º do 

Decreto-Lei nº 127/2012 de 21 de junho. --------------------------  

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

Licenças de Habitabilidade/Utilização: --------------------------  

*A14*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 454 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

13 do corrente mês de agosto, de Maria de Lurdes Damião 

Baião, residente em Rebelva, concelho de Cascais, na qualidade 
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de proprietária, a solicitar isenção de licença de utilização para 

uma habitação, sita no lugar de Adro, em Rio de Mel, inscrita 

na matriz predial urbana sob o artigo 489, da freguesia de Rio 

de Mel, 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. --------  

*A15*  De seguida, foi presente o requerimento número 455 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 13 do 

corrente mês de agosto, de Maria de Lurdes Damião Baião, 

residente em Rebelva, concelho de Cascais, na qualidade de 

proprietária, a solicitar isenção de licença de utilização para 

um palhal, sito no lugar de Adro, em Rio de Mel, inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 490, da freguesia de Rio de 

Mel, uma vez que o mesmo foi construído antes da entrada em 

vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7 de agosto de 1951. -  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

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

*A16*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 465 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

21 do corrente mês de agosto, de Agostinha Meireles Moreira, 

residente em Corças, na qualidade de coproprietária, a solicitar 
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isenção de licença de utilização para uma edificação, sita na 

rua de Baixo, em Corças, inscrita na matriz predial urbana sob 

o artigo 570, da união das freguesias de Torre do Terrenho, 

Sebadelhe da Serra e Terrenho, 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. --------  

*A17*  Análise, discussão e votação de propostas de ratificação de 

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

Seguidamente, foram presentes vários processos de despesa 

com despachos de autorização e que constam da relação 

seguinte: ---------------------------------------------------------------  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Aquisição de cadeados - stock Req.575 13-08-2014 56,58 € 
Régie coberta programa "Somos Portugal" da TVI Req.576 13-08-2014 615,00 € 
Palco para programa "Somos Portugal" da TVI Req. 577 13-08-2014 1.660,50 € 
Seguro responsabilidade civil - Feira S. Bartolomeu Req.578 13-08-2014 315,11 € 
Fornecimento de refeições equipa do programa "Somos Portugal" da 
TVI 

Req.579 13-08-2014 3.750,00 € 

Publicação de suplemento especial - Divulgação Feira S. Bartolomeu Req.580 13-08-2014 1.995,00 € 
Alojamento da equipa do programa "Somos Portugal" da TVI Req. 581 13-08-2014 1.355,00 € 
Alojamento da equipa do programa "Somos Portugal" da TVI Req.583 13-08-2014 240,01 € 
Alojamento da equipa do programa "Somos Portugal" da TVI Req.584 13-08-2014 770,01 € 
Alojamento da equipa do programa "Somos Portugal" da TVI Req.585 14-08-2014 1.445,00 € 
Arranjo de flores programa "Somos Portugal" da TVI Req.586 14-08-2014 14,99 € 
Registo no SNIRA -1 Mostra/Exposição gado Req.588 14-08-2014 3,75 € 
Aquisição material limpeza e higine - stock Req.589 18-08-2014 180,48 € 
Aquisição de pneus para Retro newholland Req.590 18-08-2014 974,23 € 
Comissão Leilão lote n^ 2 Req.591 18-08-2014 7.533,75 € 
Comissão Leilão lote nQ 17 Req. 592 18-08-2014 116,85 € 
Fornecimento de refeições aos grupos - XXIV Festival de Folclore Req. 593 19-08-2014 3.400,00 € 
Aquisição de plantas Req.594 19-08-2014 356,16 € 
Serviço de antropologia Fisica - Moreira de Rei Req 599 19-08-2014 861,00 € 
Inspeção veiculo matricula 80-EI-83 Req 604 20-08-2014 30,54 € 
Inspeção veiculo matricula 52-GN-34 Req 605 20-08-2014 30,54 € 
Reparação do trator matricula 01-AS-02 Req 606 20-08-2014 418,20 € 
Reparação da viatura matricula ll-FB-39 Req 607 20-08-2014 352,40 € 
Aquisição de material para viatura com matricula 87-08-CX Req 608 20-08-2014 114,45 € 
Aquisição de material para obras por Administração direta Req 609 20-08-2014 6,15 € 
Aquisição de material para obras por Administração direta Req 610 20-08-2014 56,09 € 
Aquisição de material para obras por Administração direta Req 611 20-08-2014 34,72 € 
Aquisição de material para obras por Administração direta Req 612 20-08-2014 103,94 € 
Revisão do Estudo e Plano Saneamento Financeiro 708 21-08-2014 9.225,00 € 
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Implementação de sinalética em Caminhos Históricos de Trancoso 711 21-08-2014 4.579,20 € 
Reparação do corta Relva Murray Req 614 21-08-2014 92,25 € 
Reparação da fotocopiadora Konica Minolta Req 615 21-08-2014 280,86 € 
Reparação da impressora HP 2300 DTN Req 616 21-08-2014 59,04 € 
Aquisição de duas mangueiras para maquinas Kranzle Req 618 21-08-2014 258,30 € 
Alojamento no âmbito da 1 Mostra/Exposição Gado Req 620 22-08-2014 120,00 € 
Aquisição de Telemóvel Req 622 22-08-2014 69,90 € 

Total 41.475,00 € 
 

Atendendo a que se trata de serviços básicos e essenciais para 

o funcionamento dos serviços, a Câmara Municipal deliberou, 

por maioria, ratificar os despachos constantes da relação 

anexa, tendo votado contra os senhores vereadores do PSD, 

por considerarem não existir montante suficiente de fundos 

disponíveis. O senhor Presidente da Câmara exerceu o voto de 

qualidade. -------------------------------------------------------------  

*A18*  Análise, discussão e votação de processos de despesa já 

paga, através de despacho: -----------------------------------------  

De seguida, foram presentes alguns processos de despesa já 

paga, através de despacho, constantes da relação que se segue: -  

Nº OP Nome da Entidade Descrição Valor Data Pag. 

708 Virgílio António Rodrigues Guilhoto 
Indemnização por prejuízos 
causados 

333,01 € 18-08-14 

1432 PT Comunicações, S.A. 
Fatura de comunicação C. Isaac 
Cardoso 

12,29 € 20-08-14 

1444 
SUMA - Serviços Urbanos e Meio 
Ambiente, SA 

Recolha de RSU's de Julho 10.600,00 € 20-08-14 

1447 
EDP Comercial - Comercialização de 
Energia, S.A. 

Fatura de fornec. energia elétrica 190,53 € 20-08-14 

1448 
EDP Comercial - Comercialização de 
Energia, S.A. 

Fatura de fornec. energia elétrica 555,78 € 20-08-14 

1450 Agrupamento de Escolas de Trancoso 
Pagamento de Refeições Pré 
Escolar 

12,88 € 20-08-14 

1451 Agrupamento de Escolas de Trancoso 
Pagamento de Refeições Pré 
Escolar 

9,52 € 20-08-14 

1463 Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S.A . Publicação de anúncio no D.R. 41,43€ 26-08-14 
1470 Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S.A . Publicação de anúncio no D.R. 41,43€ 26-08-14 
1471 Torres & Filho, Lda Inspeção da viatura 79-94-LM 45,72 € 26-08-14 

Total 11.842,59 €  
 

Atendendo a que se trata de serviços básicos e essenciais para 

o funcionamento dos serviços, a Câmara Municipal deliberou, 
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por maioria, ratificar os pagamentos constantes da relação 

anexa, tendo votado contra os senhores vereadores do PSD, 

por considerarem não existir montante suficiente de fundos 

disponíveis. O senhor Presidente da Câmara exerceu o voto de 

qualidade. -------------------------------------------------------------  

*A19*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

ratificação de um despacho de autorização de pagamentos à 

GNR, no âmbito dos serviços de acompanhamento policial:  

Em seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto 

em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve na 

íntegra: -----------------------------------------------------------------  

‘Na sequência da deliberação do Executivo Municipal, 

assumida na sua reunião ordinária de 8 de janeiro, foi 

adjudicada à GNR a realização do serviço de acompanhamento 

policial nas feiras e mercados do concelho para o ano de 2014.  

Tal adjudicação e respetivo processo de contratação, em razão 

de os serviços competentes entenderem que tal entidade atua 

no âmbito dos seus poderes de autoridade e só ela tem 

competência territorial para efetuar o serviço em questão, 

estaria assim à margem das regras da concorrência, não se 

enquadrando no âmbito do estabelecido no Código dos 

Contratos Públicos. --------------------------------------------------  

Neste contexto, foi também deliberado estabelecer um 
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protocolo entre as duas entidades, que formalizasse o acordo e 

os termos estabelecidos entre as partes para a realização do 

serviço de acompanhamento policial,  o qual foi remetido para 

assinatura por parte da GNR. ---------------------------------------  

Considerando que não houve por parte desta entidade qualquer 

recetividade para a assinatura do referido protocolo, alegando 

que dada a sua natureza publica se desconhecia quem detinha 

competência para subscrever tal documento, e perante a 

necessidade de proceder aos pagamentos da prestação de 

serviços relativos aos primeiros meses do ano, sob pena de a 

GNR suspender a realização do serviço, alegando falta de 

pagamento, foi determinado, por meu despacho, a efetivação 

dos pagamentos. ------------------------------------------------------  

Assim, considerando o teor da citada deliberação, e perante a 

impossibilidade de lhe dar cumprimento integral, dado não se 

ter verificado ainda a devolução do referido protocolo 

devidamente subscrito pela GNR, propõe-se a ratificação do 

despacho de autorização de pagamento dos serviços já 

prestados, bem como autorizar o pagamento dos serviços a 

prestar no âmbito da referida adjudicação de serviços de 

Acompanhamento Policial nas Feiras e Mercados de Trancoso 

até final do corrente ano.’ -------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 
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apresentada, ratificando o despacho de autorização de 

pagamento dos serviços prestados e a prestar pela GNR, no 

âmbito do acompanhamento policial nas feiras e mercados de 

Trancoso, até ao final do corrente ano. ---------------------------  

*A20*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à aquisição 

do edifício denominado ‘Palácio Ducal’:  Seguidamente, o 

senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto em epígrafe, 

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

‘- O edifício conhecido como Palácio Ducal, situado no Centro 

Histórico de Trancoso, é o mais representativo edifício da 

arquitetura civil senhorial desta localidade; ----------------------  

- Não obstante, encontra-se em estado de ruína, representando 

até algum perigo público, sem que se preveja a sua 

recuperação; ----------------------------------------------------------  

- O proprietário, a sociedade Ducalgest - Empreendimentos 

Imobiliários, Lda., não tem prevista a sua recuperação e 

manifestou a esta autarquia a sua disponibilidade para a 

alienação; -------------------------------------------------------------  

- Por diversas vezes, no passado, o anterior Município 

negociou com a referida sociedade a sua aquisição; -------------  

- Conforme carta datada de 29/04/2010, o então executivo 

formulou uma proposta com a referida empresa no montante de 

500 000,00€ (quinhentos mil euros), para a qual não existia 
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autorização da assembleia municipal; -----------------------------  

- Ademais, chegou mesmo a existir uma autorização da 

Assembleia Municipal, deliberada em reunião de 29/11/2010, 

para aquisição do Palácio Ducal, pelo preço de 900.000,00 € 

(novecentos mil euros), tendo sido, em consequência, 

outorgado contrato promessa com data de 30/11/2010; ---------  

- Sucede que, à semelhança de muitos outros compromissos 

assumidos no passado, os anteriores executivos nunca 

cumpriram com os acordos então celebrados; --------------------  

- A aquisição deste edifício interessa ao Município de Trancoso 

uma vez que, dada a sua localização e importância 

arquitetónica e histórica, é recomendável a sua afetação a um 

uso público que melhor preserve as suas características; -------  

- Em conformidade, foi esta Câmara autorizada, por 

deliberação da Assembleia Municipal de 23/06/2014, a 

adquirir o Palácio Ducal por um preço até ao montante de 

375.000,00€ (trezentos e setenta e cinco mil euros); -------------  

- Assim, na sequência de negociações com o legal 

representante da Ducalgest - Empreendimentos Imobiliários, 

Lda., foi acordado o preço de 350.000,00€ (trezentos e 

cinquenta mil euros); -------------------------------------------------  

- Assim, proponho que a Câmara Municipal de Trancoso, 

adquira o referido imóvel pelo preço de 350 000,00€ (trezentos 
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e cinquenta mil euros), a liquidar da seguinte forma: -----------  

- 50.000,00€ (cinquenta mil euros), a título de sinal e 

princípio de pagamento, a entregar no dia da escritura de 

compra e venda, a ser outorgada até ao dia 30 de Outubro 

de 2014; ----------------------------------------------------------  

- O remanescente, no montante de 300.000,00€ (trezentos mil 

euros), a entregar até ao dia 30 de junho de 2015; ---------  

Mais proponho que me sejam delegados os poderes necessários 

pela Câmara Municipal para outorgar o respetivo contrato 

promessa de compra e venda, bem como a escritura pública de 

compra e venda.’ ------------------------------------------------------  

Usando da palavra, o senhor vereador doutor João Rodrigues 

perguntou se os 200.000€, anteriormente atribuídos ao 

proprietário, como apoio ao investimento, eram ou não 

deduzidos ao montante negociado. Na sua opinião, aqueles 

200.000€ deveriam ser devolvidos, uma vez que o investimento 

não foi concretizado, porque, se tal não se verificar, a 

aquisição será feita por 550.000€ e não 350.000€. ---------------  

Intervindo o senhor vereador doutor Paulo Matias disse que a 

resposta estava na proposta, onde se pode confirmar que a 

negociação prevista pelo anterior executivo era de valores 

bastante superiores.---------------------------------------------------  

Ainda acerca deste assunto, interveio a senhora vereadora 
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doutora Cristina Inocêncio para perguntar se a maioria no 

executivo já tinha alguma finalidade destinada ao imóvel a 

adquirir e se já havia alguma intenção de candidatura a 

programas comunitários, para tal fim. ------------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara afirmou que este 

era o melhor momento para se fazer a aquisição, porque as 

novas candidaturas a comparticipações comunitárias irão abrir,  

a curto prazo. Disse ainda que, naquele local,  será, 

possivelmente, construído um Centro de Artes e Negócios. -----  

Acrescentou que este executivo não pretende proceder como os 

anteriores, gastando dinheiro na elaboração de projetos, para 

locais que não eram seus. Na sua opinião, é necessário adquirir 

os locais que vão ser intervencionados, para, posteriormente, se 

proceder à elaboração de projetos a candidatar às mais diversas 

comparticipações possíveis. -----------------------------------------  

Referiu, ainda, que a finalidade do imóvel está sempre 

dependente das linhas de intervenção dos programas 

comunitários. ----------------------------------------------------------  

Submetida a proposta a votação, na sequência da deliberação 

camarária de 16/06/2014 e da autorização aprovada em reunião 

da Assembleia Municipal de 23/06/2014, a Câmara Municipal 

deliberou aprovar a proposta apresentada relativa à aquisição 

do imóvel denominado de “Palácio Ducal”, inscrito na matriz 
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predial urbana da União de Freguesias de Trancoso e Souto 

Maior, sob o artigo 2270 e descrita na Conservatória do 

Registo Predial de Trancoso sob o número 1891, pelo valor de 

350.000€, dando poderes ao senhor Presidente da Câmara 

para outorgar o contrato-promessa de compra e venda, bem 

como a respetiva escritura .  -----------------------------------------  

Os senhores vereadores eleitos pelo PSD apresentaram uma 

declaração de voto e os eleitos pelo PS apresentaram outra que 

a seguir se transcrevem: ---------------------------------------------  

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

‘Os vereadores do PSD, no seguimento da posição assumida em 

16/06/2014, são favoráveis à aquisição do imóvel denominado 

“Palácio Ducal”, por entenderem que se trata de um imóvel de 

elevado interesse histórico-cultural que não poderia deixar de 

ser adquirido pelo Municipio, sendo que entendem que o preço 

de compra ultrapassou, em 50.000€, a negociação por eles 

entendida como preço justo, a que acresce o facto de não 

corresponder à realidade de compra o valor de 350.000€, mas 

sim o de 550.000€, uma vez que o proprietário recebeu já o 

montante de 200.000€, aquando do apoio ao investimento, 

durante os mandatos anteriores, se os não vier a devolver.’ ----  

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

‘Esta maioria congratula-se, pelas razões expostas na sua 
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proposta, pela aquisição do Palácio Ducal. Tanto mais que o 

preço final é manifestamente inferior ao preço anteriormente 

negociado pelos anteriores executivos. Com efeito, no passado, 

existiram dois preços, nos montantes de 500.000€, em 

29/04/2010, e 900.000€, em 30/11/2010. Tais preços não 

contemplavam a devolução do valor de 200.000€ recebido pela 

empresa “Ducalgest – Empreendimentos Imobiliários, Lda.”, a 

título de apoio ao investimento. Embora, na nossa perspetiva, 

não se deva confundir o preço de aquisição do imóvel, com o 

montante entregue à empresa para apoio ao investimento, 

ainda assim sempre se dirá que a ser correta a argumentação 

dos senhores vereadores do PSD, então os preços negociados, 

no passado, ascendiam a 700.000€ e 1.100.000€. ----------------  

Resulta, do exposto, que este executivo conseguiu adquirir o 

referido imóvel por, aproximadamente, um terço do preço 

negociado pelos anteriores executivos, o que revela bem o 

cuidado e a responsabilidade com que este novo executivo gere 

os dinheiros públicos, ao contrário da irresponsabilidade a que 

assistimos no passado e que levou este Municipio a uma 

situação financeira calamitosa,’ ------------------------------------  

*A21*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

desafetação de duas parcelas de terreno do domínio público, 

em Vila Franca das Naves, a submeter à aprovação da 
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Assembleia Municipal: De seguida, foi presente uma 

informação técnica do sector de património, a dar conta que o 

prédio rústico sito no lugar do Picoto, da União de Freguesias 

de Vila Franca das Naves e Feital, descrito na matriz com o 

número 2273 (antigo n.º 1287 da freguesia de Vila Franca das 

Naves), adquirido por este Município pela escritura de compra 

e venda de 11/07/2003, se encontra no inventário do património 

municipal, com o número 5691, em domínio público, uma vez 

que se destinou à execução de infraestruturas na Zona Urbana 

de Vila Franca das Naves. -------------------------------------------  

Acrescentava ainda que, mediante o pedido de informação n.º  

1667, de 18 de agosto de 2014, do serviço de Património, os 

Serviços Técnicos de Obras Municipais haviam informado que 

a área ocupada pelos arruamentos e passeios foi de apenas 

88,50 m2 e que da área remanescente resultaram 2 parcelas, 

com as áreas de 607,00 m2 e 414,50 m2. --------------------------  

Concluía aquela informação que se tornava necessário proceder 

à desafetação do domínio público municipal da área total de 

1.021,50 m2, correspondente às duas parcelas de terreno, com 

as áreas de 607,00 m2 e 414,50 m2, respetivamente. Pelo que, 

em cumprimento do disposto na alínea q) do n.º l do artigo 25.° 

da Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro, era da competência da 

Assembleia Municipal deliberar nesse sentido. -------------------  
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A Câmara Municipal, concordando com o teor da informação 

técnica prestada, deliberou, em conformidade com o previsto 

na alínea q) do n.º l do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, propor, à Assembleia Municipal, a desafetação do 

domínio público, das duas parcelas de tereno aí referidas,  

com as áreas de 607,00 m2 e 414,50 m2. --------------------------  

*A22*  Análise, discussão e votação de pedido de isenção de taxas: 

Seguidamente, foi presente o requerimento número 336 que deu 

entrada na Seção de Obras Particulares, em 8 do passado mês 

de julho, de Aristides Saraiva & Filho, Limitada, com sede em 

Castaide, a solicitar, nos termos do Regulamento de Liquidação 

e Cobrança de Taxas e Licenças e Outras Receitas do 

Município, a isenção do pagamento de taxas, referentes ao 

processo nº 1/2014, de alteração de utilização de um armazém 

para carpintaria/serralharia. -----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou isentar o requerente do 

pagamento das taxas, respeitantes à autorização de utilização, 

atendendo ao disposto no artigo 15º do Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas e Licenças e Outras Receitas 

do Município. ---------------------------------------------------------  

Análise, discussão e votação acerca de pedidos de 

indemnização. --------------------------------------------------------  

*A23*  De seguida, foi presente o requerimento número 724 que deu 
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entrada na Secretaria da Câmara, em 21 do passado mês de 

março, de Virgílio Ribeiro & Costa, Limitada, com sede em 

Gramaços, concelho de Oliveira do Hospital, a solicitar uma 

indemnização pelos prejuízos causados, por falta de condições 

de instalação para venda de mobiliário, nas feiras e mercados 

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

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar uma 

indemnização, no montante de 185€, tendo votado contra os 

senhores vereadores do PSD, por considerarem que se abre 

um precedente, permitindo a outros comerciantes que também 

realizam os mercados de sexta-feira, por motivos semelhantes, 

virem reclamar indemnizações. O senhor Presidente da 

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

*A24*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 725 que deu 

entrada na Secretaria da Câmara, em 21 do passado mês de 

março, de Classistendência, Limitada, com sede em Catraia de 

São Paio - Gramaços, concelho de Oliveira do Hospital, a 

solicitar uma indemnização pelos prejuízos causados, por falta 

de condições de instalação para venda de mobiliário, nas feiras 

e mercados de Trancoso. ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar uma 

indemnização, no montante de 185€, tendo votado contra os 

senhores vereadores do PSD, por considerarem que se abre 
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um precedente, permitindo a outros comerciantes que também 

realizam os mercados de sexta-feira, por motivos semelhantes, 

virem reclamar indemnizações. O senhor Presidente da 

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

*A25*  De seguida, foi presente o requerimento número 726 que deu 

entrada na Secretaria da Câmara, em 21 do passado mês de 

março, de Fidalmóvel, Limitada, com sede em São Paio de 

Gramaços, concelho de Oliveira do Hospital, a solicitar uma 

indemnização pelos prejuízos causados, por falta de condições 

de instalação para venda de mobiliário, nas feiras e mercados 

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

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar uma 

indemnização, no montante de 185€, tendo votado contra os 

senhores vereadores do PSD, por considerarem que se abre 

um precedente, permitindo a outros comerciantes que também 

realizam os mercados de sexta-feira, por motivos semelhantes, 

virem reclamar indemnizações. O senhor Presidente da 

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

*A26*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1565 que 

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

junho, de Evaristo Pereira Tomaz, a solicitar uma indemnização 

pelos prejuízos causados na sua viatura, ocasionados por uma 

lomba existente na Estrada Municipal entre Rio de Moinhos e 
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Rio de Mel, conforme comprovou por fotografias. ---------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar uma indemnização, no 

montante de 561,74€. ------------------------------------------------  

*A27*  De seguida, foi presente o requerimento número 2475 que deu 

entrada na Secretaria da Câmara, em 27 do corrente mês de 

agosto, de António do Nascimento Sécio Cabral, residente em 

Freches, a solicitar uma indemnização pelos prejuízos causados 

na sua viatura, provocados pela queda de uma pernada de um 

eucalipto. --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar uma indemnização, no 

montante de 757,68€. ------------------------------------------------  

*A28*  Análise, discussão e votação acerca de um pedido de apoio:  

De seguida, foi presente o requerimento número 1893 que deu 

entrada na Secretaria da Câmara, em 9 do passado mês de 

julho, do Grupo Desportivo de Trancoso, a solicitar a 

atribuição de um troféu para o torneio de futsal.  -----------------  

O sector de aprovisionamento informou que o valor era de 

41,90€. -----------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

‘Autorizado. À reunião de Câmara para ratificação’.  ------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho do senhor 

Presidente da Câmara de 15/07/2014, ofertando um troféu no 

valor de 41,90€. -------------------------------------------------------  
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*A29*  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. ---------------------------------------------  

*A30*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A31*  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:  

 


