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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE TRANCOSO DE 23 DE JUNHO DE 2014 

 

 

-------- Aos vinte e três dias do mês de Junho do ano de dois mil e catorze, pelas nove horas e quinze 

minutos, no auditório do Pavilhão Multiusos, realizou-se uma sessão ordinária da Assembleia 

Municipal de Trancoso, legalmente convocada para o efeito e presidida por José Amaral Veiga, 

Presidente da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------

-------- A ordem do dia foi a seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Ponto número um – Período antes da ordem do dia; ----------------------------------------------------- 

-------- Ponto número dois – Apreciação da informação do Presidente da Câmara acerca da 

actividade desta e da situação financeira do Município; ------------------------------------------------------------- 

-------- Ponto número três – Análise, discussão e votação das contas consolidadas do Município, 

relativas ao exercício económico de 2013; ------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Ponto número quatro –- Análise, discussão e votação da 3ª revisão ao Orçamento da 

Receita e da Despesa e das Grandes Opções do Plano; --------------------------------------------------------- 

-------- Ponto número cinco – Análise, discussão e votação da proposta do Executivo, relativa à 

nomeação do auditor externo, responsável pela certificação legal das contas; ------------------------------- 

-------- Ponto número seis – Análise, discussão e votação da proposta de assunção de despesas 

plurianuais; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Ponto número sete – Análise, discussão e votação da proposta de atribuição de apoio à 

Associação do Desenvolvimento das Freguesias da Zona Centro do Concelho de Trancoso; -----------

-------- Ponto número oito – Período destinado ao publico. -------------------------------------------------------

-------- Depois de assinada a folha de presenças, para verificação de quórum, constatou-se a falta 

dos membros da assembleia José Jorge dos Santos Carvalho, António Carlos Camejo Martins, 

substituído por Patrícia Raquel Bernardo Lavoura; Leonel Matias Alves, substituído por Carlos 

Humberto Gaspar Saldanha, membros do Grupo Municipal do Partido Socialista, e Joaquim 

Figueiredo Ribeiro, Nadine Dias Domingues Ambrósio, António Manuel Oliveira Silva, substituído por 

Manuel José dos Santos Costa e José Augusto Soares Clemente, substituído por Maria José 

Guedes da Silva Botelho, membros do Grupo Municipal do Partido Social-Democrata. Estas faltas 

foram devidamente anotadas, assim como as registadas pelos Presidentes de Junta das Freguesias 

de Cogula, Jorge Manuel Caetano Ferreira Amado, substituído por Luís Castro Ribeiro; de Valdujo, 

Ausenda Abade Chaves Frias, substituída por Francisco Santos; da União das freguesias de 

Trancoso e Souto Maior, André Miguel Lourenço Pinto, substituído por Hélder Almeida e da União 

das Freguesias Vila Franca das Naves e Feital, António Joaquim Ramalho Pina, substituído por 

Hermínia Vicente da Silva. ------------------------------------------------------------------------------------------- ------   
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-------- Estiveram ainda presentes, em representação da Câmara Municipal, o senhor Presidente do 

Município, Amílcar José Nunes Salvador, bem como os senhores Vereadores Eduardo António 

Rebelo Pinto, Ivone dos Santos Mouco e Maria Cristina Sampaio Melo Inocêncio. -------------------------

-------- O Presidente da Mesa iniciou a sessão colocando à discussão a acta da sessão anterior. Não 

havendo intervenções e posta à votação, a mesma foi aprovada por maioria com duas abstenções. --

-------- Solicitada a palavra pelo membro da assembleia municipal João Baptista, este, referiu que 

gostaria de propor um voto de pesar, em seu nome, no nome da bancada do PSD e da do PS, se 

assim entendesse tomar essa atitude, pelo falecimento da mãe do Presidente da Assembleia 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A primeira secretária da Mesa colocou a proposta apresentada à votação, tendo sido a 

mesma aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Assembleia agradeceu ao membro da assembleia municipal e à bancada do 

Grupo Municipal do PSD pela iniciativa tomada. Agradeceu, também, a todos os membros da 

assembleia que o acompanharam naquele momento. Informou que se iria passar ao ponto um da 

ordem do dia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Usou da palavra o membro da assembleia municipal, Maria Amélia Santos, referindo que, 

actualmente, faz parte da direcção da Escola Profissional de Trancoso e a situação desta sempre a 

preocupou. Disse que em Novembro de 2013, aquando da tomada de posse da nova direcção 

constituída pelo vereador Eduardo Pinto, representante do Município e Presidente da Direcção, por 

Joaquim Fidalgo, representante da AENEBEIRA e por ela, representante da ENCANTA, depararam 

–se com uma situação difícil, com salários em atraso desde Julho, 25%, Agosto, Setembro e 

Outubro, dividas a fornecedores desde Fevereiro, despesas de funcionamento e encargos sociais 

que rondavam os 150 000€. Foi-lhes, também apresentada uma conta caucionada, na Caixa Geral 

de Depósitos no valor de 500 000€, completamente esgotada e, da qual, continuam a pagar 

despesas exorbitantes. Referiu que perante este cenário, a nova direcção optou, numa primeira fase, 

fazer um estudo exaustivo para se saber a situação verdadeira da escola e averiguar as 

possibilidades de futuro da mesma. Dadas as circunstâncias, considerou-se no imediato, 

incomportável mais um salário para um Director Executivo. Situação transitória, até terem uma 

resposta definitiva de modelo organizacional para uma escola que querem competitiva mas também 

sustentável. Mencionou que foram retomadas as reuniões de Direcção com a participação dos 

diferentes directores de departamento e chefe de serviço administrativo, que por aquilo que se 

aperceberam, pela ausência de actas, já não eram realizadas há muito. Mencionou que a primeira 

preocupação foi pagar os salários em atraso. Disse que o novo Executivo do Município 

disponibilizou, desde o primeiro momento, a ajudar a colmatar esse problema financeiro, atribuindo 

um subsídio. Referiu que, em reunião de Câmara, os vereadores do PSD votaram contra a atribuição 

desse subsídio. Depois de conhecerem a realidade da escola, decidiram assumir uma atitude de 

rigor e contenção de custos, reduzindo as despesas, pedir reavaliações de seguros onde, por 
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exemplo, se conseguiu uma redução para metade do valor a pagar anualmente. Nos telefones 

reduziu-se a despesa para metade, na água conseguiu-se uma poupança de 20% na factura mensal. 

Informou que solicitaram, também, a revisão de todos os contratos com empresas e gastos fixos, 

reduzindo este tipo de despesas para metade. Recorreram a um empréstimo à Caixa de Crédito 

Agrícola, no valor de 100 000€, para pagar dívidas de modo a dar mais alguma estabilidade e crédito 

à instituição. Salientou que o Dr. Domingos, constatando que nenhum dos elementos da nova 

direcção tem estado a auferir de qualquer salário, entende que ainda tem a categoria profissional de 

Director e que isso lhe confere o direito de auferir o salário de acordo com essa categoria. Lembrou, 

que quando do despedimento do Eng.º João Carlos, que a desculpa arranjada foi a da extinção do 

posto de trabalho de director e de reduzir custos. Referiu que, como se pode constatar, tratou-se de 

uma desculpa porque nem se extinguiu o cargo, nem se reduziram os custos e, mais do que isso, a 

EPT tem em mão mais esses problemas e esse salário que constitui um peso excessivo e 

incompreensível, dadas as dificuldades financeiras. Mencionou também que houve reuniões, com o 

pessoal docente e não docente, no sentido de ouvir quais as suas preocupações assim como os 

seus contributos para a melhoria da escola. Referiu que a escola irá comemorar, este ano, os seus 

25 anos de existência e, apesar a algum boicote a que vão assistindo, louvam a atitude de alguns 

funcionários que vestem a camisola da instituição e tudo fazem para a levar a bom porto. Disse que, 

a nível mais institucional, tiveram reuniões com a Associação Nacional de Escolas Profissionais para 

melhor entender o problema das escolas profissionais e do seu enquadramento no futuro. Fizeram 

uma exposição à DGESTE dando conta dos problemas financeiros que a EPT atravessa, alguns 

decorrentes da forma como são financiados os cursos de turmas, que são penalizadores para as 

escolas. Estabeleceram contactos com o Centro de emprego no sentido de constituir parcerias em 

cursos de formação que ajudassem a dar outra dinâmica à escola. Relativamente ao processo de 

divulgação disse terem apostado em nova publicidade, terem enviado ofícios para as escolas 

secundárias da região solicitando autorização para fazerem a divulgação e terem sido distribuídos 

folhetos à porta de várias escolas da região. Entendem que, futuramente, outra forma de divulgação 

será por meio das Provas de Aptidão Profissional dos alunos convidando outras escolas a estarem 

presentes, tal como aconteceu, este ano, com as escolas de Sernancelhe e Penedono. Disse terem 

consciência ser necessário encontrar outros meios de apoio. A autarquia pode ajudar mas não 

chega para resolver todos os problemas que receberam de herança. Algumas mudanças terão de 

ser equacionadas. Mencionou que para se fazer esse caminho terão de reflectir sobre as orgânicas, 

competências, quiçá, os estatutos e repensar toda a lógica da escola e o tipo de cursos que ministra. 

Acreditam que este tipo de ensino continua a ter futuro no país. Concluiu referindo que à data os 

salários e os encargos sociais estão em dia. ------------------------------------------------------------------------- -

-------- Interveio o membro da assembleia municipal, Carlos Saldanha, mencionando que o Sr. 

Secretário de Estado da Modernização Administrativa, em declarações ao Diário Económico do dia 

16 de Junho, afirmou que tinha muitos pedidos de municípios a solicitarem espaços do cidadão e 
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que tinha sido enviado o protocolo a todos os municípios. Questionou se o Município ou os 

Presidentes das Juntas de Freguesia já tinham sido contactados, qual os serviços que esses 

espaços iriam acolher e qual a posição do Município relativamente a essa matéria. Relativamente ao 

encerramento de 311 escolas, a nível nacional, perguntou o que é que o Município tem feito para a 

escola da Cogula não encerrar. Felicitou a Rádio F da Guarda pelos seus 24 anos, entristecendo-o o 

facto da rádio concelhia já não funcionar o que, na sua opinião, empobreceu a democracia. ------------

-------- Usou da palavra o membro da assembleia municipal, João Baptista, questionando o 

Presidente da Câmara sobre quais os projectos estruturantes, ou obras que prevê para o próximo 

quadro comunitário. Relativamente ao Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil interrogou 

se já estava a ser revisto. Perguntou, também, se a Associação Humanitária dos Bombeiros de 

Trancoso, promotora do projecto, poderá, ou não, contar com a verba de 150 000€, por parte da 

Câmara, para o terreno do novo quartel de bombeiros. Disse que o segundo terreno surgiu desde o 

momento que, através de uma comunicação de 6 Janeiro de 2014, o POVT, depois de quatro vezes 

avisar da possibilidade de arquivamento do processo, fazer um ultimato para que até ao dia 16 de 

Janeiro fosse demonstrado que tinham a titularidade do terreno. Disse que o advogado, Dr. Álvaro 

Guerreiro, da Guarda, que está a defender essa questão, até à data, ainda não recebeu nenhuma 

resposta, por parte da autarquia, das duas comunicações que fez. Referiu que dia 14, em reunião 

com o Presidente do Município, informou que tinham dois dias para responder ao POVT, se não 

perderiam o apoio de 1 100 000€. Informou que foi feito um contrato promessa de compra e venda 

com o proprietário do terreno. Deixou claro que a alternativa apresentada pelo Presidente do 

Município, terreno junto ao complexo desportivo, está esgotada uma vez que, neste momento, já não 

há condições para um terceira via. ----------------------------------------------------------------------------------------

-------- Em resposta às questões apresentadas, o Presidente do Município referiu que não é verdade 

que a câmara se tenha esquecido e abandonado a questão da construção do novo quartel dos 

bombeiros voluntários. Sempre disse que poderia haver um terceiro terreno para análise. Disse que 

essa solução está bem encaminhada e a custos muito mais baixos, 25€/ 30€ o metro quadrado. 

Referiu que basta haver boa vontade, por parte do proprietário do terreno e da Santa Casa da 

Misericórdia, para que a situação seja ultrapassada. Disse ainda haver a possibilidade do primeiro 

terreno uma vez que foram informados que a providência cautelar, do proprietário do terreno da Vila 

Cruz, não foi admitida. Relativamente a novos projectos do quadro comunitário disse que pretendem 

fazer candidaturas na área do ambiente, dando o exemplo da construção e renovação de algumas 

etares, abastecimento de água a algumas localidades. Pretendem, também, candidatar a 

requalificação da praça municipal, dos Paços do Concelho, do Palácio Ducal, as áreas empresariais 

de Trancoso e Vila Franca das Naves, centros cívicos em Trancoso e, ainda, o projecto do Centro 

escolar da Ribeirinha. A propósito da intervenção do membro da assembleia municipal, Carlos 

Saldanha, disse que chegou, no início do mês de Junho, uma versão de trabalho à Câmara 

Municipal para a criação de espaços do cidadão mas colocaram algumas reservas, nomeadamente, 
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o espaço a colocar esse serviço. Vêem a criação desse espaço com alguma apreensão, pois não 

sabem se será uma intenção do Governo extinguir mais alguns serviços públicos que o concelho 

possui. Quanto ao encerramento das escolas disse terem tido duas reuniões, em Coimbra, com a 

Delegada Regional da Educação do Centro apresentando-lhe o argumento da autarquia quer em 

relação à Cogula, quer a Freches porque são freguesias que recebem alunos de outras regiões 

geográficas, possuindo alguns equipamentos sociais. Disse que a autarquia é totalmente contra o 

encerramento dessas escolas. ---------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Usou novamente da palavra o membro da assembleia municipal, João Baptista, referindo que 

o Presidente do Município não respondeu se os bombeiros terão, ou não, os 150 000€. Fez o desafio 

de que se a Câmara desse essa verba, ainda este ano, os bombeiros pagariam o resto da aquisição 

do terreno. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Presidente do Município respondeu que os 150 000€ estão em Orçamento mas parece-lhe 

que a Câmara e os trancosenses terão uma palavra a dizer sobre a localização do quartel. Apelou 

ao consenso e ao diálogo e afirmou que os bombeiros poderão contar com todo o empenho do 

Município para ultrapassar essas questões. ----------------------------------------------------------------------------

-------- Usou da palavra o membro da assembleia municipal, Júlio Sarmento, referindo que a EPT 

sempre foi um projecto que mobilizou os trancosenses e onde, o Município e a Associação 

Empresarial, estiveram sempre empenhados. Disse que a assembleia deve tomar conhecimento 

daquilo que está acontecer mas é uma matéria que deve mobilizar todos, independentemente do 

partido político. Relativamente ao quartel dos bombeiros disse que o Governo conseguiu, 

excepcionalmente, no último quadro comunitário, que fossem elegíveis nos fundos comunitários, os 

quartéis dos bombeiros. Disse que nada garante que, no próximo quadro, este tipo de investimento 

seja considerado elegível. Mencionou que seria importante pensar que terá que ser ainda no actual 

QREN, com os montantes disponíveis no POVT, que Trancoso possa vir a beneficiar desse 

investimento. Informou que, financeiramente, o actual QREN terá de ser executado até final de 2015. 

Na sua opinião, se fosse aproveitado o primeiro terreno, uma vez que o tribunal deu razão à Câmara 

de Trancoso, aproveitar-se-ia o concurso público lançado porque cumpre o código dos contratos 

públicos e estariam preenchidas as condições para se ter mais um ano de execução física do 

terreno. Considera, se o terreno for mudado, que terão de ser lançados, de novo, os procedimentos 

de um novo concurso, porventura adequar um novo projecto o que em termos de tempo pode ser 

curto para cumprir os normativos concursais e de executar fisicamente este projecto. ---------------------

-------- Interveio o membro da assembleia, Daniel Joana, referindo que os bombeiros devem ficar 

bem servidos uma vez que servem a população mas, por outro lado, a Câmara não deve esbanjar 

dinheiro. Gostaria de saber qual o custo de cada um dos planos. ------------------------------------------------

-------- Usou da palavra o Presidente do Município reconhecendo o empenho que houve no passado 

e o da actual direcção, relativamente à EPT. Disse que, para 2014, o Município disponibilizou em 

orçamento um subsídio de 75 000€. Mencionou que terão de trabalhar em conjunto para que a EPT 
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volte a ter o protagonismo de outrora. Relativamente ao quartel dos bombeiros referiu que a 

intervenção do membro da assembleia, Júlio Sarmento, tinha ido de encontro àquilo que sempre 

defendeu, ou seja, qualquer outra solução teria de se recorrer a novos procedimentos e projectos. 

Mencionou que o primeiro projecto se encontra aprovado e seria no terreno da Vila Cruz onde os 

custos rondariam os 149 000€, em termos de expropriação de 3 300 m2. Disse não conhecer os 

montantes relativos ao plano B que seria o terreno junto à central de camionagem e, a outra 

possibilidade, seria num dos terrenos junto ao campo de futebol, que rondariam os 25€ / m2. ----------

-------- O Presidente da mesa informou que se iria passar ao ponto dois da ordem do dia. Deu a 

palavra ao Presidente do Município. --------------------------------------------------------------------------------------

-------- Este sublinhou, para além de outros trabalhos, a comemoração do 25 de Abril e as 

comemorações do Feriado Municipal, onde foi feita uma singela homenagem a todos os funcionários 

da câmara que já se encontram aposentados. Relativamente à situação financeira disse que a 

execução do Orçamento deste ano, tendo como referência de análise o dia 13 de Maio, importava 

referir que o valor da receita líquida cobrada ascende a 4 812 258€, o que corresponde, até essa 

data, cerca de 30,5% daquilo que está orçamentado. Informou, também, que a despesa paga foi de 

3 595 913€, correspondendo a 25% daquilo que estava orçamentado. -----------------------------------------

-------- Interveio o membro da assembleia, José Nascimento, referindo que se se perder o fundo 

comunitário para a construção do novo quartel dos bombeiros de Trancoso e se voltar a iniciar um 

novo processo, dificilmente haverá um novo quartel. Apelou para a Câmara fazer um esforço e que 

todos consigam convergir no mesmo ponto para que a sua construção seja uma realidade. 

Relativamente ao eventual encerramento das escolas de Freches e Cogula referiu que tinha 

expectativas que essas escolas não fechassem, uma vez que o Governo tem vindo a dizer que essa 

decisão passa pelo o acordo dos municípios. Disse não acreditar que o Executivo venha permitir tal 

situação. Agradeceu duas respostas rápidas que foram dadas pelo Município à freguesia do 

Reboleiro, uma da instalação de uma extensão eléctrica para que o equipamento de formação 

pudesse funcionar e o envio de carpinteiros para a abertura da porta da escola. Perguntou em que 

ponto se encontra o Plano Director Municipal, uma vez que das alterações ao mesmo, também, 

depende a evolução do pólo empresarial da Ribeirinha. Sobre os Planos de Actividade Plurianual, 

questionou se as freguesias em Novembro terão de apresentar outro, ou não, para 2015, uma vez 

que, em concreto, não obtiveram resposta sobre os pontos apresentados. Relativamente à Lei das 

Competências, solicitou uma marcação de uma reunião para esclarecer o que é que as freguesias 

devem ou não mexer. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa lembrou que a actividade municipal está explanada num documento e 

que, com todo o respeito pela questão dos bombeiros, estes têm órgãos próprios, parecendo-lhe 

exagerado o tempo gasto com o assunto neste ponto da ordem do dia. ---------------------------------------

-------- Interveio o membro da assembleia, Carlos Saldanha, mencionando que não viu, espelhada na 

informação da actividade municipal, a questão, que em tempos colocou, da deslocação, dos mais 
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idosos e das pessoas com mais dificuldades, até ao hospital da Guarda. Gostaria de saber em que 

ponto se encontrava esse assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------

-------- Interveio o membro da assembleia municipal, João Baptista, questionando em que fase se 

encontrava a situação do cemitério e da iluminação do seu perímetro, uma vez que esta é deficitária. 

Considera que os acessos e arranjos à Capela da Nossa Sr.ª da Fresta poderiam ser melhorados. 

Em termos de bombeiros, alertou para a necessidade da recolocação de bóias na barragem da Teja, 

de modo a criar uma via fluvial que permita o abastecimento de água pelas aeronaves. Pensa que a 

Câmara deveria também abrir aceiros nas florestas do concelho de forma a acautelar incêndios. 

Questionou, uma vez que na sessão anterior disse não ter obtido resposta, se o Plano Municipal de 

Emergência da Protecção Civil tinha sido, ou não, revisto. Perguntou, também, se estavam previstas 

alterações na Feira de São Bartolomeu e qual a situação das piscinas de Trancoso e de Vila Franca 

das Naves. Relativamente ao canil, questionou qual foi o dispêndio que a CMT teve em reembolsar o 

Município da Mêda. Gostaria de saber se já tinha sido feito algo relativamente à habitação 

degradada, sita na Rua do Bandarra. Quanto à realização dos mercados tradicionais de produtos 

locais tem dúvidas no ponto quatro das suas normas de funcionamento, passando a citar: “ o 

Município de Trancoso não se responsabiliza pelos produtos presentes nas bancas dos expositores 

que não cumpram todos os requisitos legais em vigor”. Parece-lhe nesta questão que a Câmara 

Municipal deveria ter a preocupação de ajudar, pois existem produtos nesses mercados que não 

cumprem essas normas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Em resposta às questões colocadas, o Presidente do Município agradeceu as palavras do 

membro da assembleia, José Nascimento, relativamente a pequenas intervenções feitas pelo 

Executivo na freguesia de Reboleiro. Quanto ao encerramento das escolas deixou a promessa de 

enviar, a todos os Presidentes de Junta, um documento que foi encaminhado para Coimbra depois 

das reuniões com a Delegada Regional, onde foi solicitado que se mantenha a mesma rede escolar 

para o ano lectivo de 2014/2015. Em relação a projectos de fundo, disse que a Câmara não poderá 

fazer grandes projectos devido à sua situação financeira, mas que têm realizado pequenas coisas 

importantes para as pessoas. Considera que a questão dos mercados de produtos locais e a 

dinamização da economia local, têm dado dinâmica ao concelho. Referiu que a instalação de mais 

quatro estabelecimentos comerciais no Centro Histórico é um sinal positivo. Relativamente à 

Revisão do PDM disse ter sido adjudicada, e já foi aprovada a sua comissão de acompanhamento, 

constituída por 23 entidades. Quanto às piscinas, disse que se encontram abertas quer em 

Trancoso, quer em Vila Franca das Naves. Salientou que os Planos das Juntas de Freguesia são 

obrigatórios e que já transferiram mais de 50% do que constava em orçamento para algumas 

freguesias, obviamente, tiveram de assumir acordos que já vinham de trás. Relativamente à 

delegação de competências, se for para calcetar ruas, basta uma comunicação à Câmara. Sobre as 

questões levantadas pelo membro da assembleia, Carlos Saldanha, o Presidente do Município 

referiu que já circula, uma a duas vezes por semana, em parceria com o CLDS+ e o Centro de 
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Saúde, a unidade móvel de saúde. Relativamente à intervenção do membro da assembleia, João 

Baptista, o Presidente referiu que o terreno junto à Casa paroquial terá de ser arranjado tendo já um 

orçamento de 400€ para os sapadores procederem à sua limpeza. Existe, também, a possibilidade 

de o Município vir a reaver aquele espaço no leilão no próximo dia 27. Disse que o Município, 

representado pelo Vereador João Paulo Matias, estará presente para ver da possibilidade de reaver 

o referido terreno. Relativamente aos incêndios disse estar agendada uma reunião para o dia 30 

com os bombeiros, sapadores e Presidentes de Junta, na qual abordarão o Plano Municipal de 

Emergência de Protecção Civil assim como a articulação de alguns meios. O Presidente do 

Município disse, ainda, ter tomado em boa nota a questão da via fluvial na barragem da Teja e 

mencionou que iria ter uma atenção especial aos arranjos perto do cemitério que, com o aproximar 

da festa da Sr.ª da Fresta, o espaço teria de estar devidamente arranjado. -----------------------------------

-------- Interveio o membro da assembleia municipal, João Baptista, referindo que a viatura da 

unidade móvel de saúde é propriedade da Santa Casa da Misericórdia. Questionou se as 

candidaturas para os estágios profissionais já se encontram aprovadas e quais os critérios de 

selecção subjacentes. Mencionou que a Câmara Municipal recebeu uma renda dos parques eólicos 

na importância de 600 000€, questionando se a mesma tem a ver com os anteriores parques ou, se 

é algum adiantamento relativamente aos novos parques. Perguntou, ainda, se essa verba terá 

alguma indicação para pagamentos, a quem, e de que forma. ----------------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa da Assembleia disse que a questão das rendas iria ser tratada na 

terceira revisão orçamental pelo que entendia que o Presidente do Município deveria responder, 

apenas, ao demais perguntado e deixar essa questão para o ponto quatro da ordem do dia. ------------

-------- O Presidente do Município concordou com o Presidente da Assembleia e, em resposta às 

questões colocadas, disse que não referiu todas as entidades envolvidas no que concerne à unidade 

móvel de saúde, mas que, obviamente, a viatura foi disponibilizada pela Santa Casa da Misericórdia 

e que o projecto teve, também, a colaboração da Raia Histórica. Quanto aos estágios profissionais 

referiu que as candidaturas vieram com a intenção de indeferimento. Contudo, o Município recorreu 

e aguarda uma resposta. Quanto aos critérios de selecção terão de ser pessoas do concelho de 

Trancoso. Mencionou que nos contratos de emprego e inserção, aprovados na sessão de Fevereiro, 

se encontram envolvidas doze pessoas aguardando, ainda, mais duas ou três. ---------------------------- 

-------- Interveio o membro da assembleia, Tomás Martins, para dizer que no processo do Palácio 

Ducal uma verba de apoio ao investimento, no valor de 200 000€, foi atribuída à empresa Ducalgest. 

Num mapa do Executivo de 25/11/2010 existe uma informação onde o administrador dessa empresa 

se compromete a fazer a devolução desse montante uma vez que não avançou com o investimento. 

Gostaria, por isso, de saber se no actual processo de negociação esse valor foi tido em conta e se 

aquilo que está explanado no mapa a que se refere se concretizou. --------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa disse que, no seu entender, esta questão teria tratamento no ponto 

sexto e informou que se iria passar ao ponto três da ordem de trabalhos. -----------------------------------
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-------- Usou da palavra o Presidente do Município referindo que este, no sector empresarial local, 

possui a 100% a TEGEC. Esta, por sua vez, possui 49% na PACETEG.Tem  50% na ENCANTA  e 

88% na F.M.T.(Feiras Mercados Trancoso), e 2,39% na RESISTRELA. Disse que as dívidas 

bancárias que constam do documento resultam da contratação do empréstimo do PAEL e chamou à 

atenção para a reposição do subsídio de férias e natal. -------------------------------------------------------------

-------- Não havendo intervenções e colocado o assunto à votação, o mesmo foi aprovado por 

unanimidade. O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto quatro. -----------------------

-------- Usando a palavra, o Presidente do Município referiu que este orçamento visa acumular, na 

receita, o adiantamento dos 500 000€ provenientes da empresa que está a construir os novos 

parques eólicos. Existe, também, a previsão de um pequeno montante, 1000€, proveniente da 

alienação de sucatas. Quanto a “despesa”, disse que os 200 000€ que se registam resultam da 

possível aquisição do terreno junto à casa paroquial e que tem o preço de 145 000€ como base de 

licitação. Informou que o mesmo terreno está infra estruturado com cerca de 21 lotes, contudo, é 

intenção do Município dotá-lo com 13 a 14 lotes deixando a parte mais próxima do cemitério para 

jardim e/ou estacionamento. Disse ainda, estar prevista a aquisição do capital social da 

RESISTRELA, na ordem dos 95 000€. Disse também, que 90 000€ dizem respeito à realização da 

Feira São Bartolomeu e que, foram acautelados 50 000€ para uma eventual aquisição do Palácio 

Ducal e 50 000€ para dois lotes de terreno próximos à antiga sede da firma Chupas e Morrão. --------

-------- Interveio o membro da assembleia municipal, José Nascimento, apelando ao Presidente do 

Município para que tivesse em consideração aqueles que estão a contribuir para o bem comum, 

referindo o caso da junta de freguesia do Reboleiro que, devido ao parque eólico, teve de fazer uma 

instalação para reaver o sinal de televisão tendo gasto por isso, 7 500 € custando, mensalmente, à 

junta cerca de 60€ de luz. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Usou da palavra o membro da assembleia, Júlio Sarmento, referindo que as receitas do 

primeiro parque eólico auferem, por ano, cerca de 250 000€ provenientes dos 2,5% da facturação. 

Os três parques eólicos que estão em construção poderão auferir em 2015, 600 000€/ano. 

Mencionou, como em sessões anteriores, que esta verba poderia possibilitar praticamente o mesmo 

esforço financeiro o que permitiria diminuir o esforço de despesa. Disse que o Município poderia ter 

contratado já, o saneamento financeiro permitindo assim, pagar alguma dívida de médio e curto 

prazos. Referiu que a Câmara Municipal de Trancoso terá a possibilidade (que não teve no passado) 

de no próximo quadro comunitário ter taxas de cobertura entre os 85% a 90% dos investimentos. 

Seria importante saber qual a estratégia da Câmara para os investimentos do próximo quadro 

comunitário assim como, saber qual a estratégia a apresentar ao PRODER. Relativamente ao 

Palácio Ducal disse que sempre defendeu um acordo com o proprietário, para a aquisição daquele 

edifício. Referiu não ter visto, nesta revisão orçamental, para que se destina o Palácio Ducal. Para 

obter financiamento para a sua recuperação disse que a Câmara terá de o destinar a um 

investimento cultural. Referiu que, quando no seu mandato foi feito o contrato promessa com o 
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proprietário, pensavam fazer ali um investimento cultural. Disse que se a Câmara conseguir 

ilegibilidade para este investimento, poderá financiar a taxas, entre os 85% a 90%, não só o 

investimento como a própria aquisição do imóvel. Por isso, pensa que a CMT terá toda a vantagem 

em equacionar uma finalidade que seja ilegível para a obra e para a aquisição, dispondo de apenas 

10 ou 15%. Referiu que quando foi feito o acordo com o proprietário para a aquisição do Palácio 

Ducal este assumiu que a Ducalgest devolveria os 200 000€ do incentivo ao investimento. 

Questionou o Presidente do Município se está, ou não, prevista essa devolução por parte do 

proprietário e qual a finalidade que terá o edifício. Perguntou, também, para quando uma opção da 

CMT relativamente à questão do saneamento financeiro, onde estão previstos 3 500 000€, dos quais 

restarão cerca de 1 000 000€, depois da divida de curto prazo e da divida de médio prazo. -------------

-------- Em resposta, o Presidente do Município disse que o membro da assembleia, Júlio Sarmento, 

na declaração de voto de Fevereiro referiu que não competia à Câmara pagar os compromissos 

financeiros aos empreiteiros, quando não foram objecto de qualquer procedimento. Agora, vem dizer 

que as rendas das eólicas dariam para pagar as rendas da parceria, quando em Abril, na declaração 

de voto sobre a aprovação das contas, dizia que a Câmara não tinha de pagar nada à Caixa Geral 

de Depósitos. Relativamente ao Palácio Ducal e às opções a tomar, apresenta, agora, todas as 

soluções, ou seja, apresenta tudo aquilo que não conseguiu resolver durante dez anos. O Presidente 

do Município referiu que este Executivo também sabe que é necessário um investimento cultural e 

disse manter uma colaboração estreita com a CCDRC, nomeadamente com a Prof. Ana Abrunhosa 

e com a Dr.ª Isabel Damasceno. Disse saber que elas estão disponíveis para ajudar a resolver este 

assunto e que se o Presidente da Mesa autorizasse iria pedir a distribuição de um ofício onde está 

demonstrado o acordo, de valores exorbitantes, que havia com o proprietário em 29 de Abril de 

2010. Referiu que o saneamento financeiro terá de acontecer mas ainda não foi possível devido a 

todas aquelas obras que não tiveram procedimento concursal aguardando- se a sua peritagem  e, 

que os 3 500 000€ não serão suficientes. Espera que em Setembro esse plano possa ser submetido 

a apreciação, sendo o momento certo para a aquisição do Palácio Ducal pois poder-se -á candidatá-

lo. Salientou que a sua aquisição poderá ir até ao valor de 375 000€, a pagar em cinco anos. ----------

-------- Interveio novamente, o membro da assembleia, Tomás Martins, reforçando a sua anterior 

intervenção, questionando se os 200 000€, concedidos ao apoio ao investimento, estão a ser 

considerados no processo negocial, e, de que forma. ---------------------------------------------------------------

-------- O Presidente do Município referiu que o que está em causa é o valor até 375 000€ mas não 

contempla o tal subsídio dos 200 000€ que na altura foi atribuído. O proprietário alega que esteve 

em causa um número significativo de verbas em termos de indemnização aos inquilinos. ----------------

-------- Interveio o membro da assembleia, Júlio Sarmento, lamentando que o Presidente do 

Município, mais uma vez, não tenha respondido às suas observações e tenha utilizado a fuga com 

alguns “rodriguinhos”. Constatou que a Câmara Municipal compreendeu, finalmente, que a utilização 

indevida como fundos disponíveis do empréstimo era ilegal. Consubstanciava mesmo, a utilização 



Acta n.º 5 – 23 de Junho 2014 

 

Pág. 12 

 

indevida de fundos disponíveis. Referiu que passaram sete meses a utilizar indevidamente um 

empréstimo para fundos disponíveis, o que configurava e configura situações de grave ilegalidade. 

Relativamente ao Palácio Ducal questionou se o que está em causa se é só o edifício do Palácio 

Ducal ou todo o edificado e, se a expectativa é até aos 375 000€. ----------------------------------------------

-------- O Presidente do Município disse ser a totalidade do prédio e, só depois, de obterem a 

autorização em termos de despesa plurianual, é que podem fechar o negócio da aquisição. ------------

-------- Interveio o membro da assembleia, João Baptista, referindo que entendeu que o que está em 

causa é o edifício onde outrora estiveram sedeados os CTT, no piso superior; o estabelecimento do 

Sr. Valdemar, garagens do Sr. Ernesto Albuquerque, antiga sapataria, Manuel Jacinto Duarte, casa 

que serviu de habitação ao Sr. Barreto e sua filha, casa do Sr. Ferreira. Desmistificando isto por 

parcelas, disse ter duvidas que estão a falar num valor até 375 000€ porque foi falado, publicamente, 

que o negócio da casa do Sr. Ferreira rondou os 150 a 200 000€. Referiu se a Câmara fizer o 

negócio até 375 000€, seria mais honroso o proprietário oferecer aquele edifício aos trancosenses, 

do que ter prejuízo. Referiu, também, que no passado este assunto foi muito massacrado nesta 

assembleia, a começar pela bancada do PS. Questionou se o valor dos 200 000€ é condição para se 

fazer o negócio ou haverá o seu retorno. --------------------------------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa mencionou que, de facto, este assunto foi objecto de longas 

discussões e foi aprovado um contrato de promessa que envolvia 900 000€. Recordou que o PS 

votou contra na altura. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Presidente do Município reforçou que o que está em causa é todo o conjunto dos prédios 

nomeados pelo membro da assembleia. Relativamente ao retorno dos 200 000€ disse que não 

estava previsto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa colocou a proposta à votação, tendo 

sido a mesma aprovada por maioria com 24 votos a favor, 1 contra e 12 abstenções. Informou que 

se iria passar ao ponto cinco. ---------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Usando a palavra, o Presidente do Município mencionou ser obrigação legal da assembleia 

municipal autorizar a nomeação de um auditor externo. Escolheram aquele que já vinha do passado, 

a firma Marques de Almeida J. Nunes, Vítor Simões e associados – sociedade revisores oficiais S.A., 

estando em causa dois anos e meio, pelo valor de 24 120€, significando mensalmente cerca de 

804€. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Aberto o espaço para intervenções e não as havendo, o Presidente da Mesa colocou a 

proposta à votação tendo sido a mesma, aprovada por unanimidade. Passados ao ponto seis, deu a 

palavra ao Presidente do Município para uma breve explicação. -------------------------------------------------

-------- Este, referiu que estavam em causa três pedidos de despesas plurianuais. Um deles é a 

manutenção do elevador da EBI que ronda os 172,20€ / mês, perfazendo o valor anual de 2 

066,40€. Outro pedido é referente a concursos para telecomunicações fixas, móveis e internet, 

durante três anos, estando em causa o valor de 67 790€, o que rondará mensalmente os 1 883€. E, 
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por fim, a aquisição do Palácio Ducal num valor até 375 000€, sendo pago em prestações de 50 

000€ nos anos de 2014/2015; em 2016 /2017, 100 000€ e em 2018, 75 000€. ------------------------------

-------- Interveio o membro da assembleia, Artur Rodrigues, mencionando que desde 1991,no plano 

de actividades, constava que tinha sido feita uma candidatura no âmbito do programa INTERREG 

Transfronteiriço, no valor de 100 000 contos, para a reconstrução do Palácio Ducal. Esse mesmo 

plano refere que a adjudicação dos projectos de arquitectura do Convento dos Frades e Palácio 

Ducal teriam um custo de 23 000 contos. Mencionou, também, que consta nesse plano que teriam 

de ser gastos 260 000 contos até 1993. Disse que em 1995 foi destinada uma verba de 10 000 

contos para reconstrução do Palácio Ducal no âmbito do projecto. No plano de actividades de 1996 

foi atribuída uma verba de 5 000 contos para a reconstrução do Palácio Ducal e elaboração do 

projecto. Em 2004/2005 foram feitas transferências de capital no montante global de 200 000€ 

sociedade Ducalgest – empreendimentos mobiliários – S.A, no âmbito de apoio ao investimento. No 

Plano de Actividades de 2009, no que diz respeito à cultura refere a recuperação do edifício para 

Museu da Cidade. Referiu que o ofício de 2010 do anterior Executivo, que o Presidente do Município 

solicitou para ser distribuído, mostra um valor de 500 000€ para a aquisição do Palácio Ducal. 

Referiu que decorridos 21 anos aparece o novo Executivo com este assunto, causando-lhe 

estranheza o valor da proposta negocial até 375 000€. Pensa que o antigo Presidente da Câmara 

andou a mentir às pessoas. Sempre disse que Trancoso deve fazer tudo para adquirir aquele edifício 

mas, também, deve haver uma recuperação da praça do mercado municipal assim como no edifício 

dos Paços do Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Interveio o membro da assembleia municipal, Júlio Sarmento, referindo ser competência da 

assembleia municipal a aprovação da despesa plurianual mas, apenas, da despesa contratada. No 

caso do Palácio Ducal, disse estamos perante uma despesa que se encontra em negociações e não 

contratada. Disse que a cópia do ofício que foi distribuída fez parte de um processo negocial que não 

chegou a seu termo, sendo apenas uma proposta negocial que não comprometeu o Município. 

Questionou se a questão do Palácio Ducal, não se tratando tecnicamente de uma despesa porque 

ainda não está contratada, será de a votar ao abrigo da disposição que obriga a assembleia a votar 

despesas plurianuais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa mencionou que poderá, eventualmente, haver excesso de zelo mas 

não vê nenhuma ilegalidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O membro da assembleia, Júlio Sarmento, disse que a disposição que faz da obrigação a que 

todas as despesas que sejam temporalmente, para além do orçamento, virem a ser aprovadas pela 

assembleia é por despesa que está assente, que existe um compromisso assumido, contratado. 

Neste caso, no seu ponto de vista, disse não estarem perante um processo de despesa mas sim, 

perante uma intenção de negociação à qual, referiu, ser favorável. ---------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa questionou o membro da assembleia, Júlio Sarmento, se não via 

nenhuma ilegalidade de se votar uma proposta de negociação, à qual, o membro da assembleia, 
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respondeu que não. Abriu espaço para debate sobre esta questão. Referiu o que poderia vir a ser 

votada era a proposta de autorização para esta despesa, dada por esta assembleia, à Câmara 

Municipal para encetar negociações cujo o valor excede a competência da mesma. -----------------------

-------- Interveio o vereador Eduardo Pinto referindo que nenhuma destas despesas está 

contratualizada. Disse que o que se pretende da assembleia é que conceda autorização para que o 

Município contratualize essas despesas que irão ter impacto em mais do que um ano económico, daí 

a classificação de despesa plurianual. A proposta apresentada tem os valores estipulados e querem, 

apenas, que a assembleia autorize o Município, caso o processo chegue a bom porto, a assumir 

despesa até esse valor que terá impacto em vários orçamentos. ------------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa referiu que, sendo assim, as propostas de despesas estão todas no 

mesmo plano, ou seja, nenhuma delas está contratualizada. -----------------------------------------------------

-------- Interveio o Director de Departamento, Dr. Fernando Delgado referindo que o Sr. Vereador 

tinha toda a razão e, portanto, primeiro teria de ser autorizada a despesa plurianual e, só depois, 

poderia ser lançado o concurso. -------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Posto isto, o Presidente da Mesa referiu que olhando para a forma como está redigido o ponto 

seis : “…. de assunção ….” Isto quer dizer que é um acto futuro e não de actos já assumidos. 

Parece-lhe que a proposta da Câmara está bem formulada. ------------------------------------------------------

-------- No uso da palavra o membro da assembleia municipal, Júlio Sarmento, disse tratar-se de 

duas situações bem diferentes, referindo que, no processo de despesa da manutenção do elevador, 

há um acordo com o valor e há uma competência de base da Câmara em relação a esse valor. No 

caso do Palácio Ducal existe uma outra disposição das competências que é a autorização da 

aquisição, por parte da assembleia municipal, uma vez que tem um valor superior à competência da 

própria Câmara. Essa autorização de aquisição prévia a qualquer acordo insere-se noutra alínea e 

não naquela que iriam votar. ------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa passou a citar a alínea de autorização: “ Compete à Assembleia 

Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, autorizar a Câmara Municipal a adquirir, alienar ou 

onerar bens imóveis de valor superior a mil vezes o salário mínimo nacional e fixar as respectivas 

condições gerais, podendo determinar o recurso a actos de hasta pública, assim como alienar, 

onerar bens a valores artísticos do Município devidamente pelo seu valor, sem prejuízo do disposto 

no nº2 do artº 33. “ De seguida afirmou que lhe parecia que o que iriam fazer era autorizar a 

negociação, até esse valor, e depois teriam de autorizar o negócio formado. Parece-lhe que não 

existe ilegalidade alguma nesta matéria, pese embora as demais despesas se inscreverem dentro da 

competência da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------

-------- Interveio o membro da assembleia, Paulo Leocádio, referindo que prefere autorizar a Câmara 

a fazer um negócio que impõe um tecto máximo, do que passados quatro anos ter conhecimento, 

através de um ofício, assinado pelo anterior Presidente da Câmara, a oferecer 500 000€ pela a 

aquisição do Palácio Ducal sem que a Assembleia Municipal e os munícipes soubessem de nada. 
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Disse preferir esta forma de trabalhar. -----------------------------------------------------------------------------------

-------- Interveio o membro da assembleia municipal, Tomás Martins, referindo que esta questão não 

se trata de legalidade ou ilegalidade. Sugeriu que fosse introduzido um novo ponto pedindo a 

autorização e que se votasse. ----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa questionou se a assembleia entendia que deviam votar todas as 

despesas numa só votação, ou, procederem a votações parcelares. Colocou a proposta à votação 

tendo a maioria votado na votação global. Informou que, não havendo mais intervenções, iriam 

passar à votação do ponto, tendo o mesmo sido aprovado com 12 abstenções e 25 votos a favor. 

Informou que iriam passar ao ponto sete da ordem de trabalhos. -----------------------------------------------

-------- O Presidente do Município disse tratar-se, apenas, de um subsídio de 2 500€, mediante a 

celebração de protocolo para a Associação de Freguesias da Zona centro do Concelho de Trancoso, 

constituída pela União de Freguesias de Trancoso e Souto Maior, a freguesia de Fiães e a freguesia 

dos Tamanhos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Interveio o membro da assembleia, José Nascimento, referindo que não colocava em causa a 

atribuição do subsidio mas recomendou que seria bom, que a Câmara desse uma resposta a outros 

pedidos de outras freguesias com data anterior a este. -------------------------------------------------------------

-------- Não havendo mais intervenções e colocada a proposta à votação pelo Presidente da Mesa, a 

mesma, foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------

-------- Não havendo intervenções do público no ponto oito e nada mais havendo a tratar, foi 

encerrada a sessão da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que depois de lida e aprovada 

irá ser assinada pelos Secretários e Presidente da Mesa. ---------------------------------------------------------- 

-------- O Presidente da Mesa da Assembleia - 

-------- O Primeiro Secretário – 

-------- O Segundo Secretário –  
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