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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE TRANCOSO DE 29 DE SETEMBRO DE 2014 

 

 

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

trinta 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 da proposta da Câmara Municipal relativa 

à desafectação de duas parcelas de terreno do domínio publico para domínio privado do Município, 

em Vila Franca das Naves; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Ponto número quatro –- Análise, discussão da proposta da Câmara Municipal relativa à 

constituição do júri do Concurso Publico para Chefe de Divisão Administrativa da Câmara Municipal 

de Trancoso; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Ponto número cinco – Análise, discussão da informação da Câmara Municipal relativa aos 

custos inerentes da contratação dos transportes escolares para o ano lectivo de 2014/2015; -----------  

-------- Ponto número seis – Análise, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal relativa 

à alteração das condições da assunção de despesa plurianual referente à aquisição do Palácio 

Ducal; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Ponto número sete - Período destinado ao publico. -------------------------------------------------------

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

dos membros da assembleia Leonel Matias Alves; António Carlos Camejo Martins, substituído por 

Patrícia Raquel Bernardo Lavoura; António Fonseca Ferreira, substituído por Carlos Humberto 

Gaspar Saldanha; Daniel José Salvador Joana, substituído por António Reis Ferreira; Artur 

Rodrigues, substituído por Andreia Sofia Andrade Tomé, membros do Grupo Municipal do Partido 

Socialista, e Joaquim Figueiredo Ribeiro; António Manuel Oliveira Silva, substituído por Manuel José 

dos Santos Costa e Júlio José Saraiva Sarmento, substituído por Maria José Guedes da Silva 

Botelho, membros do Grupo Municipal do Partido Social-Democrata. Estas faltas foram devidamente 

anotadas, assim como a registada pelo Presidente de Junta da Freguesia de Cogula, Jorge Manuel 

Caetano Ferreira Amado, substituído por Luís Castro Ribeiro. ----------------------------------------------------  

-------- 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, João Paulo Rodrigues Matias e Maria Cristina Sampaio Melo 
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Inocêncio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Consideram-se ainda faltosos, nos termos do nº2 do Art.º 30º, do Regimento da Assembleia 

Municipal – o qual prevê que: “Será considerado faltoso o membro da Assembleia que só compareça 

passados mais de trinta minutos sobre o início dos trabalhos, ou, do mesmo modo, se ausente dos 

mesmos, por período igual de tempo”, os membros da assembleia Isabel Ferreira dos Santos Lobão, 

do Grupo Municipal do PS e Nadine Dias Domingues Ambrósio, do Grupo Municipal do PSD. ----------

-------- 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. 

Informou que se iria passar ao ponto um da ordem de trabalhos. -----------------------------------------------

-------- Usou da palavra o Presidente da União de freguesias de Vila Franca das Naves e Feital 

referindo que, após um ano deste Executivo ter tomado posse, a sua freguesia não ficou melhor. Até 

à data, qualquer obra feita foi realizada pela respectiva junta. Perguntou qual a situação do Plano 

Municipal Gestão da Floresta uma vez que era altura de meter projectos e, alguns, encontram-se 

parados devido ao Município não ter esse plano. Disse ter sido nomeado um representante do 

Município para a Comissão de Defesa da Floresta Municipal. Pensa que seria altura de o Presidente 

do Município dizer algo relativamente ao Plano de Gestão florestal, uma vez que não se consegue 

dar andamento aos projectos. Interpelou o Presidente da Câmara sobre a situação da água em 

Garcia Joanes pois, sempre que são elaboradas, as análises vêm com o resultado de “imprópria 

para consumo”. Referiu não entender o facto do Município não estar a cumprir a lei dos acordos de 

execução com as juntas, questionando se irão ser elaborados, ou não, ainda este ano. Lembrou que 

as ruas da sua freguesia têm-se mantido limpas, apenas, pelos seis POCs que a junta arranjou, mas 

quando esses terminarem serão necessários os acordos de execução. ---------------------------------------

-------- Interveio o membro da assembleia municipal, Tomás Martins, questionando se já existia 

alguma decisão relativamente ao recurso interposto contra o encerramento da Empresa Municipal. 

Perguntou se estava a ser preparada a internalização dos trabalhadores e dos serviços que a 

empresa presta, assim como, quantos trabalhadores e serviços pretendem internalizar. Questionou 

quantos POCs foram criados pelo Município, qual a sua divulgação e quais foram os critérios de 

selecção. Relativamente à empresa Águas da Teja perguntou quem repara o alcatrão nas 

intervenções feitas pela mesma. Mencionou que a água da rede não tem qualidade de acordo com o 

preço que é praticado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- No uso da palavra o membro da assembleia municipal, João Baptista, afirmou que aguardava 

uma intervenção esclarecedora de um ano de mandato. Questionou sobre a notícia da água que, 

disse, encontrar-se abaixo da qualidade e segurança a nível do país. Constatou que dos 278 

concelhos do continente apenas 7 revelaram ter um nível de segurança de água, encontrando-se 

Trancoso nos piores concelhos. Perguntou se o contrato com a empresa Águas da Teja tinha sido 

renovado como já era anunciado em 2012 e se o Executivo tinha conhecimento destas percentagens 

da água. Na sua opinião, deveria ter sido feito um Edital público, pois não basta comunicar que os 
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cães incomodam. Sobre esse Edital disse que a Lei do ruído não prevê, nem se dirige, àquele tipo 

de ruído. Questionou se tal Edital foi eficaz. Relativamente à recolha do lixo, gostaria de ser 

informado como é que se processou o contrato da recolha do lixo e por quanto. Disse que, até ao 

momento, o serviço de recolha está mal assegurado, uma vez que a limpeza está a ser mal feita e 

os contentores não são desinfectados. Mencionou que no Largo da Roseira existem desperdícios 

alimentares fora dos contentores e gostaria que os moradores fossem aconselhados, pelos 

colaboradores da Câmara, a não fazer tal acto. Relativamente à Empresa Municipal, questionou se 

já foram pensadas alternativas, tendo em vista a protecção dos funcionários ou se poderá vir 

acontecer o mesmo que em Figueira Castelo Rodrigo onde, num universo de 59 funcionários, 

apenas, foi aprovada a internalização de 25 durante um período de um ano. Perguntou que projecto, 

em concreto, iria ser desenvolvido no campo militar de São Marcos, qual o seu montante e que 

impacto se prevê para o desenvolvimento de Trancoso resultante do mesmo. Perguntou, também, 

quais as implicações concretas para os proprietários dos terrenos, resultantes da classificação do 

espaço como monumento nacional, e que direitos de contrapartidas estão garantidas para esses. ----

-------- Interveio o membro da assembleia municipal, Luís Castro Ribeiro, felicitando o Presidente do 

Município e a Câmara Municipal pelas iniciativas realizadas para a promoção dos produtos locais, 

referindo-se aos mercados dos produtos locais e à Feira de São Bartolomeu, onde foi inserida uma 

mostra de animais. Disse que algumas situações têm de ser melhoradas, dando o exemplo de que 

as pessoas que vendem nesse tipo de mercados deveriam estar devidamente licenciadas. Fez 

referência aos resíduos de construção que se encontram espalhados pelo concelho e sugeriu que 

houvesse uma interligação da Câmara, da empresa da recolha dos resíduos sólidos urbanos e das 

Juntas de Freguesia para que, em conjunto, pudessem informar os munícipes de um local e horas 

de recolha de tais resíduos. Caso pretendessem ir um pouco mais além, poderia haver uma 

intermunicipalidade, em termos dos próprios empreiteiros e industriais, e arranjar-se um local onde 

esses resíduos de construção pudessem ser convertidos em material reciclável para depois serem 

utilizados em caminhos rurais ou noutro tipo de obras. --------------------------------------------------------------

-------- No uso da palavra, o Presidente do Município referiu que Vila Franca das Naves, com este 

Executivo, certamente não ficou pior pois, semanalmente, oferecem um atendimento na freguesia a 

todas as pessoas. Mencionou que na quarta-feira passada, realizou-se um almoço no quartel da 

GNR, onde o senhor Presidente da Junta daquela freguesia também esteve presente, no qual, o Sr. 

Comandante Distrital da Guarda teceu os maiores elogios à Câmara Municipal pelo facto desta ter 

cumprido a promessa da recuperação do quartel. Salientou, também, a campanha lançada pelo 

Município, a propósito da promoção da estação de caminho de ferro de Vila Franca das Naves. 

Mencionou que, além destas situações, procedeu-se à limpeza dos terrenos próximos ao estádio 

que se pretende vir a lotear brevemente. Referiu que foram pagos cerca de 150 000€ à empresa 

António Baraças, divida dos autos de medição da estação de caminhos de ferro. Relativamente aos 

incêndios, disse que o Plano de Defesa Municipal da Floresta foi revisto e está em vigor. Quanto ao 
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Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil, disse encontrar-se em sede de revisão. 

Mencionou que têm intenção de fazer o abastecimento de água em Garcia Joanes. Disse ter ficado 

preocupado quanto aos valores revelados sobre a qualidade da água do concelho, tendo contactado 

já a empresa Águas da Teja a solicitar mais alguns esclarecimentos. Mencionou que essas 

percentagens resultam do plano de controlo de água feita em algumas povoações que ainda não 

possuem abastecimento de água da rede. Se estivessem a falar apenas da água do abastecimento 

público, aí o índice seria 100%. Quanto aos acordos de Execução disse que este Município tem feito 

um trabalho de colaboração enorme com todas as juntas de freguesia e, já em 2014, a CMT 

transferiu para algumas juntas de freguesia um valor que totaliza 60 000€, sendo uma delas a União 

de Vila Franca das Naves e Feital com um valor transferido de 15 336€. Disse ser intenção do 

Executivo trazer, à próxima sessão da assembleia, os acordos de Execução com as juntas de 

freguesia. Em resposta ao membro da assembleia municipal, Tomás Martins, disse que ainda não há 

nenhuma decisão do recurso apresentado no Tribunal de Contas a propósito da Empresa Municipal. 

Relativamente aos POCs, desafiou o membro da assembleia a apresentar os nomes desses 

trabalhadores mas crê que nenhum deles tenha feito parte ou esteja ligado à maioria. Disse serem 

pessoas enviadas pelo IEFP e são aquelas que entendem que podem vir a ser úteis. Relativamente 

às questões do membro da assembleia João Baptista, disse não ter havido, ainda, nenhuma 

renovação do contrato com a Empresa Águas da Teja mas têm estado em negociações. Quanto aos 

Editais publicados, disse terem resultado muito bem, quer em relação ao ruído, quer em relação aos 

incêndios, uma vez que foi um verão em que no concelho não se registaram grandes incêndios. 

Relativamente aos animais, disse que existe, por parte deste Executivo, a preocupação em tratar 

bem os animais. Disse existirem apenas 13 animais no espaço junto ao Mercado do Gado. Irão 

procurar melhorar aquele espaço, construindo talvez um pequeno espaço de recolha. Quanto à 

recolha do lixo, disse ter sido feito um contrato publico por dois anos, conseguindo o Município uma 

poupança. Mencionou que, anteriormente, o valor era de 17 500€/mês, pagando-se agora 10 

000€/mês. Compreende que, este mês, tenha sido um pouco complicado mas considera que, à 

medida que a empresa SUMA comece a conhecer melhor o concelho, esses problemas irão ser 

ultrapassados. Concorda que terão de ter uma acção mais pedagógica e falar com as pessoas no 

sentido de não colocarem restos alimentares fora dos caixotes do lixo. Disse que o assunto dos 

funcionários da Empresa Municipal é um dos mais preocupantes que este Executivo encontrou, 

assim como a PACETEG e os contratos de rendas, assinados em 2010, de três equipamentos que 

não têm o visto do Tribunal de Contas. Aguardam uma resposta do Tribunal de Contas relativamente 

à empresa Municipal. Quanto ao planalto de São Marcos, disse já terem iniciado alguns trabalhos de 

arqueologia no sentido de se proceder ao arranjo da zona envolvente da capela. Disse ser 

extremamente importante para o turismo e quererem aproveitar tal facto mas, este Executivo, não 

vive de ilusões, como no passado que previa, para aquele local, a construção de um Centro de 

Interpretação naquela zona. Agradeceu as felicitações dadas pelo membro da assembleia Luís 
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Castro a propósito de todas as iniciativas que têm vindo a ser desenvolvidas. Concordou com a sua 

intervenção relativa aos resíduos sólidos urbanos e disse que estarão atentos uma vez que 

pretendem um concelho mais limpo. -------------------------------------------------------------------------------------

-------- O membro da Assembleia Tomás Martins pediu a palavra referindo que não fez insinuação 

nenhuma. Mencionou que o membro da assembleia, Gabriela Lopes, numa sessão anterior já tinha 

levantado a mesma questão porque, na altura, ouviam-se comentários, de quem seriam as pessoas 

a ocupar os lugares dos POCs. Disse que as intervenções que tem feito é no pleno respeito e a sua 

atitude pública tem sido nesse sentido, não anda nas redes sociais a fazer ataques cobardes às 

pessoas. Mais referiu que colocou questões objectivas, às quais não obteve resposta. -------------------

-------- A este propósito, o Presidente da Mesa esclareceu que, embora em sua opinião, o Presidente 

do Município devesse responder às questões que lhe são colocadas, só o faz se assim entender. 

Relativamente aos comentários nas redes sociais, sobre a reposição de pavimento, disse que ele 

próprio fez comentários porque, na versão que conhecia do regulamento da concessão à empresa 

Águas da Teja constava que a reposição era feita pela mesma. Referiu que veio a saber que essa 

matéria tinha sido alterada pelo Executivo anterior e que, presentemente, é a Câmara Municipal que 

faz a reposição do pavimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- No uso da palavra, o Presidente do Município referiu que tem uma enorme consideração pelo 

membro da assembleia municipal, Tomás Martins, e não teve como objectivo, ofendê-lo. Disse ter 

tentado, apenas, de uma forma clara, dizer que não tem havido qualquer critério que não seja 

receber as pessoas que o IEFP vai enviando. Relativamente aos estágios profissionais disse que, 

infelizmente, não tinham sido aprovados. Quanto à reposição do pavimento, disse já terem dado 

ordens no sentido de se proceder, de imediato, à sua reposição. Referiu que, relativamente à 

internalização dos funcionários da Empresa Municipal, não poderia dar uma resposta uma vez que 

ainda não tinha chegado a decisão do recurso apresentado. ------------------------------------------------------

-------- Interveio novamente o membro da assembleia, Tomás Martins, mencionando que não 

concorda que tenha sido alterada a parte da reposição do pavimento, no contrato de concessão à 

empresa Águas da Teja, tendo como opinião que tal situação venha a ser revertida porque é 

vergonhoso como se encontram as estradas no concelho. ---------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto dois da ordem de trabalhos. ------

-------- No uso da palavra o Presidente do Município referiu que, desde a última sessão da 

assembleia, houve muita actividade em Trancoso, animação e pessoas, traduzindo-se em 

desenvolvimento económico e social do concelho. Sublinhou, em final de Junho, a realização da 

Feira Medieval e a presença, durante dez dias, dos jovens que estagiaram no âmbito da academia 

de música de 13 a 23 de Julho. Destacou o dia do idoso, no dia 23 de Julho, a animação feita no 

castelo durante três semanas pelo grupo Cavaleiros D’El Rei, torneios de futsal quer em Trancoso, 

quer em Vila Franca das Naves, e as férias desportivas desenvolvidas com a empresa municipal. 

Referiu que, em Agosto, a Feira de São Bartolomeu teve alguma inovação, desde a vedação, a qual, 
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parte dela, já foi adquirida pelo Município o que permitirá fazer algumas economias nos próximos 

anos. Disse que a mostra de gado inserida na feira tinha sido extremamente importante e, no 

seguimento dessa, já estavam a ser programadas outras iniciativas. Fez referência à nova recepção 

da Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Interveio o membro da assembleia municipal, João Baptista referindo que os mercados 

tradicionais são sempre bem vindos. Corroborou a intervenção do membro da assembleia, Luís 

Castro, no sentido em que o Município deveria ter a preocupação de apoiar e não, como já referiu 

em anteriores sessões, de se desresponsabilizar pelos produtos expostos que não cumpram todos 

os requisitos legais. Perguntou o que é que a Câmara já tinha feito para que, quem vende esses 

mesmos produtos, não seja acometido de qualquer intranquilidade por parte de qualquer autoridade 

que, porventura, possa aparecer. Referiu ser problema, de todos nós, as lixeiras a céu aberto. 

Questionou de quem era a responsabilidade do depósito de uma lixeira de céu aberto existente no 

campo de São Marcos. Em matéria de Comissão Municipal de Protecção Civil, disse ter dúvidas de 

estar já em andamento, como referiu o Presidente do Município, porque essa mesma revisão impõe 

uma primeira reunião da Comissão Municipal constituída por vários intervenientes, incluindo 

bombeiros e Misericórdia e, até à data, ainda ninguém tinha sido convocado para essa comissão. 

Concordou com o que disse o Presidente da União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital 

no sentido em que, um dia destes, a autarquia irá ser penalizada porque não tem em dia esse plano. 

Relativamente à água perguntou se o que conduziu àqueles resultados foi apenas a situação da 

rede de Frechão e Barrocal. Questionou como é que se encontravam os estágios profissionais. 

Sobre a Feira de São Bartolomeu, disse que a grande novidade foi ter havido menos gente, menos 

atractibilidade e indiferença. Questionou para é que está destinado o terreno que a Câmara comprou 

junto ao cemitério. Perguntou, também, em matérias de taxas, o que é que este Executivo já fez, e o 

que é que já isentou. Referiu que desde 5 de Fevereiro até 10 de Setembro de 2014 a Câmara já 

transferiu para o Grupo Desportivo de Trancoso 74 550.25€, questionando se o Grupo Desportivo é 

mais do que outras instituições ou que tipo de pagamentos são esses. Referiu que o Presidente do 

Município está a beneficiar de forma descarada, em prejuízo de outros, o grupo desportivo. ------------

-------- Usou a palavra o Presidente da União de Vila Franca das Naves e Feital, António Pina, 

referindo que a segunda freguesia do concelho não se pode contentar, apenas, com aquilo que foi 

feito no quartel da GNR, pintura exterior e limpeza do telhado, e com a reparação da rede do 

polidesportivo. Disse que 80% da actividade é feita na freguesia de Trancoso. Na sua opinião, o 

executivo foi eleito para defender todo o concelho e não apenas a freguesia de Trancoso. Os 

arranjos dos caminhos rurais, na sua freguesia, foram feitos por uma empresa contratada pela junta. 

Disse que o cumprimento da lei obriga que, em 180 dias, os acordos de execução sejam feitos. -------

-------- Interveio o membro da assembleia, Tomás Martins, referindo que o moto clube utilizou, de boa 

vontade, uma associação instituída para dar capacidade legal para poder desenvolver uma 

actividade de recriação histórica. Tiveram uma atribuição de 20 000€ de subsídio que, em bom rigor, 
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o que deveria ter sido feito foi o que fez a Câmara da Mêda que contratou esta associação de forma 

clara, atribuindo-lhe um valor para que organizasse a festa da história. Disse que, conforme o 

exposto pelo Presidente do Município, toda a gente pensa que os cidadãos que participaram na 

realização da Festa da História receberam 20 000€ de subsídio. Em todos os panfletos de 

divulgação e cartazes, os logótipos que apareceram foram os da Câmara Municipal, Empresa 

Municipal e Junta de Freguesia, tendo sido excluído o do Moto Clube. Referiu que sobraram 750€ 

para a ACRT e Moto Clube mencionando que ninguém se anda a governar à conta do subsídio da 

Câmara e gostaria que a situação fosse esclarecida. Pediu esclarecimentos sobre a situação da 

Praça Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Em resposta às questões colocadas o Presidente do Município referiu que existe informação a 

propósito dos Mercados Locais, estando já agendado para o próximo dia 10, às 8 da manhã, um 

encontro com os produtores pecuários do concelho. Existem pessoas no terreno a prestar todas as 

informações a propósito do licenciamento destes produtos. Relativamente a estágios profissionais 

disse que, infelizmente, os mesmos não foram aprovados. Salientou as dificuldades económicas que 

a autarquia atravessa, mas, apesar disso, salientou o auxílio que presta ao nível de educação e às 

famílias mais carenciadas. Quanto à situação da lixeira a céu aberto existente em São Marcos, o 

presidente do Município disse que tinha conhecimento que apenas estariam a transportar para este 

local restos de folhas e árvores. Relativamente ao subsídio de 74 500€ para o Grupo Desportivo, 

disse que o que está a acontecer é que serão transferidos 5400€/mês, até 2016 para acabar de se 

fazer o pagamento do complexo desportivo. Quanto à intervenção do membro da assembleia Tomás 

Martins, o presidente referiu que o moto clube fez um excelente trabalho e que pela primeira vez 

esse evento foi feito com a prata da casa. Mencionou que o subsídio concedido teve muito a ver com 

a aquisição de materiais, tendo sido insignificante para o trabalho e dedicação que as pessoas 

tiveram. Relativamente à praça municipal disse ser um dos projectos financiados pelo próximo 

quadro comunitário e onde será feita uma intervenção de fundo. Espera que no próximo verão a obra 

esteja concluída. Solicitou ao Presidente da Mesa da Assembleia para que fosse dada a palavra ao 

vice-presidente da Câmara, Eduardo Pinto, para que este pudesse responder a outras questões. ----- 

 ------- No uso da palavra disse que os planos municipais da floresta e contra incêndios seriam 

revistos dentro dos prazos. No caso do plano da defesa da floresta seria apresentado ao Instituto 

Conservação Natureza e Floresta, até ao final do ano. Mencionou que tinha sido informado que a 

maior parte do trabalho técnico estava concluído e faltariam, apenas, pormenores para se proceder à 

convocatória das diversas comissões. Relativamente à água disse que a preocupação do Executivo 

seria a de resolver todos esses pontos que ainda permanecem, apesar dos muitos recursos que o 

Município já dedicou à questão das infra estruturas. Disse que são contratadas pelo Município, um 

conjunto de análises obrigatórias aos diversos pontos de abastecimento de água à população. Os 

resultados são, depois, colocados no portal informativo. Referiu que se fizeram recolhas de água em 

Frechão, Barrocal, Falachos, Montes, aldeia de Santo Inácio, infelizmente os resultados são 
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negativos e daí as percentagens referidas. Disse que as populações estão informadas dos 

resultados através de editais enviados para as juntas de freguesia. Mencionou que solicitaram à 

empresa Águas da Teja um orçamento para resolverem, de forma transitória, a questão dessas 

localidades, criando um chafariz ligado à rede, onde as pessoas possam ter acesso a um ponto de 

água com a qualidade que a lei impõe. Mencionou que assume as suas posições, enquanto 

Presidente da junta em mandatos anteriores, e não mudou de opinião só por que mudou de função. 

Entende que as juntas de freguesia devem ter um apoio da Câmara Municipal nos acordos de 

Execução, assim como nos contratos administrativos deve entrar tudo aquilo que é despesa para o 

Município. Quanto à questão da reposição de pavimentos disse que iriam tentar agilizar o processo 

de forma a saber, previamente, onde a empresa Águas da Teja faz a intervenção para que seja 

possível aos serviços do município, recolocarem o pavimento. Relativamente a apoios sociais disse 

que estão impedidos de aumentar a despesa ou atribuir apoios enquanto a situação económica da 

autarquia não melhorar. Referiu que um dos compromissos do PS com o povo de Trancoso era o 

reequilíbrio das finanças do Município, contudo, os apoios sociais mantêm-se e, por vezes, até são 

aumentados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Interveio o membro da assembleia municipal, José Nascimento, referindo que a quantidade de 

reuniões, constante da informação sobre a actividade municipal, foi elevada, perfazendo um total de 

34. Disse que houve algumas com as freguesias, mas, sempre, com o Presidente da Câmara a olhar 

para o relógio no início da reunião, o que, na sua opinião, inibe o tratamento dos assuntos. Pensa 

que quando estas são marcadas, previamente deveria haver o cuidado de estabelecer o tempo que 

lhes é dedicado. Na sua opinião Trancoso está como esteve em algum tempo Portugal, tinha a sigla 

dos três “F”, futebol, fado e Fátima. Trancoso tem festas, feiras e futebol a avaliar pelas elevadas 

quantias transferidas para o grupo desportivo. Disse que ao avaliar o que não é transferido para as 

freguesias se nota uma diferença bastante grande relativamente ao passado. Crê que é um dever 

das juntas fazerem o plano de actividades e é um direito da Câmara Municipal recebê-los. 

Mencionou que a freguesia do Reboleiro fez um ofício com uma relação de necessidades, no dia 21 

de Outubro, o qual até à data não obteve resposta. Referiu que todos reconhecem que há falta de 

verbas mas, crê que existem outras necessidades que deveriam ser contempladas sem ser a 

compra de terrenos. Questionou qual o critério às solicitações das juntas. Se são trinta ou trezentos 

dias e se valerá a pena ou não, as freguesias fazerem os Planos de Actividade e entregá-los na 

Câmara. Perguntou, também, qual o critério de aceitação e o que é que as freguesias poderiam 

esperar quanto às transferências trimestrais para incluírem nos seus planos de actividade. Referiu 

que os 180 dias devidos para haver um entendimento na delegação de competências já passaram e, 

também, tem sido dito pelo Sr. Presidente do Município que tal delegação irá ser feita. Interrogou 

quando é que as máquinas e os cantoneiros responderiam às necessidades das freguesias. 

Gostaria, também, de saber como se encontra a situação do pólo empresarial da Ribeirinha e o 

Plano Director Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ------- Usou a palavra o membro da Assembleia, Gabriela Lopes, referindo que o Executivo merece 

elogios porque tem feito aquilo que prometeu e algo mais. Através da mostra de fotografias 

mencionou que, pela primeira vez, foi dada por este Executivo, atenção aos produtores pecuários. 

Disse que no século XXI contínua haver pastores e que não é dada a atenção devida a um meio 

essencialmente rural. Houve a primeira mostra de gado em 24 de Agosto, ou seja, a primeira neste 

século. Questionou por que é que em 14 anos, neste concelho, nunca houve nenhuma actividade 

em que os actores principais fossem os produtores pecuários. Lamenta que assim tenha sido. 

Referiu ter voltado a haver vida no mercado de gado e foi com vontade e trabalho, que o Presidente 

do Município conseguiu mobilizar toda aquela gente que esteve presente. Não houve 

comercialização mas, sabe de negócios que foram feitos naquele dia. Informou que nesse dia 

entraram 181 ruminantes pertencentes a produtores do concelho de Trancoso e a um produtor do 

concelho da Mêda. Para além disso disse que, no dia 7 de Setembro, este Executivo pegou em 

produtores que aderiram à tal mostra de gado e ofereceu-lhes uma visita à feira agrícola de 

Salamanca, feira afamada a nível europeu. Como técnica da cooperativa agrícola agradeceu a 

iniciativa e espera que se repita porque os produtores assim o pretendem. -----------------------------------

-------- Interveio o membro da Assembleia Municipal, João Baptista, questionando com que 

objectividade se compram terrenos, uma vez que referem que a Câmara não tem dinheiro, dando o 

exemplo do terreno que se encontra junto ao cemitério. Perguntou o que é que está previsto para 

resolver o problema da falta de água na aldeia de Falachos. Questionou que apoios foram dados aos 

empresários do concelho até ao momento, e, se foi ou não, criada a nova zona industrial de 

Trancoso e o que pensam fazer de modo a criar um pólo dinamizador de emprego e fixação de 

pessoas. Salientou que a Feira de Santarém não fica atrás da de Salamanca e pensa que seria 

importante dar valor ao que é nacional. Em relação ao subsídio dos 74 550€ ao Grupo Desportivo 

disse não querer acusar o Presidente do Município mas, numa certidão do Executivo de 28 

Setembro de 2012, a propósito de um empréstimo e enquanto vereador, votou contra e passou a 

citar a declaração de voto do Dr. João Rodrigues: “ Estranha-se que o pedido de empréstimo tenha 

sido votado contra pelo Sr. Vereador Prof. Amílcar Salvador, uma vez que na sua passagem na 

qualidade de Presidente do Grupo Desportivo de Trancoso não liquidou a divida, referente à 

construção do complexo, tendo sido a mesma transferida para o Município que tinha e que tem a 

vindo a pagar nos últimos anos. Em resposta à declaração de voto apresentada pelo Sr. Dr. 

Vereador João Rodrigues, o senhor Prof. Amílcar Salvador afirmou lamentar o teor desta mesma 

declaração porque, como é do conhecimento de todos, não tem um mínimo de fundamento e é bem 

reveladora de quem produz tais afirmações.”Disse não saber quem está a dizer a verdade e gostaria 

de ser esclarecido se é, ou não, uma dívida do actual Presidente do Município enquanto Presidente 

do Desportivo, que transitou para o Município. ------------------------------------------------------------------------

-------- Interveio novamente o Presidente da União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital 

questionando novamente o Presidente do Município, uma vez que considera não ter obtido resposta 
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à questão que colocara, “qual o caminho rural que arranjou na sua freguesia ?”. Referiu que na 

intervenção do membro da assembleia, Gabriela Lopes, verificou que não foram só produtores que 

foram a Salamanca. Gostaria, por isso, de saber quais foram os critérios para se participar nessa 

viagem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Usando a palavra o membro da assembleia Luís Castro, referiu que a feira de São Bartolomeu 

encontrou a sua matriz agrícola e espera que assim continue. Relativamente à Festa da História 

lembrou que esta foi iniciada pela Escola Profissional com a participação, de forma voluntária, de 

professores, funcionários e alunos. Mencionou que quando viu que existia um grupo novo, em 

Trancoso, a participar na animação da Festa da História e quando viu o valor de 20 000€ pensou 

que não seria por voluntariado. Admite que o subsídio possa ter sido para equipamentos e que as 

pessoas possam ter estado em voluntariado, sem qualquer interesse. Pediu desculpa se ofendeu 

alguém sobre esse assunto. Apelou que se deveria reflectir sobre um apoio regular às associações 

do concelho, sublinhando que as mesmas têm planos de actividades e, portanto, o apoio deveria ser 

dado em função desse plano. ----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Assembleia referiu que a Mesa também tinha o direito de colocar questões 

ao Executivo. Posto isto, gostaria de ser informado de quantas acções judiciais estão pendentes 

contra a Câmara Municipal e qual a soma dos montantes peticionados que estão em tribunal. 

Perguntou, também, o que acontecerá se, julgadas estas acções, os credores pedirem a execução 

das dividas e quais as diligências efectuadas pela Câmara, desde a ultima sessão, no sentido de 

encontrar a solução para a construção do novo quartel dos bombeiros voluntários de Trancoso. -------  

-------- Interveio o membro da Assembleia, Carlos Saldanha, salientando a contenção que houve na 

Feira de São Bartolomeu. Disse ter encontrado jovens da Guarda, Viseu, Celorico e até de 

Mangualde. Parece-lhe ter sido uma aposta ganha no sentido dessa gente se ter deslocado até 

Trancoso. Referiu que se consta que o valor da dívida da feira do ano passado, esteja liquidado e 

que o deste ano estará a pagamento. Para ele é um facto de bastante orgulho assumir os 

compromissos que vinham sendo manifestados por este ou por qualquer outro Executivo. Sabe que 

foi feito um esforço para a aquisição de parte da vedação da feira. Na sua óptica, é um exemplo da 

gestão dos recursos públicos. A Festa da História continua a ser um elemento aglutinador de gentes 

e, portanto, será de manter. Relativamente à reabilitação da Casa do Parque espera que seja 

devolvida ao associativismo e às pessoas que trabalham em prol da localidade. Quanto à 

reabilitação do Mercado de Gado congratulou o facto de ter havido uma mudança de rumo com o 

firme propósito de devolver aquele espaço aos agricultores. Quanto ao terreno junto ao cemitério, 

disse ser imperativo que seja devolvido aos trancosenses com uma limpeza e uma assertiva 

organização em termos da construção de um espaço verde e estacionamento e, é esta a opinião que 

tem ouvido a muitos trancosenses. Saúda a iniciativa pela colocação de uma recepção no edifício da 

Câmara Municipal. Perguntou o que tem sido feito para se chegar a um consenso relativamente ao 

quartel dos bombeiros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ------- No uso da palavra o Presidente do Município e em resposta ao membro da Assembleia 

Municipal, José Nascimento, referiu que o Pólo da Ribeirinha estava com imensos problemas porque 

se situa na Reserva Ecológica Nacional com uma acção em tribunal pelo que, em breve, agendará 

uma reunião pública no Reboleiro para explicar a situação. Disse não concordar com a afirmação de 

que a actividade do Município tem sido feiras, folclore e futebol porque a preocupação tem sido em 

criar postos de trabalho. Referiu que abriram vários estabelecimentos no centro histórico em 2014 e 

com a alteração da empresa da recolha de resíduos sólidos urbanos criaram-se mais seis ou sete 

postos de trabalho. Referiu que na zona industrial apareceram mais quatro investimentos e, perante 

isto, não é só festas e folclore. Em resposta ao membro da assembleia João Baptista, disse que o 

terreno junto ao cemitério envergonhava Trancoso e, obviamente, que os Trancosenses sentem-se 

muito satisfeitos pela Câmara ter voltado a reaver aquele espaço. Irá aparecer, ainda neste 

mandato, um espaço agradável que será uma mais valia para Trancoso. Lamenta a declaração de 

voto de 2012 referente ao complexo desportivo, assim como lamenta a intervenção do membro da 

assembleia. Disse que estarão cá para averiguar muitas outras coisas, e, estarão cá para apoiar 

quem deve ser apoiado. A propósito do complexo desportivo, referiu que o mesmo ficou a cerca de 

um terço do valor da Central de Camionagem e que o Município, então, não quis assumir enquanto, 

ele, actual Presidente da Câmara, esteve à frente do Grupo Desportivo na qualidade de Presidente. 

Sobre as questões colocadas pelo Presidente da Mesa delegou a palavra no vereador João Paulo 

Matias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Este informou as acções pendentes contra o Município desde que tomaram posse. Informou 

que já estava a decorrer uma acção da CIBEFRAN, na ordem dos 70 000€, que ainda se encontra 

por resolver. Entraram acções da Biosfera no montante de 446 000€ relativas a obras não 

concursadas. Entrou, desde a última sessão, uma acção da empresa AURÈLIO LOPES, Lda. no 

valor de 460 000€ de obras executadas e não concursadas na freguesia do Reboleiro. Entrou, 

também, uma outra na ordem de 2 400 000€, quer no nome de Aurélio Lopes, Lda., quer no nome 

Lopes e irmãos, Lda., de obras não concursadas e executadas no concelho. Disse ter entrado, na 

presente data, uma acção de 199 000€ referente a terrenos que terão sido ocupados pela Barragem 

da Teja e que ainda não terão sido pagos aos proprietários. Este processo vai ser analisado e, na 

próxima sessão da assembleia, poderão ser dadas mais informações. Referiu que existe, também, 

um conjunto de obras realizadas pela empresa Águas da Teja sem qualquer tipo de procedimento e 

avaliadas, pela empresa, na importância de cerca de 500 000€. Encontra-se ainda uma acção 

pendente relativamente ao Mercado Grossista na ordem dos 400 000€. Disse que o valor total será 

cerca de 4 500 000€ de dívida reclamada ao Município, sendo que, 4 400 000€ dizem respeito a 

obras que não tiveram qualquer procedimento concursal. Em relação às acções, cujo Presidente de 

então, Dr. Júlio Sarmento, veio a reconhecer, foi sem qualquer tipo de suporte que reconheceu 

esses montantes porque os serviços técnicos nunca fizeram qualquer medição de materiais 

aplicados e mão de obra, nem tiveram conhecimento dos preços praticados. Em relação às acções 



Acta n.º 6 – 29 de Setembro 2014 

 

Pág. 13 
 

que entraram depois deste Executivo ter tomado posse, disse que as contestaram e pediram aos 

serviços técnicos para se pronunciarem sobre os valores reclamados. Irão, também, pedir em sede 

judicial, uma peritagem colectiva onde será indicado um perito do tribunal, outro do Município e outro 

da empresa e, sujeitar-se-ão aos valores que resultarem dessa peritagem. ----------------------------------

-------- O Presidente da Mesa da Assembleia questionou o vereador sobre o que acontecerá se, de 

facto, as sentenças desses processos vierem em execuções. Em resposta, o vereador Paulo Matias, 

disse que o Município não é muito diferente de qualquer pessoa particular ou colectiva, e, se 

efectivamente essas acções vierem a ter vencimento e se a Câmara Municipal não tiver capacidade 

financeira para pagar essas dívidas, é evidente que o património do Município poderá ser 

penhorado. Portanto, a Câmara poderá ver-se numa situação muito difícil e, se tal acontecer, 

poderão mesmo, estar em causa os salários dos funcionários e por arrastamento os funcionários da 

Empresa Municipal. Relativamente à implementação do novo quartel dos bombeiros estranha como 

o membro da Assembleia Municipal, João Baptista, não tenha feito nenhuma intervenção referindo 

que, talvez, não lhe conviesse falar no assunto. Fez um breve enquadramento histórico sobre o 

processo e disse que não se deve confundir a Associação com o Presidente da Direcção porque 

houve atitudes que foram da iniciativa do Presidente da Direcção e com as quais muitos elementos 

dos corpos sociais não concordam. Referiu que com a impossibilidade de vir, em tempo útil, uma 

resposta ao recurso, o Presidente da Direcção entendeu encontrar uma alternativa que foi o terreno 

junto à Central de Camionagem com o qual a CMT não concorda. Neste processo iniciado em 2010, 

houve vários erros e até mentiras. Pediu para ser projectado um documento onde demonstra um 

contrato de comodato celebrado pelo então Presidente da Câmara, Dr. Júlio Sarmento e o Sr. João 

Baptista na qualidade de Presidente da Direcção, onde refere que a Câmara Municipal era dona da 

Vila Cruz e, como dona, emprestava esse terreno aos bombeiros para poderem construir, ali, o novo 

quartel. Referiu que estava a correr um processo de expropriação litigiosa e, como tal, a Câmara não 

era, não é, e dificilmente será, dona daquele terreno. No entanto, foi feito esse documento tendo sido 

utilizado num processo de licenciamento. Será uma questão, à semelhança de outras, que será o 

Ministério Publico a tratar. Depois, foi celebrado um contrato com a empresa Biosfera quando a 

Associação de Bombeiros não possuía um terreno onde construir. Era necessário lançar um 

concurso mas a lei não obrigava a celebrar o contrato até porque o POVT tinha conhecimento que 

estava a decorrer um processo de execução litigiosa. Mencionou que mais grave ainda, foi ter aceite, 

nesse contrato, que ficasse uma cláusula de indemnização de 10%, a que a lei também não 

obrigava. Outro erro foi o presidente da Direcção mudar de opinião em relação ao terreno, e não se 

lançar um novo concurso. O Vereador Paulo Matias, disse que sobre esta matéria, o que o 

Presidente da Direcção ia referindo era que não era preciso um novo concurso pois tinha o parecer 

que o POVT não exigia um novo concurso. Mencionou ainda, que o último erro foi a escolha do 

terreno. A CMT não concorda com a construção do quartel nesse terreno, por causar um impacto 

visual negativo considerando a proximidade das muralhas e, por questões de acessibilidade, de 
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segurança rodoviária e, por questões de obras já que o custo é desconhecido no futuro. A CMT não 

concordou também, com o terreno, porque o preço era muito superior a outros terrenos que a 

Câmara tem à sua disposição a título gratuito. Não compreende como é que o Presidente da 

Direcção da Associação de Bombeiros, tendo a hipótese de um terreno a título gratuito, insiste em 

comprar outro pelo valor de 300 000€. Referiu que se é verdade que a Associação de Bombeiros 

tem toda a legitimidade de escolher o local, não é menos verdade que a CMT tem o direito, a 

legitimidade e até o dever de poder discordar, porque compete à CMT a gestão do planeamento 

urbano. Disse que este Executivo não está disponível para prejudicar a imagem do património 

histórico nem contribuir para uma situação que pode vir a ser ruinosa, à semelhança do que 

aconteceu a outras instituições do concelho. Também não está disponível para acarretar com 

custos, considerando a situação financeira do Município e os tais 4 500 000€ de dívida só de acções 

judiciais. O Vereador disse que a CMT está menos disponível desde que foi montada uma estratégia 

deliberada para encostar a Câmara Municipal à parede. Isto porque o que o Sr. João Baptista foi 

dizendo, de Janeiro até agora, que não havia tempo para um novo terreno, que havia necessidade 

de um novo concurso, que o financiamento já tinha sido revogado por três vezes. Referiu que o 

Executivo foi ouvindo isto, mas, por cautela, fizeram essas perguntas ao POVT. Mostrou as 

respostas por escrito, do Programa Operacional Valorização Território. Até dia 23 de Setembro não 

se tinha lançado novo concurso e, foi preciso a CMT dar-lhes conhecimento. Relativamente ao 

terreno, caso houvesse um novo terreno, o POVT respondeu que, existindo uma nova localização 

para a construção do edifício, deveria ser solicitada à autoridade de protecção civil novo parecer 

mas, o financiamento mantinha-se aprovado. Por último, colocou-se a questão dos custos 

desconhecidos para a implementação do quartel naquele local, tendo o POVT respondido que 

poderia não haver ilegibilidade, e, assim, seria a CMT a ter que suportar esses custos. Disse que 

este Executivo não cede a chantagens. É vontade do Executivo que Trancoso tenha um novo quartel 

de bombeiros. Lançaram esse apelo em diversas reuniões e, até 10 de Outubro, ou existe consenso 

entre a CMT e os bombeiros ou a Associação perderá o financiamento nesta candidatura. Referiu 

que a CMT apresentou três alternativas até à presente data, tendo preferência pelo terreno junto ao 

Estádio Municipal. Disse que não valia a pena a Direcção dos Bombeiros refugiar-se, num parecer 

obtido em tempo recorde, quatro dias, da Coordenação Regional da Cultura do Centro para a 

Câmara recusar o licenciamento. Deixou à reflexão quatro questões: Porque é que o Sr. Presidente 

da Direcção dos Bombeiros se permite prescindir do apoio político e financeiro da Câmara Municipal 

(?) Porque é que o POVT não aceitava o terreno quando se obteve a resposta por escrito a referir o 

contrário (?) Porque não foi lançado outro concurso (?) Porque é que o Presidente da Direcção 

insiste em gastar 300 000€ quando a Câmara disponibiliza um terreno a título gratuito (?) ---------------

-------- Usando a palavra o membro da Assembleia Municipal, João Baptista, referiu que o contrato 

de comodato existiu para criar condição à Associação dos Bombeiros, enquanto promotora e dona 

da obra. Disse que em Dezembro de 2011, depois de uma proposta aprovada em Assembleia Geral, 
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propuseram ao POVT que fosse alterado o dono da obra, em vez de ser a Associação de Bombeiros 

que fosse a CMT. Disseram que isso não se justificava ficando, assim, como promotora a 

Associação de Bombeiros. Referiu que em 9 de Julho de 2010 reuniu em Lisboa com a família Pinto 

Ribeiro e mais outros intervenientes. Passou a ler email’s trocados com a família, demonstrando ter 

havido acordo com esta, em ceder o espaço à Associação e tendo havido uma avaliação feita pelo 

Eng.º Mano e uma situação de contrato de promessa de compra e venda da família para com a 

Câmara. Relativamente aos terrenos que a Câmara sugeriu, disse que o terreno perto do Mercado 

do Gado tem um declive de 32%, e que o terreno junto ao estádio municipal pertence a uma 

herança, e que, tendo de se cumprir o testamento, ainda, não existe um herdeiro. Quanto ao terreno 

junto à central de electricidade, a caminho de Fiães, disse que sendo o edifício aí localizado não 

permitiria haver rádios dos bombeiros. Por consequência, não haveria comunicações, ou seja, o 

terreno não reúne condições de operacionalidade e transmissões. Referiu que no dia 15 de Janeiro, 

deste ano, foi recebido pelo Sr. Presidente da Câmara e pelo Vereador João Paulo Matias porque 

possuía um ofício do POVT onde referia que o prazo seria prorrogado até ao dia 17 de Janeiro de 

2014. Disse que não inventou, nem andou a enganar ninguém. Referiu que foi arranjada uma 

alternativa e comunicaram-na à Câmara Municipal e, esta, só levou o assunto à reunião de Câmara 

no dia 22 de Janeiro. A Associação só recebeu a resposta no dia 29 de Janeiro. Neste, a CMT dizia 

que estava a fazer todos os esforços para resolução do assunto. Contudo, como o tempo limite já 

tinha passado, no dia 16 do mesmo mês, a Direcção da Associação enviou para o POVT, por 

indicação do advogado, um ofício a referir que, face ao processo de expropriação era impossível 

dispor de um terreno para aquela data e requereram uma nova relocalização da construção, o 

terreno junto à Central de Camionagem. Obtiveram o parecer favorável da Autoridade Nacional 

Protecção Civil, em dois dias, para este terreno. Receberam uma comunicação no dia 11 de 

fevereiro de 2014 do POVT a dizer que, efectivamente, houve momentos de arquivamento do 

processo e referiu que o promotor deste investimento é a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso. Com o apoio, ou não, da Câmara, a Associação está em condições de 

arrancar com o processo, precisando apenas, da licença de obra. Informou que na Assembleia Geral 

foi proposto aquele terreno, tendo sido aprovado pelos sócios presentes, 41, apenas com 4 votos 

contra. A essa proposta foi concedido a possibilidade de, durante o mês de Abril, ser garantida a 

alternativa do terreno até aqui proposto, concretamente junto à Central de Camionagem. O elemento 

da Assembleia João Batista, disse transferir toda a responsabilidade que resultar do proposto pelo 

Executivo camarário para sua alçada, garantindo, consequentemente, todos os contactos com a 

tutela e demais organismos, responsabilidade e cumprimento do contrato firmado com o empreiteiro, 

execução do projecto de arquitectura e demais especialidades, seus encargos e boa execução deste 

investimento. Decorrido esse tempo a Associação Humanitária dos Bombeiros daria cumprimento ao 

deliberado na Assembleia Geral de sócios de 28 de Março de 2014. Relativamente ao problema que 

se colocava em o terreno se encontrar junto às muralhas, recorreram ao PDM que diz que para 
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Trancoso existe possibilidade de construir edifícios até quatro andares. Referiu que a zona 

circundante a esse terreno, tem edifícios altos dando o exemplo do edifício Portas do Prado. Disse 

que o Parecer da Direcção Regional da Cultura do Centro demorou dois meses e não três dias, 

como disse o Vereador, tendo sido esse parecer favorável ao terreno. Disse, também, existir um 

parecer do Comando dos Bombeiros, que o executivo tem ignorado, e no qual se conclui que aprova 

de forma peremptória e inequívoca a localização do projecto da construção do quartel no terreno 

denominado quinta do conde, junto à Central de camionagem, sito na freguesia de Santa Maria – 

Trancoso sob o artigo 2599. Referiu que aquele terreno tem a vantagem de estar próximo à actual 

estrutura porque as novas tipificações não permitem que haja Casa do quarteleiro e outras áreas 

sociais, e, assim, também, aproveitariam as garagens para as viaturas. Relativamente aos 

concursos públicos disse que essa questão chegou à Associação no passado dia 25 estando a 

acautelar essa situação. Referiu que no dia 5 de Setembro de 2014, às 11h31, recebeu um 

telefonema do Sr. Secretário adjunto da administração interna, Dr. Tiago Pereira, a alertar para o 

arquivamento do processo caso a obra não arrancasse. No dia 28 de Agosto, o Ministro da 

Administração Interna, Miguel Macedo, ligou ao Presidente da Assembleia Geral, Dr. Júlio Sarmento, 

a alertá-lo para a possibilidade de arquivamento do processo. Reafirmou que os bombeiros pugnam 

por ter um novo quartel. Nos seus órgãos directivos têm soluções encontradas e, os bombeiros 

enquanto promotores de obra, têm direito, como qualquer cidadão singular, a ter uma licença de 

obra. Disse estar em causa um subsídio de 1 100 000€ e se esse não vier para a Associação dos 

Bombeiros de Trancoso, irá para o Sabugal, Famalicão da Serra ou Gouveia. Solicitou ao Presidente 

do Município para que passe a licença porque a Associação já nem está à espera do contributo 

financeiro por parte da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O Presidente do Município disse que relativamente ao ofício da Direcção Regional da Cultura 

do Centro, tem uma entrada de processo a 9 de Julho e aparece despachado a 10 de Julho. Disse 

que ninguém mais do que um Presidente de Câmara, quer o melhor para o seu concelho e para os 

bombeiros. Disse que estão muito a tempo de chegar a um consenso para que o novo quartel seja 

no melhor local para Trancoso porque, na sua opinião, muito mais importante do que os pareceres 

falados são os pareceres dos trancosenses, das forças vivas e de todas as instituições deste 

concelho. Comunicou que estava agendada uma reunião sobre essa questão para o dia seguinte, 

referindo que o Município tudo fará para que as coisas de resolvam. Disse que o quartel será 

construído com este ou outro financiamento sendo necessário bom senso. ---------------------------------- 

-------- O Presidente da Mesa disse que iriam ser interrompidos os trabalhos para almoço e seriam 

retomados às 14h45. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Prosseguindo os trabalhos, o Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto três. 

Deu a palavra ao Presidente do Município para fazer uma breve explicação. --------------------------------

-------- No uso da palavra, o Presidente do Município disse que conforme constava na certidão da 

Câmara, aquilo que estava em causa era a desafectação de duas parcelas de domínio público para 
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o domínio privado da Câmara Municipal. Trata-se de um terreno adquirido pela Câmara em 2003 na 

freguesia de Vila Franca das Naves, tendo uma área de 1100 m2, tendo sido apenas ocupados 88 

m2, havendo duas parcelas sobrantes. Uma de 607m2 e outra com a área de 414 m2. Essas 

parcelas poderão vir a ter dois artigos. -----------------------------------------------------------------------------------

-------- Interveio o Presidente da União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital 

questionando se a estrada que atravessava as duas parcelas seria para manter ou não. Soube que 

se encontram três lotes do Município à venda junto ao Campo de futebol. Não percebe o porquê de 

tanta pressa quando o Município compra terrenos aqui, em Trancoso, e vendem os de Vila Franca. 

Questionou se será para pagar os de Trancoso. Perguntou se é verdade que os terrenos da sua 

freguesia, junto ao campo de futebol estão a ser vendidos a 25€/m2. A ser verdade pensa que os 

terrenos não deveriam ter aquele preço, quanto muito deveriam ser vendidos a 1€/m2 para que as 

pessoas se fixassem na freguesia. Gostaria de saber se existem critérios já estipulados para uma 

futura venda desses terrenos. ----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Usou da palavra o membro da assembleia, José Nascimento, referindo que a intenção do 

grupo municipal do PSD era de votar a favor este ponto. Como foram levantadas algumas dúvidas 

pelo Presidente da Junta, sugeriu um esclarecimento por parte do Presidente do Município para ver 

se mantinham, ou não, essa intenção. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Em resposta ao Presidente da Junta, o Presidente do Município disse que é para manter o 

existente. Disse não existir pressa pois já faz um ano que começou a falar sobre o assunto. Não 

percebe a estranheza do Presidente da junta desse assunto vir à assembleia e conforme consta na 

certidão, foi aprovado, por unanimidade, em reunião de Câmara. Relativamente aos lotes de terreno 

disse que o preço foi baseado na avaliação feita pelos serviços técnicos. -------------------------------------

-------- O Presidente da Junta da União de Freguesias de Vila Franca das Naves questionou se o 

preço por m2 é de 25€ em Vila Franca das Naves, qual seria em Trancoso. Achou exagerado tal 

preço. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa informou que o Presidente do Município prescindiu da resposta. Deu a 

palavra ao membro da assembleia, José Nascimento. --------------------------------------------------------------

-------- Este mencionou que a resposta ficou muito lacónica, não havendo uma explicação cabal às 

questões levantadas pelo Presidente da Junta da União de freguesias de VFN e Feital. Considera 

que se este preço é com o propósito de ninguém comprar, parece-lhe errada tal proposta. Gostariam 

de saber se foi criteriosa, ou não, a opção do preço de 25€ o m2. -----------------------------------------------

-------- O Presidente do Município respondeu que o que estava em causa era, apenas, a 

desafectação de duas parcelas do domínio público para o domínio privado do Município. A questão 

do loteamento e do preço não estava à discussão. Disse que quem fixou o preço dos 25€ por m2, 

para outra questão, foram os técnicos dos serviços com base em critérios previstos na lei. 

Relativamente ao preço do m2 quadrado de terreno em Trancoso disse ser tudo relativo, 

dependendo da localização. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- O membro da assembleia municipal, José Nascimento disse ser sempre bom ouvir uma 

explicação pois, ele próprio, estava a fazer confusão porque pensava que estava relacionado com o 

mesmo terreno. Sendo assim, solicitou ao Presidente do Município para que fosse reconsiderado o 

valor estipulado para aquele terreno, que futuramente poderá ser alienado, para que de facto haja 

interesse em adquirir. Informou que o sentido de voto do grupo municipal do PSD seria favorável. ----

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

mesma, foi aprovada por unanimidade. Informou que se iria passar ao ponto quatro da ordem de 

trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- No uso da palavra o Presidente do Município explicou que tratava-se da abertura do 

procedimento concursal para Chefe de Divisão Administrativa. Seria necessário que a Assembleia 

Municipal aprovasse a proposta relativamente à constituição do júri do concurso. Informou que o júri 

seria constituído pelo Presidente Dr. Adelino de Almeida Costa, Vogal, Dr. Fernando Tavares 

Delgado e Dr. Eduardo Alves. ----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Interveio o membro da Assembleia municipal, João Baptista, parecendo-lhe ser uma 

desqualificação de não ser recrutado, para Presidente, o Dr. Fernando Tavares Delgado, uma vez 

que pertence ao concelho. Discordou com o facto de ser necessário recrutar elementos pertencentes 

à Câmara Municipal de Viseu e da Covilhã. Questionou se no distrito não haveria gente com perfil e 

idoneidade que permitisse constituir um júri desta natureza. ------------------------------------------------------

-------- Em resposta o Presidente do Município disse que reconhecia no Dr. Fernando Delgado as 

maiores capacidades. Essa proposta foi feita mas, o mesmo disse que, por consideração pelo colega 

de Viseu, não queria ocupar esse lugar. Relativamente aos outros dois lugares disse ter feito vários 

contactos, não tendo sido fácil encontrar gente com disponibilidade. Como o Dr. Eduardo Alves, 

estava disponível e reunia os requisitos, aceitou. ---------------------------------------------------------------------

-------- Não havendo mais intervenções e posta à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto cinco da ordem de trabalhos. -------------

-------- No uso da palavra, o Presidente do Município informou que, na sessão da assembleia de 

Abril, a proposta foi votada mas os valores teriam de ser alterados porque aquando a negociação, 

com os autocarros públicos para o transporte escolar, não foi possível negociar pelos mesmos 

preços do ano anterior. Informou que, este ano, pagariam150€/dia por autocarro sendo que o valor 

total passará para 116 000€, tendo que, neste período escolar, pagar mais 20 000€. Disse que a 

partir de Janeiro o preço por autocarro será de 155€/dia. A verba estimada, para 2015, de 135 000€ 

passará para um valor de 172 657€. -------------------------------------------------------------------------------------

-------- Não havendo intervenções, o Presidente da Mesa informou que o ponto estava encerrado 

uma vez que não se colocava à votação, tendo sido obtida a autorização na sessão de Junho. 

Informou que se iria passar ao ponto seis da ordem de trabalhos. ---------------------------------------------

-------- No uso da palavra, o Presidente do Município referiu que este assunto já tinha vindo à sessão 

da assembleia de 23 de Junho, tendo a mesma autorizado o Município a proceder à aquisição do 
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Palácio Ducal e a sua envolvente até ao valor de 375 000€. Disse que depois de mais algumas 

reuniões com o proprietário daquele edifício, chegou-se a um acordo final no montante de 350 000€ 

a pagar em duas prestações. 50 000€, aquando da realização da escritura e os restantes 300 000€ a 

entregar até Junho do ano 2015. Disse que o que estava em causa era a aprovação das novas 

condições de pagamento por parte da assembleia. Mencionou que não era a altura ideal para a 

Câmara adquirir mas tendo pela frente um novo quadro comunitário, 2020, possibilitará elaborar um 

projecto de modo a que possa vir a ser financiado. ------------------------------------------------------------------

-------- Interveio o membro da assembleia municipal, João Baptista, questionando se estava a falar 

de todo o quarteirão, ou apenas, do edifico do Palácio Ducal e se os 200 000€ entregues ao 

proprietário ao abrigo do programa de apoio ao investimento serão reembolsados. Questionou que 

garantia tem o Presidente do Município, na actual conjuntura, que esta obra possa vir a ser apoiada. 

Disse que a Câmara deve adquirir mas deve clarificar o valor patrimonial, uma vez que a valorização 

em 2010 era uma e hoje será outra. Questionou se existe uma estimativa para a recuperação 

daquele quarteirão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa disse que este assunto tinha sido motivo de várias intervenções, da 

sua parte, nesta assembleia e daquilo que se recordava era que o PS votou contra a aquisição do 

Palácio Ducal com base num contrato promessa que havia sido celebrado pelo então executivo, num 

valor de 900 000€ porque achavam esse preço exagerado. Referiu que não estavam contra a sua 

aquisição. Nessa altura, parece que se falava no retorno dos 200 000€. Reconhece que a 

degradação do edifício e o tempo que decorreu, leve a uma diminuição do seu valor. ---------------------

-------- Em resposta, o Presidente do Município disse que este assunto une todos os trancosenses, 

uma vez que tem recebido felicitações pelo facto da Câmara ter adquirido aquele edifício por um 

preço muito inferior, coisa que não aconteceu, durante dez anos, com o anterior executivo. Disse 

que o que estava em causa era a aquisição de todo o quarteirão e relativamente aos 200 000€ disse 

que, com este Executivo, não entraram no negócio. Solicitou que fosse dada a palavra ao vereador 

João Paulo Matias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- No uso da palavra, o vereador disse que o valor dos 350 000€ não incluía os 200 000€, nem o 

Executivo pensava em reclamar essa quantia ao Sr. Manuel Pinto. Disse que, no passado, este 

imóvel tinha sido negociado por duas ocasiões. A primeira por 900 000€, onde não incluíam os 200 

000€, e, mais tarde, por 550 000€ não incluindo, também, os tais 200 000€. Informou que iria 

realizar-se o negócio por 350 000€, sendo que os 200 000€ não se encontravam incluídos. Disse 

que, com o aproximar do prazo das candidaturas ao novo quadro comunitário, não era compaginável 

a expropriação com a necessidade de vir a candidatar a obra ao novo quadro comunitário. Disse que 

este Executivo, ao contrário de outros, só avança com candidaturas quando a Câmara é dona dos 

terrenos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Interveio o membro da assembleia José Nascimento referindo que ficou surpreendido ao ouvir 

o Presidente do Município dizer que este processo unia todos os trancosenses. Questionou se 
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contou com todos os trancosenses, ou apenas, com aqueles que o felicitaram porque pensa que 

esse negócio não é motivo de tanto regozijo. Disse que enquanto no passado havia um objectivo 

para aquele edifício, nesta altura não se conhece. Repudiou o termo da declaração de voto em 

reunião de Câmara passando a citar: “ Este Executivo gere os dinheiros públicos, ao contrario da 

irresponsabilidade que assistimos no passado e que levou este Município a uma situação financeira 

calamitosa.” Disse que se calhar terá sido por isso, que o povo do concelho de Trancoso votou neste 

Executivo, pensando que iria fazer diferente. Referiu que não sabe se terão o prazer de dizer que foi 

diferente porque para as juntas de freguesia dizem sempre que não há dinheiro mas para este 

processo já existem 350 000€, mais os 200 000€ do subsídio que foi entregue no passado. Disse 

que a seguir vêm os custos do restauro e esses não estão contabilizados. Acha que o Presidente do 

Município deveria pensar em ajudar as freguesias que passam por dificuldades. ---------------------------

-------- O Presidente do Município disse existirem ideias muito concretas para aquele edifício. Será 

colocado um espaço com galerias sobre os temas da Batalha de Trancoso, pinturas da Eduarda 

Lapa, Bandarra, galeria de arte e outra parte será mais empresarial com escritórios, salas de 

conferências, gabinete apoio ao empreendedorismo e loja do cidadão. Sabe que este projecto 

poderá, assim, vir a ser financiado no quadro comunitário. Relativamente à declaração de voto, crê 

que este Executivo só tem de se orgulhar do cuidado e responsabilidade com que gere os dinheiros 

públicos. Recordou os 2 600 000€ pagos pela Central de Camionagem, os 3 300 000€ pelas obras 

no campo da feira, 1 200 000€ pelo Centro de Interpretação Isaac Cardoso e o anexo do convento 

dos frades que custou 1 000 000€. Disse, não ter duvida que quando aquele espaço for recuperado 

será uma satisfação para todos os Trancosenses. Reconhece o trabalho das juntas de freguesia e 

que as mesmas precisam de ser apoiadas. Disse que, este ano, já foram transferidos um total de 60 

000€ para algumas juntas de freguesia, existindo ainda o mesmo valor para transferir mas a Câmara 

encontra-se com muitas dificuldades financeiras. ---------------------------------------------------------------------

-------- Usou novamente a palavra o membro da assembleia, José Nascimento, referindo que 

concorda na questão das dificuldades financeiras existentes, assim como alguns erros cometidos no 

passado mas só foram cometidos porque foi feita obra. Eram serviços reivindicados pela população 

e foram feitos. Disse ser necessário ter em conta que o erro não está todo no passado, também está 

no presente. Referiu que todas as obras que venham a ser realizadas por este Executivo também 

estão sujeitas a erros e tem de haver humildade para os reconhecer. Disse que espera que as 

freguesias não venham a ser prejudicadas com a concentração de investimentos na sede do 

concelho. Terminou referindo que as freguesias devem ser solidárias com o Município mas, também, 

vice-versa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa questionou como é que se pagam 2 000 000€ de obras não 

concursadas, onde 450 000€ foram na freguesia do Reboleiro. Disse estar a decorrer uma acção 

judicial e gostaria que as pessoas pertencentes a esta assembleia dissessem como é que este 

Executivo responde a uma questão dessa natureza. ----------------------------------------------------------------
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-------- O membro da Assembleia municipal, José Nascimento mencionou que se a freguesia do 

Reboleiro fosse Câmara Municipal saberia como haveria de pagar. Como não é, cabe ao Município 

fazer isso. Nesse caso disse ter havido concurso, tendo sido notificada a Câmara pelo tribunal antes 

das eleições. Sabia que havia a possibilidade de recorrer ao PAEL ou a um empréstimo. Referiu que 

aquele investimento é da Ribeirinha e não do Reboleiro. Apelou para que aquele projecto 

continuasse para que fosse possível mais criação de postos de trabalho e desenvolvimento da zona. 

-------- Interveio o membro da assembleia, João Baptista questionando porque são feitas sempre 

comparações com o Executivo anterior. Perguntou se é, ou não, verdade que a máquina da Câmara 

trabalhou para um particular, avariando lá, e que um carro pesado trabalhou 12 horas seguidas sem 

fazer intervalo de descanso. Relativamente ao Palácio Ducal questionou, novamente, caso não seja 

concretizado o negócio, se os 200 000€ continuam de retorno para a Câmara. Disse que a certidão 

da Câmara datada de 28/08/2014 referia: “ submetida a proposta à votação na sequência da 

deliberação camarária 16/06/2014 e da autorização aprovada em reunião da assembleia municipal 

de 23/06/2014, a Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta aprovada relativa à aquisição do 

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

Trancoso e Souto Maior sob o artigo 2270 inscrito na conservatória do registo predial de Trancoso 

sob o nº1891 pelo valor de 350 000€, dando poderes ao Sr. Presidente da Câmara para outorgar o 

contrato de promessa compra e venda bem como a respectiva escritura.” Após isto, referiu que este 

ponto não poderia ser votado, uma vez que foi às finanças pedir uma certidão de teor do artigo 2270 

da união freguesias Trancoso e Souto Maior, não sendo esse artigo correspondente ao Imóvel em 

questão. O artigo 2270 diz respeito a um lote de terreno pertencente ao Sr. Celso Augusto 

Domingues, com morada habitual em Vila Nova de Gaia, localizando-se na Quinta do Conde. 

Apresentou um requerimento ao Presidente da Mesa passando a citar: “Exmº Sr. Presidente da 

Mesa, encontrando-se agendado nesta assembleia municipal o ponto seis: Análise, discussão e 

votação da proposta da Câmara Municipal relativa à alteração das condições da assunção de 

despesa plurianual referente à aquisição do Palácio Ducal, ora é referido na certidão da Câmara 

Municipal de 28/08/2014 que a Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta apresentada relativa 

à aquisição do imóvel denominado Palácio Ducal, inscrito na matriz predial urbana da união de 

freguesias de Trancoso e Souto Maior sob o artº 2270, descrito na conservatória do registo predial 

de Trancoso sob o nº1891, sob o valor de 350 000€, dando poderes ao Sr. Presidente Câmara para 

outorgar o contrato de promessa compra e venda bem como a respectiva escritura. Constata-se que 

presente uma certidão predial urbana extraída hoje, para os devidos efeitos, o artº 2270 matriz 

predial urbana da União Freguesias de Trancoso e Souto Maior possua como titular o Sr. Celso 

Augusto Domingues com morada na praceta 25Abril, 77, 1º Drt Frente 4430-257 Vila Nova de Gaia. 

Perante esta facto considera-se que não se encontram reunidas as condições para delegar os 

competentes poderes ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Trancoso, por quanto não se pode 

delegar competência de poderes para um bem que não é o identificado na certidão emitida pela 
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Câmara Municipal de Trancoso, concretamente, o seu artº 2270 da União das freguesias de 

Trancoso São Pedro e Santa Maria e Souto Maior. Trancoso, 29 de Setembro de 2014. Pede a V. 

Ex.ª deferimento do requerimento. Deputado Municipal João Baptista”. ----------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa informou que o requerimento seria recebido e iria ser canalizado para a 

Câmara Municipal. Transmitiu que tinha telefonado para a Conservatória a questionar se a descrição 

1891 pertencia, ou não, à Ducalgest. Foi – lhe dito que sim, tendo como artigo matricial o 2039. 

Imagina que seja um problema de renumeração. Referiu que o que interessa é a descrição da 

conservatória, que prova a titularidade, e essa estava correcta. --------------------------------------------------

-------- Interveio, novamente, o membro da assembleia, João Baptista referindo que não recorreu à 

conservatória mas que na certidão de teor das finanças constava que o artigo 2270 provinha do 

1651. Pensa que teria de haver uma correcção. ----------------------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa disse que o que iria ser votado não era o artigo A ou B, seria apenas a 

proposta da Câmara Municipal relativa à alteração das condições da assunção de despesa 

plurianual referente à aquisição do Palácio Ducal. --------------------------------------------------------------------

-------- Usou da palavra o membro da assembleia, José Nascimento, referindo que a Certidão referia 

o artigo 2270. Disse não duvidar do telefonema feito pelo Presidente da Mesa para a Conservatória 

mas, também, não duvidava daquilo que está escrito. Questionou se seria tão urgente este ponto ser 

votado nesta sessão. Na sua opinião, deveria ser votado na próxima sessão. Existindo essa duvida 

aconselhou os membros da sua bancada a votar contra. -----------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa disse não ter duvidas e que o ponto se mantinha à votação porque a 

votação nada tinha a ver com o numero do artigo. Sabia da existência de um erro que, 

provavelmente, teria a ver com a renumeração a propósito da reorganização administrativa. 

Mencionou que a questão que iria ser votada seria exclusivamente a proposta da Câmara Municipal 

relativa à alteração das condições da assunção de despesa plurianual referente à aquisição do 

Palácio Ducal. Disse que ninguém nesta Assembleia tinha dúvidas do que era o Palácio Ducal. Não 

havendo mais intervenções e colocada a proposta à votação a mesma foi aprovada com 21 votos a 

favor, 12 contra e 4 abstenções. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Em declaração de voto o membro da assembleia, José Nascimento, referiu que não 

duvidavam das convicções do Sr. Presidente da Mesa mas crê que usou de alguma prepotência 

para com o efeito porque quando se compra uma casa, tem de se saber onde ela se situa. O Palácio 

Ducal situa-se, de facto, em Trancoso mas tem que assentar no terreno que seja legítimo. Neste 

caso, todos os que mostraram o seu sentido de voto contra e abstenção foi porque não existia uma 

certeza de que o artigo fosse o correcto. Teria sido melhor o agendamento deste ponto para outra 

altura. Não tendo sido essa a opção, respeitaram-na, e daí o sentido de voto manifestado. -------------- 

-------- Não havendo intervenções do público no ponto sete 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. ---------------------------------------------------------- 
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-------- O Presidente da Mesa da Assembleia – 

 

-------- O Primeiro Secretário – 

 

-------- O Segundo Secretário –  

 

Adenda à Acta nº6  

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal 29/09/2014 

 

Após solicitação do membro da Assembleia Municipal do Grupo Municipal do PSD, Tomás Martins, 

na sua intervenção, páginas 7 e 8, onde se lê: 

 

“Em todos os panfletos de divulgação e cartazes, os logótipos que apareceram foram os da Câmara 

Municipal, Empresa Municipal e Junta de Freguesia, tendo sido excluído o do Moto Clube. Referiu 

que sobraram 750€ para a ACRT e Moto Clube mencionando que ninguém se anda a governar à 

conta do subsídio da Câmara e gostaria que a situação fosse esclarecida.”  

 

Deve ler-se: 

 

“Em todos os panfletos de divulgação e cartazes, os logótipos que apareceram foram os da Câmara 

Municipal, Empresa Municipal e Junta de Freguesia, tendo sido excluído o do Moto Clube. Referiu 

que sobraram 750€ para a ACRT e Moto Clube, tendo o Presidente deste, Sr. João Máximo, feito 

questão de levar ao Presidente do Município todos os comprovativos de despesa. Mencionou que 

ninguém se anda a governar à conta do subsídio da Câmara e gostaria que a situação fosse 

esclarecida.” 

 

Para os devidos efeitos se lavrou a presente Adenda à Acta da Sessão acima mencionada, que irá 

ser devidamente assinada, ficando apensa à Acta nº6. 

 

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

 

-------- O Primeiro Secretário – 

 

-------- O Segundo Secretário –  

 


