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                                                   ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
                                                              DE TRANCOSO DE 30 DE JUNHO DE 2011 
 
 
 
--------- Aos trinta dias do mês de Junho do ano de dois mil e onze, pelas catorze 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 António Manuel Rios da Fonseca Leal, Presidente da Assembleia Municipal. --------------------------------

--------- A ordem de trabalhos foi a seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- Ponto número dois – Informação do Presidente da Câmara acerca da Actividade Municipal; ----------------------------- 

--------- Ponto número três – Análise, discussão e votação da 2ª revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano; ----- 

--------- Ponto número quatro – Análise, discussão e votação da proposta de Regulamento de Organização e 

Funcionamento de Feiras de Comércio a Retalho no Concelho de Trancoso; ------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto número cinco – Análise, discussão e votação do Relatório e Contas consolidadas relativamente ao 

exercício de 2010; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Ponto número seis – Período destinado ao público. ----------------------------------------------------------------------------- 

Depois de assinada a folha de presenças para verificação de quorum, constatou-se a falta dos deputados Hermínio José 

Costa Albino, Américo Carvalho Mendes substituído por Sandra Ribeiro, António Agostinho Plácido dos Santos substituído 

por José Carlos dos Santos Rodrigues, membros do Grupo Municipal do Partido Social Democrata ; e Leonel Matias 

Alves, substituído por António Reis Ferreira, João Paulo Rodrigues Matias, António Carlos Camejo Martins, Luís António 

de Castro Ribeiro, substituído por Artur Rodrigues, José Jorge dos Santos Carvalho e António Augusto Rocha Rua, 

substituído por Dina Isabel Monteiro do Couto, que também faltou, todos pertencentes ao Grupo Municipal do Partido 

Socialista. Estas faltas foram devidamente anotadas, assim como as registadas pelos Presidentes de Junta de Freguesia 

de Castanheira, Francisco José Máximo Barreiros; de Cogula, Jorge Manuel Caetano Ferreira Amado; de Santa Maria, 

Amélio Manuel Martins Nunes Salvador, este substituído por Hélder Jorge Baptista; de Tamanhos, Nuno Filipe Cardoso 

Morgado; de Terrenho, Amílcar César dos Santos, substituído por Fernando Osório Santos; de Valdujo, Joaquim 

Figueiredo Ribeiro, substituído por José Fernandes Domingues e de Vila Garcia, Nuno Miguel Pereira Caetano. --------------

--------- Considera-se ainda faltoso, 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”,- o deputado municipal 

Mário do Carmo Lopes Castela, membro do Grupo Municipal do Partido Social Democrata. ------------------------------------------

--------- Estiveram ainda presentes, em representação da Câmara Municipal, o Sr. Presidente do Município, Júlio 

Sarmento, bem como os vereadores, António Oliveira da Silva, João Rodrigues, João Carvalho, Amílcar Salvador e Ivone 

dos Santos Mouco. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa deu início à sessão, pondo à discussão a acta relativa à última sessão. Não havendo 
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intervenções, o Presidente da Mesa informou que o deputado Luís António Castro Ribeiro enviou um email solicitando 

algumas alterações na acta por uma sua intervenção, pelo que a Mesa aceita as alterações apresentadas. Posta à 

votação, a mesma foi aprovada por maioria com as abstenções de três membros que não estiveram presentes. Informou 

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

--------- Usou da palavra a deputada Emília Tracana, congratulando a Câmara pelas estátuas colocadas recentemente, 

considerando que, depois de vários equipamentos culturais e sociais, faltava um conjunto de esculturas que tivessem a 

ver com a História local. Disse ter visto o vídeo do Simpósio da Pedra, que vale a pena observar, pelo modo como o 

escultor dá vida à pedra. Deu os parabéns ao Executivo pelas obras efectuadas que dignificam a cidade de Trancoso, 

virada para a história, para a cultura e para o lazer. Sugeriu, no entanto, que o sentido da estátua de João Tição fosse 

alterado de modo a ficar de frente para as muralhas, porque, se pensarmos na lenda, quando ele voltou com o estandarte 

dos Mouros e a porta estava encerrada, lançou a bandeira para dentro das muralhas e disse: “salta cavalo, morra o 

homem e fique a fama”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município requereu ao Presidente da Mesa a introdução de um novo ponto na ordem de trabalhos 

com a seguinte redacção: “Reflexão sobre a eventual alteração do dia da realização da feira semanal e deliberação, se 

possível, por votação secreta, da alternativa entre o dia de sexta e o dia de sábado, destinado à feira semanal de 

Trancoso”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O 

Presidente da Mesa colocou à votação a introdução deste ponto, informando que caso haja concordância nos termos da 

lei será introduzido na ordem de trabalhos, sendo a sua discussão guardada para o momento oportuno. ------------------------

--------- O deputado Amaral Veiga solicitou a palavra para referir que entende que a questão de um novo ponto na ordem 

de trabalhos deve merecer uma breve reflexão, tendo em conta os documentos recebidos ou os temas que irão ser 

debatidos. Se a Câmara, por qualquer urgência, vem suscitar este assunto para reflexão, os deputados são apanhados de 

surpresa e podem dizer que não estão preparados. Disse que o grupo municipal do PS entende que este ponto não deve 

ser introduzido a debate, porque os grupos municipais existem e reúnem-se antes de virem discutir estas questões. Por 

isso mesmo, votarão contra a introdução do próprio tema, porque deveria merecer por parte dos deputados uma prévia 

reflexão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa disse que quem quiser votar contra, está completamente à vontade. Pensa que à excepção 

dos membros do Executivo, todos os membros da Assembleia terão ficado surpreendidos. ------------------------------------------ 

Depois do vereador Amílcar Salvador ter pedido a palavra, referiu que o Executivo estava representado pelo Presidente do 

Município e só ele é que poderia autorizar a intervenção. ---------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município disse que o que está neste momento em discussão é se a Assembleia votará a 

admissibilidade do referido ponto na ordem de trabalhos, matéria que é da sua única competência. Todavia, o Município 

pediu a discussão deste ponto. Disse que muitas vezes tem assistido nesta Assembleia, quer da bancada do PSD, quer 

da bancada do PS, no sentido de suscitar a reflexão sobre a eventual alteração do dia da feira de sexta para sábado. 

Acontece que até agora o regime de ocupação dos terraços municipais era um regime precário, mas com o licenciamento 

do novo mercado municipal, obra que deverá estar pronta em final de Julho e que nos termos da lei impõe ao município o 

sorteio dos lugares a atribuir, impõe-se que seja este o tempo de definir se o município entende ou não alterar o dia de 

mercado porque vai ser feito um sorteio para que os feirantes ocupem os seus lugares, e não é muito sério por parte do 
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Município estar a abrir processo de sorteio, a admitir candidaturas, dizendo aos feirantes que o dia é sexta-feira e depois 

passados seis meses, dizer-lhes que passou para o sábado. Entende que é justamente antes do processo do sorteio, até 

porque vai haver um regime de faltas e assiduidade aos lugares, que se deve suscitar a reflexão desta matéria. Ou esta 

questão se resolve agora, ou seja, antes dos feirantes serem informados, ou então deixa de ter sentido. Mais referiu que a 

Câmara Municipal reuniu em 22 de Junho, onde debateu este tema. No entanto, nesta data já tinham sido expedidas as 

convocatórias para esta sessão da Assembleia, pelo que o pedido de introdução deste ponto na ordem de trabalhos, 

resulta apenas da seguinte deliberação, tomada por unanimidade conforme consta na certidão do Município: “A Câmara 

Municipal, atendendo que vai apresentar à Assembleia Municipal, uma proposta de Regulamento que visa reorganizar o 

funcionamento da Feira Semanal em Trancoso, deliberou considerar ser este o momento oportuno, para suscitar ao órgão 

deliberativo, uma reflexão sobre uma possível alteração da realização daquela feira semanal, passando a mesma da 

sexta-feira para o sábado, assim o delibere maioritariamente. “ ------------------------------------------------------------------------------- 

Depois de o vereador Amílcar Salvador dizer que isto não era verdade, questionou o Dr. Francisco Coelho que é o autor 

da acta que se o que está escrito corresponde à deliberação tomada por unanimidade. -----------------------------------------------

--------- Em resposta o Dr. Francisco Coelho disse que a regra para a elaboração das actas, é que estas reflictam aquilo 

que se passou nas reuniões de Câmara. Aquilo que a Câmara deliberou é aquilo que consta da certidão: a reflexão sobre 

a alteração da data da realização da feira e foi isso que foi decidido nessa reunião. ----------------------------------------------------

--------- Depois de autorizado pelo Presidente do Município, interveio o vereador Amílcar Salvador, referindo que aquilo que 

se passou na realidade foi que, na primeira reunião de 14 de Junho, sem efectivamente estar agendado qualquer ponto 

relativamente a uma possível alteração no mercado semanal, fomos surpreendidos, no período antes da ordem do dia, no 

sentido de se votar nesse mesmo dia a proposta de alteração do dia do mercado semanal para o sábado. Imediatamente 

discordaram e essa proposta não iria ser votada porque entendem que neste ponto tem de haver um diálogo alargado a 

toda a população do concelho e inclusivamente, se necessário, realizar um referendo. Disse que relativamente à reunião 

de 22 de Junho, esta certidão que foi entregue nesta sessão não corresponde totalmente à verdade, pelo menos, na parte 

final do parágrafo onde diz “(…) assim o delibere maioritariamente.“ É certo que os vereadores do PS estavam à espera 

que na reunião do dia 22, a Câmara apresentasse uma proposta nesse sentido, mas nada disso aconteceu na ordem de 

trabalhos pelo que não houve nenhuma deliberação por parte da Câmara e também não sabe de que forma legal é que 

aparece aqui uma proposta de votação por voto secreto por parte do Presidente do Município. Concluiu dizendo que este 

assunto não foi votado em nenhuma reunião de Câmara, e a posição do PS será de ouvir toda a população do concelho 

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

--------- O Presidente do Município referiu que na reunião de 14 de Junho, disse ter suscitado a questão de reflectir sobre a 

eventual proposta à Assembleia de alteração da data porque estavam a tempo de enviar o ponto na convocatória da 

Assembleia, e uma vez que os vereadores do PS não contavam com o tema, pediram que fosse agendado para a reunião 

seguinte. Na reunião do dia 22, os vereadores do PS estavam à espera que a Câmara apresentasse a proposta de 

alteração do dia, mas ele entendeu que a Câmara transferisse para a Assembleia Municipal essa reflexão, mas uma 

reflexão consequente. Referiu que o que consta na certidão foi o que se lá passou e solicitou ao Presidente da Mesa, nos 

termos estatutários, que ponha à votação se se admite a introdução ou não deste ponto. ---------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa disse que estão a discutir um tema que depois, se for incluído na ordem de trabalhos, será 
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repetitivo. Deu a palavra ao Presidente da Junta de Fiães. -------------------------------------------------------------------------------------

--------- Este questionou se os feirantes têm ou não direito de dar o seu voto. Acha que em democracia todos deveriam 

manifestar a sua opinião e esta Assembleia nem é uma décima parte do nosso povo. -------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa disse que as eleições autárquicas servem para delegar num determinado número de 

pessoas, o poder de deliberação. A isto chama-se democracia representativa. -----------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado João Baptista, referindo que este tema é muito caro e pensa que se deveria reflectir de forma 

madura, pelo que nesta matéria justificava-se um referendo. Disse que hoje já viu o deputado Amaral Veiga um pouco 

exaltado sobre um tema que é importante para o concelho de Trancoso. Posto isto, disse que o Presidente da Mesa 

referiu muito bem que esta Assembleia é a representante democrática do concelho, o que está aqui em causa é se é 

admitido o agendamento ou não do ponto apresentado pelo Presidente do Município. -------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Paulo Leocádio, questionando o Executivo se foram auscultados os representantes 

dos consumidores, os representantes e as Associações dos feirantes para o agendamento deste ponto. ------------------------

--------- Interveio o deputado Amaral Veiga, referindo que o Presidente do Município fez uma afirmação e o Vereador 

Amílcar fez outra. Foi solicitada a opinião do secretário Dr. Francisco Coelho. Este veio dizer que não houve qualquer 

deliberação. Referiu que existe alguém que está a mentir e esta Assembleia não pode ficar indiferente a uma tomada de 

posição por parte de um vereador que diz que não é verdade o que diz o Presidente do Município e vice-versa. A verdade 

deve vir ao de cima. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município disse que a certidão apresentada foi elaborada pelo Dr. Francisco Coelho, não lhe foi 

ditada. Informou que em face do que aqui foi dito, as próximas reuniões de Câmara passarão a ser gravadas. 

Relativamente ao Regulamento, disse que este foi a parecer de todas as entidades legais que eram necessárias consultar. 

A definição do dia da feira é da exclusiva competência da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa colocou à votação a proposta de inclusão deste novo ponto na ordem de trabalhos. A lei 

permite que a ordem de trabalhos pode ser alterada. No entanto aquilo que Mário Esteves Oliveira diz em anotação ao 

CPA é o seguinte: “Tratando-se de reunião ordinária permite-se a inclusão do ponto da ordem de trabalhos desde que 

pelo menos 2/3 dos membros reconheçam a necessidade e votem favoravelmente.” Quer dizer que neste momento e nos 

termos da lei a proposta apresentada não reúne os requisitos para ser incluída porque obteve 17 votos contra e 30 a favor, 

sendo necessários 32 votos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Usou da palavra o deputado André Costa, questionando o Presidente do Município sobre a cedência de 

transportes para as colectividades. Disse que na qualidade de Presidente da Associação da Ribeirinha tem pedido 

transportes para o grupo de concertinas e no mês de Maio foram feitos vários encontros de concertinas e foi-lhe 

comunicado que o transporte não seria cedido quando a deslocação fosse para fora do concelho de Trancoso. Gostava de 

ser esclarecido porque sabe que houve saídas de outras colectividades para fora do concelho e tiveram transporte. 

Questionou em que estado se encontra o apoio às associações, visto que nos últimos anos não se tem concretizado o 

plano de apoio às mesmas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado César Prata, referindo que a circulação, nomeadamente de pesados, dentro do perímetro 

urbano se faz com uma velocidade excessiva. Disse que a Câmara poderia solicitar às autoridades de trânsito que, de 

uma forma pedagógica e depois de uma forma mais drástica, controlasse e limitasse a velocidade dos pesados. Sugeriu 



Acta n.º 12 – 30 de Junho 2011 

 

                                                                              6 

que a marcação horizontal fosse revista e reavivada porque tudo o que é traço contínuo, descontinuo, passadeiras, 

sinalização horizontal encontra-se bastante esbatida. --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado João Batista, referindo que pegava um pouco nas palavras da deputada Emília 

Tracana relativamente ao monumento que está junto às Portas do Carvalho. Não quer discutir a sua posição, se deve 

estar virado para nascente ou poente, mas o que acontece é que a plataforma onde está assente não facilita quem o visita 

pois há um desnível imediato em relação à plataforma onde está o monumento. Disse que já várias vezes foi falado que 

aquela artéria que vai das Portas do Carvalho para a estrada nacional deveria ser melhorada e pô-la transitável. Em 

relação ao monumento, não há uma posição para fazer um bom trabalho fotográfico. Disse que na última sessão da 

Assembleia, o deputado José Carlos Rodrigues referiu que toda a zona histórica, nomeadamente o Castelo, merecia outro 

tipo de limpeza. Disse ter-se dirigido ao Castelo e o que constatou foi efectivamente que todo o envolvimento do Castelo 

está como nunca esteve em termos de limpeza. Sugeriu que valeria a pena escovar o que está esculpido por cima das 

Portas do Carvalho. Congratulou-se com a intervenção que está a ser feita aos passeios junto ao jardim-de-infância. Sabe 

que irão também fazer a intervenção nos passeios do cemitério, mas deixava à consideração da autarquia, se assim o 

entender, melhorar o primeiro talhão do cemitério com cubetas para ficar enquadrado com o pavimento restante. Sugeriu 

ainda que haja intervenção nuns buracos que se encontram na zona da freguesia de Torres. Questionou se o regulamento 

de organização e funcionamento de Feiras e Comércio a Retalho no concelho de Trancoso é imperativo ser apresentado 

para deliberação face aquilo que nos deixou no ar, pois julga que era preferível reflectir um pouco melhor e, se calhar, 

discutir este ponto na sessão de Setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta, o Presidente da Câmara disse que a apreciação do regulamento está incluída na convocatória da 

Assembleia Municipal e deve ser discutido. O regulamento não tem a fixação do dia do mercado semanal. São coisas 

distintas, pese embora o disposto nos termos do artº12 do Regulamento que iremos apreciar, o qual diz que: “Competirá à 

Câmara Municipal fixar o dia de semana da realização da feira semanal de Trancoso, a qual se efectuará no espaço 

público destinado para o efeito …”, o que quer dizer que uma vez que esta Assembleia não quer discutir esta questão, a 

Câmara irá deliberar nos termos do regulamento se assim for aprovado. Entende que deve ser discutido este ponto uma 

vez que está agendado e o regulamento foi distribuído. -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Nuno Rodrigues, referindo, no seguimento da intervenção do deputado João Baptista, que há 

hipóteses de fazer sessões extraordinárias da Assembleia, por isso não teríamos de esperar até Setembro. Disse que 

questionou a Câmara, na sessão de Fevereiro, sobre a inércia desta em vários assuntos. Um deles era relativo às piscinas 

municipais, que na altura já estavam fechadas há um ano e meio, disseram que no final de Março estariam abertas ao 

público e estamos no final de Junho e ainda não se encontram abertas. Falou nos contentores subterrâneos que também 

era para estarem em Julho de 2010 já a funcionar, dizendo depois que no final de Março, princípio de Abril isso seria uma 

realidade. Presentemente ainda não estão todos a funcionar. Por outro lado, relativamente à questão que colocou o 

deputado César Prata, da velocidade na Rua Nuno Álvares Pereira, onde se encontra o jardim-de-infância, e na qual 

passam carros a grandes velocidades, pensa que os semáforos deveriam estar situados antes e tornando necessário 

desta forma reduzir a velocidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa deu a palavra ao vereador António Oliveira por delegação do Presidente do Município. Este 

disse que muito do que estão aqui a discutir não é novo. É que o regulamento de Feiras e Mercados que está em vigor, 
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desde os finais dos anos oitenta, também não marca o dia da realização do mercado, afirmando que é competência da 

Câmara Municipal. O que houve neste regulamento foi manter uma redacção desta matéria, deixando ficar para a 

competência dos órgãos municipais o que já vinha dantes. A questão da reflexão não põe em causa o regulamento, este 

tem de ser publicado, tem prazos a cumprir e põe em causa a instalação dos feirantes nos novos espaços. Provavelmente 

não haverá possibilidade de colocar os feirantes no espaço requalificado antes do mês de Agosto porque o empreiteiro vai 

dar a obra por concluída depois de 20 Julho, e será a pior altura para estar a reunir e a fazer sorteio. O próprio 

comandante distrital da GNR disse que nessa altura não, por isso será feito no final de Agosto. O regulamento prevê 

prazos, e se não fosse discutido nesta sessão, não poderíamos colocar os feirantes nos seus lugares em finais de Agosto 

e princípios de Setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Amaral Veiga referindo que por aquilo que se acabou de ouvir, parece que a Câmara está de 

algum modo a proporcionar a esta Assembleia alargar o debate e transpor para esta, uma deliberação sobre uma matéria 

que é da sua competência. Disse que a reunião de Câmara foi a 22 de Junho, os documentos chegaram aos deputados a 

24, via e-mail, inclusive as certidões referentes aos pontos da ordem de trabalhos, questionando porque é que o da 

reflexão sobre a mudança do dia de mercado não chegou. Possivelmente não interessava haver público ou comerciantes 

nesta sala. Mencionou que o que houve foi vontade da Câmara em não fazer chegar a certidão e a não permitir debate 

entre os grupos municipais e só em cima da hora é que vem com esta questão. Em resposta ao deputado João Baptista 

disse que não tem razões familiares para estar bem disposto, mas também está muito zangado com a atitude do 

Presidente do Município que vem sistematicamente adiando decisões sobre Moreira de Rei, que lhe parecem 

inqualificáveis. Disse que recentemente duas pessoas tiveram de fazer fossas sépticas dentro dos seus terrenos porque 

têm o saneamento à porta inacabado, e depois ainda tem o desplante de colocar em “Obras em Execução”: arruamentos 

e esgotos em Moreira de Rei. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município referiu que não o incomoda se o deputado Amaral Veiga está zangado. A obra de 

esgotos de Moreira de Rei está adjudicada há muito tempo. Começou e ficou parada por causa da arqueologia. Disse que 

ainda no dia desta sessão se deslocou às escavações do Centro Judaico com o Dr. Carlos Banha, Director Regional do 

IPA. Aquelas escavações decorrem há três meses, estando em risco que aquele investimento possa ser suspenso pela 

CCDRC. Disse ao Dr. Carlos Banha que se nos próximos quinze dias não estiver concretizado o trabalho de arqueologia, 

coloca lá uma placa com o seguinte dizer: “O lóbi da arqueologia neste país deu no que deu”, chamando cá a televisão. 

Não consegue que os arqueólogos tenham ritmo de trabalho que acompanhe a velocidade que a Câmara quer em 

determinadas obras. Disse que a Câmara tem três arqueólogos contratados, um anda no Campo da Feira porque temos 

de dar prioridade aos investimentos comparticipados, outro anda na obra do Centro de Interpretação Judaica. Acerca de 

um mês houve uma reunião de trabalho com o Dr. Carlos Banha, com os arquitectos do IGESPAR, com a Dr.ª Céu e os 

dois outros arqueólogos. Insistiu para que fosse possível acompanhar, em paralelo, a execução do acompanhamento 

arqueológico em Moreira de Rei. Foi-lhe dito que era impossível porque tinha de estar um técnico a tempo inteiro. Disse 

não compreender o lóbi criado em Portugal dentro da arqueologia e não consegue avançar com as obras. Referiu que o 

primeiro arqueólogo que esteja livre, é esse que irá para Moreira de Rei. Agora não pode dar ordens para que as obras 

avancem quando estão autorizadas escavações arqueológicas. Em Moreira de Rei e Trancoso, devido ao seu património, 

temos de conviver com isto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- Em resposta, o deputado Amaral Veiga disse que o Presidente da Câmara diz que não pode dar ordens para 

continuar o trabalho mas deu ordens para o começar, sem arqueólogo, sem projecto e sem contrato, de tal modo que à 

empresa que andava a fazer fogo com explosivos, foi-lhe instaurado um auto precisamente pela ilegalidade. Referiu que 

juntamente com o Presidente da Junta de Freguesia de Moreira de Rei, deslocaram-se ao gabinete da Dr.ª Carla e foram 

falar a propósito da possibilidade de, no próximo ano, se comemorarem os quinhentos anos do Foral Novo de Moreira de 

Rei e ela própria, através do telefone da Câmara, contactou alguém, que ele não sabe dizer, sobre a possibilidade da 

continuidade do saneamento de Moreira se fazer sem a presença sistemática de um arqueólogo. Foi-lhe respondido, uma 

vez que o ramal que está a ser construído, não interfere com o Centro Histórico, que a obra poderia ser feita só com a 

visita de um arqueólogo de vez em quando. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado José Carlos Rodrigues, lembrando o falecimento do Sr. Horácio Resende, antigo 

presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria, referindo que também foi deputado desta Assembleia. -----------------------

--------- O Presidente da Mesa afirmou desconhecer e, com toda a certeza, a Mesa irá apresentar um voto de pesar à 

família enlutada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o Presidente da Junta da Freguesia de Fiães, José Francisco Lopes, informando o Presidente do 

Município que ainda não foi pago o último trimestre de 2010. Disse que era bom que fosse pago o mais brevemente 

possível, porque as juntas também têm encargos com empreiteiros e rendas para pagar. --------------------------------------------

--------- Em resposta ao deputado Nuno Rodrigues, o Presidente do Município disse que os contentores, à excepção de um 

que tem problemas freáticos a nível de água, encontram-se todos em funcionamento. No que diz respeito à piscina, a obra 

encontra-se concluída e entrará em funcionamento com a abertura do ano lectivo, uma vez que agora irão abrir as 

piscinas exteriores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O deputado Nuno Rodrigues disse que se a obra das piscinas está concluída, presumia que pudessem ser 

utilizadas, até porque havia pessoal adstrito a essas piscinas. Questiona o que é que fizeram ao pessoal durante este ano 

e meio, presumindo que foi colocado para outras situações, pois ainda aquela semana lhe tinham dito que não iriam abrir 

as piscinas exteriores da parte da manhã para as crianças que estavam a frequentar umas actividades desportivas, por 

falta de pessoal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município disse que isto não é uma matéria da gestão do Município mas sim da Empresa 

Municipal, pelo que não sabe responder em concreto. Salientou que a Câmara Municipal e a Empresa Municipal estão a 

realizar um programa de férias para todas as crianças com uma dimensão como nunca houve, com variadíssimas 

actividades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado João Baptista, referindo que já várias vezes, falou aqui sobre três pavilhões que estão 

arrendados na zona industrial numa das primeiras ruas, a uma empresa que se dedica ao fabrico de moldes. Gostaria de 

saber se era possível alguém desta Assembleia, ou a autarquia, como senhoria, possibilitar a visita aos referidos 

pavilhões. Pensa que nos tempos que correm, não podemos entrar em situações megalómanas, até porque outros com 

menos área produzem mais e gostava de ver o que é que se passa no interior dos mesmos. Se o Sr. da empresa tem 

moldes espalhados pelo pavimento, tem é de arranjar umas prateleiras e pô-los no sentido vertical. Deixou à consideração 

e, na matéria que diz respeito ao apoio ao investimento, se seria possível embelezar a zona industrial a começar, por 

exemplo, por colocar à volta do telhado platibandas porque quebra o que é o normalíssimo pavilhão e dá a ideia que é 
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uma verdadeira zona industrial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta ao deputado, o Presidente do Município disse que no que diz respeito à visita dos pavilhões, o 

engenheiro Amaral está disponível em qualquer altura para receber uma visita. No que diz respeito à zona industrial, 

entende que os pavilhões ficariam mais bonitos com as tais platibandas, todavia, trata-se de investimentos que são caros. 

O projecto que está a ser desenvolvido na ampliação da zona industrial, é um projecto de maior requalificação. Tem uma 

avenida central com árvores e zona verde. Solicitou a presença da arqueóloga, Dr.ª Céu Crespo, porque, como já referiu, 

tiveram uma reunião com o Dr. Carlos Banha onde se abordou a questão de Moreira de Rei e onde o questionou se 

poderia haver acompanhamento arqueológico em paralelo, em mais do que uma obra, e alguém ir para lá. Mencionou, se 

o Presidente da Mesa o permitisse, que a arqueóloga poderia esclarecer esta questão que diz respeito ao saneamento de 

Moreira de Rei. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio a arqueóloga, Dr.ª Céu Crespo, referindo que na realidade houve uma reunião com o IGESPAR, 

nomeadamente com o Dr. Carlos Banha, Dr. Caminha, com os arqueólogos e o Presidente do Município, para 

estabelecerem objectivos e planeamento, tendo em conta a questão das obras de arqueologia e dos relatórios em falta. O 

grande problema é a questão dos relatórios em atraso, devido às obras que têm vindo a decorrer nos últimos seis anos. 

Como objectivo tinham o castelo, o largo para acabar, a carta arqueológica faz parte também dos objectivos e, nessa 

medida, não tinham possibilidade de ir para Moreira de Rei neste período, tendo em conta que, estando cá o arqueólogo, 

a ideia era fazer o maior número de relatórios possíveis para não se ficar condicionado no futuro porque é obrigatório. -----

--------- O Presidente do Município questionou-a se não seria possível o arqueólogo deslocar-se a Moreira de Rei apenas 

uma ou duas vezes por semana e a obra desenvolver-se. --------------------------------------------------------------------------------------

--------- A técnica respondeu que a obra tem de ser acompanhada sistematicamente, ou seja, às vezes constata-se rocha 

mas nunca poderiam ir lá um ou dois dias e depois voltar passado um mês. --------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município questionou-a se a Câmara e ele próprio pode dizer, a partir de segunda-feira, para 

avançarem a obra em Moreira de Rei, pois há condições para assegurar uma vez ou outra esse acompanhamento 

arqueológico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A arqueóloga respondeu que para já, não. -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

para intervenções deu a palavra ao deputado João Baptista. ---------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Este mencionou que sobre o ponto da actividade municipal no que diz respeito ao Simpósio da Pedra e às quatro 

estátuas, gostava de sugerir à autarquia que num novo ciclo de estátuas, pudesse existir uma estátua que homenageasse 

a figura do “bombeiro” porque todos merecem respeito pela sua valentia e voluntariado. No ponto referente à elaboração 

dos projectos do antigo edifício da GNR, questionou em que iria ser convertido o mesmo. No tocante à ampliação do 

cemitério, questionou se é para se expandir e ampliar no sentido norte. Disse que na zona industrial há um espaço junto 

ao Sr. Ferra e ao Branquinho que deveria ser qualificado porque é um gaveto de terra. No que diz respeito às tílias 

existentes em vários locais, disse que algumas vão desprendendo um líquido, que não só prejudica os carros como 

também os pavimentos. Soube que existe um tratamento adequado para não acontecer isto. Sobre a iluminação do 

Parque Municipal, disse que, aproximando-se um período com mais movimento, as pessoas gostam de passear e o 

parque encontra-se escuro. Seria interessante dar prioridade à sua iluminação. ---------------------------------------------------------
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--------- Interveio o Presidente da Junta do Reboleiro, referindo que relativamente aos três edifícios arrendados que falou o 

deputado João Baptista, já ele quando era responsável por uma parte da direcção dos bombeiros, fez diligências para 

saber da possibilidade em reverter um desses armazéns para os bombeiros, uma vez que havia a necessidade de espaço. 

Não seria mal saber qual a necessidade que há daquele empresário em ter aqueles três armazéns. Em relação à estátua 

de homenagem aos bombeiros aquando da comemoração dos seus 75 anos, houve essa intenção, mas, na altura, não foi 

possível e houve o propósito disso vir acontecer por parte da Câmara. Entretanto, dado o período ser curto, não foi 

possível. Mencionou que no ponto quatro em “outras informações” não consegue perceber se é revisão ou rescisão do 

Centro Escolar da Ribeirinha. Gostaria de saber em que ponto se encontra este projecto. --------------------------------------------

--------- Usou da palavra o Presidente da Junta da Freguesia de São Pedro, referindo que espera que o Presidente do 

Município recupere a total abertura e transparência que é normal na sua pessoa. É ele o primeiro interessado em 

esclarecer tudo o que houver para esclarecer e ser transparente nas informações que transmite. Disse que todos estamos 

fartos de ouvir falar na crise e que é necessário trabalhar mais, mas não pode deixar de questionar a data desta sessão da 

Assembleia porque também devemos preocupar-nos com as horas de trabalho que se perdem quando as sessões se 

realizam em dias úteis. Referiu que, tal como vem na lei que rege a orientação destas sessões, também diz que é 

obrigação da Câmara Municipal fornecer à Assembleia atempadamente todos os documentos e, entre esses, consta uma 

informação financeira. Confessa que não consegue perceber a razão porque não é dada uma panorâmica, ainda que 

minimalista, da informação financeira do Município. Disse que o Presidente do Executivo tem o dever e tem as 

informações suficientes para dizer do ponto de vista financeiro, quando é que a Câmara Municipal pretende pagar aquilo 

que está em dívida para com as juntas de freguesia. Em relação à actividade municipal disse que no ponto “obras a 

concurso”, aparece o Centro de Interpretação da Batalha e Cidade das Artes, mas no ponto onde refere a “elaboração dos 

projectos”, refere só que está em elaboração o projecto. Não sabe se se trata de um lapso, mas gostaria de saber qual a 

situação. Relativamente ao Simpósio da Pedra disse que não se iria exprimir sobre a sua ou não mais valia, mas quer 

referir que duas das estátuas foram colocadas num projecto que pensou estar acabado, até pelo facto de ter sido 

elaborado pelo Arquitecto Gonçalo Byrne, no qual pensou que já não caberiam essas alterações. Questionou os custos, e, 

por outro lado, a oportunidade por que este projecto não aparecia no plano e orçamento, ou seja, como é que o mesmo 

surgiu. Relativamente ao cemitério e à zona industrial disse que se arrastam de plano em plano e não há maneira de os 

ver avançar. Questiona as prioridades e lamenta que nada seja dito relativamente à requalificação do bairro da Nossa Sr.ª 

da Fresta, quanto ao avanço das obras de água e saneamento na Aldeia de Santo Inácio, quanto ao abastecimento de 

água ao Avelal e Ameal. Estas sim, deveriam ser obras prioritárias e lamenta que não o sejam. ------------------------------------

--------- Em resposta o Presidente do Município disse não ser da sua competência, mas não há nenhuma Assembleia 

Municipal do distrito, à excepção da de Trancoso, que faça sessões ao sábado. Todos os outros concelhos fazem sessões 

durante dias úteis e alguns deles até à noite. Disse ao deputado Eduardo Pinto que é certo que a Câmara tem em divida o 

último trimestre de 2010 e o de 2011. Disse que o de 2010 será pago no próximo mês de Julho. Não se trata de nenhum 

incumprimento da lei, embora considere que é importante para as juntas de freguesia. Tencionam este ano de 2011 

transitar, apenas um trimestre, como é habitual, para o ano seguinte. Quanto à questão do Centro de Interpretação da 

Batalha é uma questão bem colocada porque houve um conjunto de candidaturas ao PRODER das Aldeias Históricas e 

do Côa. No PRODER das Aldeias Históricas decidiu-se não apoiar investimentos físicos e, portanto, foi um plano 
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direccionado para animação e marketing, onde foi incluído este simpósio da arte da pedra. No que diz respeito ao 

PRODER do Côa, tínhamos uma candidatura para o Centro de Artes e Centro de Interpretação da Batalha. Neste 

programa apenas três Câmaras responderam a esta candidatura - Almeida, Trancoso e Sabugal: mas a Câmara ainda 

não tem a aprovação da mesma, logo não se fez a adjudicação deste investimento porque há o maior interesse em 

localizar o Museu da Cidade no Palácio Ducal, e se se conseguir financiamento para o Palácio Ducal, irá ser recuperado 

para museu e irá ser integrado o espectáculo multimédia do Centro de Interpretação da Batalha, não sendo feita a 

adjudicação desta candidatura no PRODER. Mas se não houver dinheiro para recuperar o Palácio Ducal, não podem fazer 

esse investimento de 2 milhões e meio de euros, que sem financiamento comunitário não será possível executar. Ainda 

não se adjudicou o Centro de Interpretação e o Centro de Artes para a Vila Cruz porque ainda não existe a aprovação do 

PRODER do Côa. Se houver meios financeiros disponíveis para candidatar o Museu da Cidade, irão prescindir desta 

candidatura do Proder do Côa. No que diz respeito ao Simpósio da Pedra, disse que o Município foi incluído no programa 

de actividades das Aldeias Históricas 2011/2012. Assim, foram incluídos muitos dos investimentos que já se faziam sem 

comparticipação comunitária. Aconteceu assim com a Festa da Historia este ano, e para o próximo, e também foi assim 

com o Simpósio da Pedra e com outras actividades que estão previstas que se candidatam a estas acções. Todavia, já 

vão largos meses e ainda não se tem aprovação da Comissão de Coordenação de qualquer candidatura deste plano de 

animação das Aldeias Históricas. Disse que as quatro estátuas custaram 30 000€ e serão comparticipadas em 80%, o que 

quer dizer que as quatro esculturas ficarão à Câmara em 5 000€. Referiu que no caso da Zona Industrial de Trancoso, o 

projecto está elaborado mas ainda não está aprovado, logo, ainda não o puderam candidatar. É um projecto que estimam 

que possa custar cerca de 500 000€ que, com ou sem financiamento, terá de arrancar, tal como o cemitério, onde, neste 

caso, não há possibilidades de financiamento comunitário. No que diz respeito à água do Ameal, é um investimento que 

irá decorrer muito em breve e contam este ano fazer o lançamento do concurso para a realização da zona verde junto ao 

bairro da Sr.ª da Fresta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Manuel Pinto, referindo que é reconhecido hoje que a atmosfera se encontra poluída 

e, por isso, árvores que antigamente não precisavam de ser tratadas, hoje têm de o ser, dando o exemplo do castanheiro. 

Quanto às tílias, também têm de ser tratadas porque se apoderam delas uns mosquitos e elas próprias vão criar um óleo 

para defesa, pelo que se torna desagradável onde ele cai. Disse ainda que o Plátano é uma planta que não tem esse 

problema e resiste bem em todos os meios. Propôs à Câmara Municipal que comprasse um atomizador de alta pressão e 

que terá de passar a cuidar das árvores se as quiser ter bem tratadas. Referiu que os fundos comunitários que estão para 

vir, ainda são uma tranche bastante elevada, prevendo-se que aumente a taxa de comparticipação até 2016. 

Naturalmente que a Câmara estará atenta e não deixará de rever as suas opções, mas será de aproveitar nesta altura, 

porque aproveitando dinheiros comunitários, a Câmara verá diminuído o seu próprio investimento. Gostaria, por fim, de 

saber se as escolas da ribeirinha continuarão abertas no próximo ano lectivo. ------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município respondeu que ainda não abriu nenhuma candidatura onde se pudesse integrar o 

Centro Escolar da Ribeirinha. A única candidatura que abriu, só permitiria, no caso da Ribeirinha, o seu financiamento se 

fosse a reabilitação de um espaço já edificado, porque para construções novas só escolas com mais de 750 alunos. Irão 

optar por reformular o projecto para uma dimensão mais pequena, para que possa ser mais facilmente exequível, e só por 

isso é que ainda não avançou. Disse que durante muitos anos todos os investimentos em rede de águas e saneamento 
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tinham sido aprovados pelos fundos comunitários. Acontece que, tal como foi formatado o QREN, não abriu ainda 

nenhuma candidatura para a Câmara alojar os investimentos que está a realizar na rede de água e saneamento, que 

estão a ser feitos inteiramente à custa dos dinheiros do Município. --------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto três da ordem de trabalhos. Deu a palavra ao 

Presidente do Município para fazer uma introdução breve ao tema em discussão. ------------------------------------------------------

--------- Este, referiu que a segunda revisão ao Orçamento e ao Plano será feita para incluir duas obras, que são a 

requalificação da iluminação do parque municipal e a construção do lar da terceira idade da Granja. Na sequência de 

algumas reuniões havidas na CCDRC sobre a possibilidade de comparticipação deste lar, foram sendo orientados para 

esta solução. Na verdade, a Misericórdia foi candidata ao POPH, houve muitas candidaturas que não chegaram para o 

conjunto de todos os investimentos, e o anterior Governo realizou um memorando de entendimento entre o Governo da 

República e Associação Nacional dos Municípios Portugueses no sentido de acolherem estas candidaturas nos vários 

programas sectoriais. Na verdade o POPH fechou e foi permitido a várias Câmaras que assumissem estes projectos no 

seu orçamento e que pudessem candidatá-los ao Programa Mais Centro, uma vez que as IPSS não eram eleitas para ir 

buscar esses financiamentos. Acontece que se a obra não estiver em orçamento, não poderá ser feita a candidatura aos 

fundos comunitários. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Aberto o espaço para intervenções, usou da palavra o deputado Amaral Veiga, referindo que 795 000€, previstos 

nesta revisão, são um montante demasiado elevado para ser tratado desta forma tão pouco esclarecedora. Gostariam de 

saber se o Sr. Presidente da Câmara não fosse simultaneamente Provedor da Santa Casa da Misericórdia, se alguma vez 

se preocuparia com esta questão. O lar da terceira idade da Granja, cujo dono da obra é a Santa Casa da Misericórdia, já 

recebeu subsídios na ordem dos 270 000 euros, não se sabendo o que é que esta fez a esse dinheiro, para além do facto 

de ainda ser necessária uma revisão tão elevada e integrar na Câmara uma obra que é de uma instituição de 

solidariedade social. Parece-lhes que é pouco ético, através desta subtileza, financiar uma obra cujos custos são 

astronómicos e cuja rentabilidade e necessidade deixam tanto a desejar. Compreendem que o Sr. Presidente da Câmara 

queira entregar ao seu mais reconhecido presidente de junta uma obra desta envergadura, mas estão convictos que é 

demasiado dispendiosa para a situação financeira que a CMT atravessa. Duvidam, por isso mesmo, da legalidade desta 

engenharia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o Presidente da Junta da Freguesia de São Pedro, referindo no que toca à iluminação do Parque 

Municipal, que existem centenas de milhares de euros em “Opções Diversas”, pelo que esta obra poderia ser enquadrada 

numa dessas rubricas. Quanto ao Centro Escolar da Ribeirinha, se calhar, o tempo encarregar-se-á de fazer justiça 

quanto à injustiça deste investimento. Em relação ao lar da terceira idade da Granja referiu que o país está com sérias 

dificuldades e não sabe se não seria boa altura para o Presidente do Município repensar os critérios de investimento 

porque os relatórios do ROC da certificação legal de contas, relativo aos anos 2009 e 2010 dizem que a Câmara Municipal 

ultrapassou nestes dois anos em largos milhares de euros, até milhões, o endividamento líquido, inclusive alertava para o 

facto desta ultrapassagem do limite poder originar a cativação nas transferências orçamentais. Por outro lado, a 

informação que os serviços da Câmara transmitem à DGAL, no decorrer do ano de 2010, diz tudo menos que a evolução 

do Município, no que toca à solução dos seus compromissos financeiros, é favorável. O mapa que se encontra no site da 

DGAL faz uma relação ordenada dos prazos médios de pagamento quanto aos compromissos assumidos pelas diversas 
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Câmaras Municipais. No que toca ao distrito da Guarda, a Câmara de Trancoso também tem honras de primeira página. 

Aparece a Câmara de Celorico, de Seia, da Guarda e logo, de seguida, a Câmara de Trancoso. Isto demonstra que 

estamos numa altura em que os bens financeiros são escassos, talvez fosse tempo para a Câmara ponderar a justiça dos 

investimentos que faz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Município disse que houve efectivamente uma evolução negativa em 2010 causada 

pela estratégia da Câmara em avolumar o passivo por causa do plano de saneamento financeiro. Quando em 

Agosto/Setembro consultaram o perito que iria fazer o plano, ele disse-lhes que a divida de 200 000 € que tínham de 

endividamento era muito pouco e, com aquele valor, não se conseguia nenhum plano de saneamento financeiro. Houve 

nessa altura uma estratégia de avolumar dívida. Deu, como exemplo, os 900 000€ do contrato-promessa do palácio Ducal, 

numa tentativa de aumentar o desequilíbrio, para que depois o exercício da gestão da aplicação daqueles montantes 

financeiros que iriam absorver apenas a dívida a curto prazo, lhes permitisse uma gestão fácil do ponto de vista da sua 

diminuição durante os doze anos de pagamento. Disse que o Município de Trancoso, do ponto de vista das dívidas de 

médio e longo prazo, tem vindo a diminuir o passivo, e tem um passivo de curto prazo que estão a negociar nesse 

empréstimo, de modo a daqui a dois meses poder vir com montantes que possam resolver o problema do passivo de curto 

prazo do ponto de vista das juntas de freguesia, das IPSS, das Associações, dos empreiteiros, das obras necessárias e da 

componente necessária para fazer os investimentos que querem. Hoje para um Município em Portugal conseguir da banca 

um empréstimo, é porque a banca acredita, pela análise das contas, na capacidade de pagamento desse município. No 

que diz respeito às opções de investimento, disse que têm vindo a procurar que as opções de investimento sejam 

interligadas com os critérios do ponto de vista da gestão financeira e do ponto de vista das oportunidades. Do ponto de 

vista da gestão financeira, é essencial que se concentre o investimento em obras e equipamentos que sejam financiados 

pelos fundos comunitários, com excepção de pequenos investimentos nas freguesias que não são de grande volume. 

Disse que é importante financiar tudo o que seja investimentos e equipamentos que tragam pessoas a Trancoso, tudo o 

que seja apoiar projectos que possam exportar serviços ou outros trazendo mais valias importantes para o 

desenvolvimento do concelho, bem como equipamentos sociais que geram emprego e por isso geram também economia 

e fluxos positivos e de desenvolvimento na economia local. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Interveio o deputado Nuno Rodrigues, questionando quando é que começou a ser construído o Lar da Granja e 

porque é que começaram a obra sem ter uma candidatura aprovada. Por outro lado, gostava de saber a taxa de 

comparticipação se este projecto se candidatasse ao POPH. Uma vez que já foram atribuídos cerca de 300 000€ em 

subsídios para este lar, gostaria de saber o que foi feito com esse montante porque ouviu dizer que seria para a captação 

de postos de trabalho das pessoas que trabalharam na fábrica RHODE que fechou em Pinhel. Referiu, se, com esta 

atitude, no fundo comprar um lar, não estará a prejudicar outras possíveis candidaturas de lares, porque ouviu dizer que 

era para haver um lar em Vila Franca das Naves e que havendo o da Granja, já não seria viável. ----------------------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Município disse que só o Lar da Granja no concelho de Trancoso, é que cumpre o 

que está escrito no memorando do entendimento, que chegou à Câmara em Março de 2010, na iniciativa seis que diz 

“possibilidade de transição de projectos de equipamentos sociais”, o que não prejudica em nada um futuro lar em Vila 

Franca das Naves, que é um compromisso que terá de ser cumprido pela Câmara Municipal. Está convencido que no 

âmbito da reestruturação dos fundos comunitários, vai haver possibilidade de reforço para financiamento de equipamentos 
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sociais, como aliás o Primeiro-Ministro já o referiu expressamente. Disse que este lar da Granja teve duas fases; a 

primeira foi construída por um empreiteiro local, Carlos Silvano. Toda a primeira fase se encontra paga e foi para isso que 

foram concedidos os subsídios. O que está aqui em causa é a adjudicação de onde resultou a conclusão da obra do Lar. 

Houve uma candidatura ao POPH, e a única candidatura foi esta da Misericórdia, mas como no país houve inúmeras 

candidaturas a este Programa, não havia dinheiro para financiar todas. Disse que este investimento para esta candidatura 

cumpre as condições de ilegibilidade do Programa Mais Centro, que é a ilegibilidade das despesas, um concurso público 

para a obra e o facto de ainda não ter sido feita a recepção definitiva da mesma. Portanto, não se considera fisicamente 

concluída. São estas três condições que determinam a ilegibilidade deste investimento no Programa Mais Centro. A taxa 

de financiamento do POPH andaria pelos 65 a 70%, e neste momento, tem havido uma evolução das taxas de 

financiamento. Deu o exemplo do Programa da Regeneração Urbana que tinha sido aprovado a 45% e depois foi 

reenquadrado para 80%. Disse que este investimento terá no mínimo uma taxa de comparticipação de 80%. ------------------

--------- O deputado Nuno Rodrigues disse que depreende destas palavras, relativamente às taxas de comparticipação, 

que têm vindo a ser consecutivamente alteradas para cima, que há um ano e três meses que receberam isto, só tomaram 

a decisão para uma revisão orçamental agora, à espera que as taxas vão subindo, porque o Lar já está desde o inicio de 

2002 a ser construído. Os lares, ou são privados ou recorrem a uma candidatura. Só se começa uma obra se houver uma 

candidatura aprovada ou se não, é por sua conta e risco. Não percebe como nesta altura é preciso uma candidatura de 

795 000€. Na sua opinião não tinham começado a obra sem se ter a candidatura aprovada. -----------------------------------------

--------- O presidente do Município disse não ter com ele a data da situação final do POPH mas, no que diz respeito a esse 

Programa, foi apresentado um recurso dessa decisão. Quando o Primeiro-Ministro veio a Trancoso, tentou-se que fosse 

aprovado no âmbito deste Programa, no recurso apresentado da decisão, que tem a data de 2010. Entretanto, tem havido 

várias reuniões na Comissão de Coordenação, várias formulações, por parte desta, do encaminhamento do processo e 

finalmente chegaram a esta conclusão. Disse que durante muito tempo, até final de 2010, alimentaram a expectativa de 

que pudesse vir a ser obtida, em sede de recurso, uma decisão favorável no âmbito do POPH directamente à Misericórdia, 

infelizmente não houve, daí que só agora tivessem reunidas as condições para acolher este investimento. ---------------------

--------- Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa colocou o ponto à discussão, sendo o mesmo aprovado 

com 28 votos a favor, 1abstenção e 16 votos contra. Informou que se iria passar ao ponto numero quatro. Abriu o 

espaço para intervenções. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Nuno Rodrigues, questionando se o Regulamento pode ser sujeito a alterações. ------------------

--------- O Presidente do Município respondeu que serão aceites se melhorarem efectivamente o Regulamento. ---------------

--------- O deputado Nuno Rodrigues referiu que no artº5, “autorização para realização das feiras”, no seu ponto “dois”, diz: 

a Câmara Municipal deve até ao inicio de cada ano civil, aprovar e publicitar através de Edital e afixar nos lugares de estilo 

e divulgação…” Pensa que aqui não deveria ser até ao inicio de cada ano civil, mas sim, por exemplo, até ao dia 31 de 

Janeiro, 28 de Fevereiro, ou seja, definir uma data concreta. ----------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município disse como decorre da lei, que não está aceite. ------------------------------------------------------

--------- O deputado disse que no artº 16, no seu ponto 3 diz: “Antes de abandonarem o recinto da feira os feirantes devem 

proceder à limpeza dos respectivos espaços de venda. “ Pensa que não deve ser só, “devem proceder”, mas sim que 

“devem proceder sob pena de incorrer uma coima”. No artº19, ponto 5: “ As autorizações de ocupação são, em princípio, 
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anuais.” Pensa que ou são anuais ou não. Acha que deve haver mais objectividade. ---------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município respondeu que quanto ao ponto anterior, no art.º 36, está previsto a coima quanto à 

falta de limpeza por parte do feirante. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O deputado também disse, relativamente às coimas, que acha o seu valor baixo, que se o valor destas fosse um 

pouco mais elevado fazia com que não incorressem tanto em multas. Deu o exemplo de 250€ na alínea 1b. -------------------

--------- O Presidente do Município disse que nessa alínea a Câmara pode afixar dos 250€ até aos 3000 €. ---------------------

--------- Interveio o Presidente da Junta de São Pedro, Eduardo Pinto, referindo que, como este Regulamento está 

relacionado com a alteração do dia de Mercado, pensa que a decisão que tomaram no início desta sessão da Assembleia, 

em nada atrasará o que quer que seja, quanto ao Mercado a partir de Setembro. Isto porque se assim fosse, também a 

Câmara, uma vez que alterou o espaço, então teria suspendido, tal como prevê o Regulamento, a realização das feiras. 

Parece-lhe que o artigo que prevê a suspensão, deve ser mesmo só para constar porque, na sua opinião, deve ser uma 

opção que nunca se deveria tomar. Relativamente à mudança do Mercado para o sábado disse que ninguém leu 

documento nenhum, acha que neste assunto não tem legitimidade para votar a favor ou contra a opção que venha a ser 

tomada porque acha que qualquer delas terá implicações na vida das pessoas dos mais variados sectores. Fez o repto 

para que a Câmara desenvolva os mecanismos que tem de desenvolver para desencadear uma discussão pública que 

resultará num esclarecimento a todos os níveis. Quanto ao Regulamento disse que no art.º 5, é dito que compete à 

Câmara autorizar a realização das feiras em espaços públicos…. Depois de recolhidos os pareceres das entidades 

representativas dos interesses em causa, nomeadamente, associações representativas de feirantes e consumidores, 

questionou se os feirantes foram ouvidos e o que é que a Associação dos Feirantes da Beira diz relativamente a 

Trancoso. Porque pensa que o que interessava a Trancoso era ouvir os feirantes que vêm cá. Não concorda com o artº12 

do Regulamento onde refere a realização da feira e fixa e delimita o espaço onde ela terá de ocorrer. O que pode deduzir 

é que o que a Câmara pretende, é limitar o fluxo de feirantes a Trancoso. Ainda neste artigo, no ponto 3, fala-se da 

questão ou não da antecipação dos feriados. Está contra que não esteja prevista a antecipação do mercado quando 

coincidir com o dia 25 de Abril. Acha que este feriado é daqueles que têm mais significado na História do País. Por outro 

lado, acha que há questões como a forma que as bancas devem ser dispostas e os preços. Não sabe se será matéria 

para constar aqui ou não, mas interroga se não se justificará. ---------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município afirmou que antes de delegar a resposta final no vereador António Oliveira, gostaria de 

dizer que a delimitação do espaço é essencial ao seu licenciamento. O actual Mercado de Trancoso não está licenciado e 

o que a lei prevê para o seu licenciamento é que este tem de decorrer num espaço vedado, com controlo de entrada e 

saída, com lugares marcados atribuídos por sorteio, com regulamento e com parque de estacionamento nas imediações. 

Portanto, foi feito um projecto e esta delimitação tem a ver com aquilo que a lei dispõe sobre o seu licenciamento, porque 

se não tiver um espaço físico determinado, não terão condições de o licenciar. -------------------------------------------------------- -

--------- Usou da palavra o vereador António Oliveira, referindo que como não cabiam todos os sectores naquele espaço, 

nomeadamente as mobílias e as árvores de fruto, foi preciso arranjar um regimento de excepção que está no regulamento, 

assim como aproveitar o espaço detrás da praça municipal para manter ali os louceiros e os vendedores de aves. Disse 

que existem centenas de comerciantes no mercado municipal, mas têm de estar definidas vagas que existem para cada 

sector de actividade económica, tentando desenvolver o projecto de forma a acolher aqueles feirantes que estão 
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legalizados com a Câmara Municipal de Trancoso. Foi permitido até ao início de 2011 que legalizassem a sua situação e 

quem tenha feito essa legalização, terá condições para ir a sorteio dos lugares. Referiu que este regulamento foi 

elaborado, tendo por base o decreto-lei 42/2008, o qual refere que têm de ser ouvidas entidades como a DECO e a 

Federação Nacional dos Feirantes. A Câmara Municipal deliberou ouvir a Associação de Feirantes das Beiras e 

contactaram a DECO que não respondeu, sendo ainda pedido um parecer da AENEBEIRA. Em relação aos feriados, 

disse que tem todo o respeito pelo 25 de Abril mas se for o 10 de Junho, 1 de Dezembro, 5 de Outubro, ficamos na 

mesma situação. Os feirantes e comerciantes costumam dizer que mercado mudado é mercado estragado. Recordou que 

este Regulamento, com esta redacção, foi apresentado em reunião de Câmara, foi votado e apreciado numa reunião 

posterior e foi aprovado por unanimidade por todo o Executivo. -------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado João Baptista, referindo que em relação ao artº5 no seu número 3 diz “que sem prejuízo do 

disposto do número anterior, a Câmara Municipal pode autorizar no decurso de cada ano civil a realização de eventos 

pontuais ou imprevistos”. Parece-lhe que fica aqui uma janela aberta para que caso se não satisfaça o número dois no 

rigor até ao dia, aqui parece que dá uma folga. No artigo 12º, tal como o deputado Eduardo Pinto referiu, aparece a 

situação rígida dos sítios. No entanto, parece que hoje é assim, mas daqui a uns anos pode ser outra coisa. No artigo 31º, 

alínea l, 21, fala-se da obrigação geral dos feirantes. Na situação da limpeza diz: “no final da feira, deixar os respectivos 

espaços de venda completamente limpos depositando os resíduos nos recipientes destinados a esse efeito que se 

encontrem no recinto”. Disse que no final de cada mercado em Trancoso, somos surpreendidos pelo abuso do 

desperdício, mas o que está consagrado no regulamento é para cumprir. No artº 18º “fazer fogueiras no espaço de venda”, 

disse que há vestígios de fogueiras no recinto, e que acendem fogueiras junto ao tronco de árvores. Disse que se está 

previsto, então remete para o artº 35º que diz que a competência para a fiscalização, sem prejuízo de competências 

atribuídas por lei a outras entidades, “…. é da responsabilidade da Câmara Municipal a fiscalização do cumprimento das 

disposições do presente regulamento.” Questionou se irá ser criado um corpo específico para haver empenhamento. 

Lembrou que quando o Mercado estava circunscrito ao Café do Sr. César, os homens do serviço externo usavam umas 

braçadeiras vermelhas que diziam “CM”, e toda a gente sabia que se estava perante um fiscal. Questionou como é que a 

Câmara prevê ser impiedosa perante os abusos que naturalmente irão decorrer. No artigo quadragésimo, “ interpretação, 

integração de lacunas”, diz que “todas as dúvidas e omissões que eventualmente surjam na aplicação ou na interpretação 

do presente regulamento serão resolvidas mediante deliberação da Câmara Municipal”. Disse que todos sabemos que 

qualquer regulamento está sujeito a alterações ao seu ajustamento. Questionou se nesta sessão se está a aprovar esta 

proposta de Regulamento, quando houver omissões, se isso não obriga a que as mesmas venham a esta Assembleia 

como instrumento de apreciação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa pensa que há mecanismos jurídicos para interpretar e integrar as lacunas. Neste ponto 

poderá a omissão não ser tão grave que obrigue logo a uma alteração, e então a Câmara deverá interpretar e integrar de 

acordo com aquilo que está no sistema. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----

--------- Usou da palavra o deputado Amaral Veiga, referindo que ouviu da parte do vereador António Oliveira citar “ 

mercado mudado, mercado estragado”. Um dos objectivos do mercado é tentar que ele se realize no dia em que capte 

mais gente para Trancoso e questiona que sucesso poderá ter um mercado realizado no dia de Todos os Santos, ou no 

dia da Imaculada Conceição, quando sabemos que a nossa população é maioritariamente católica. Entende que o Estado 
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não tem de andar a reboque da Igreja, mas vê que não terá sucesso, por exemplo, um mercado semanal realizado no dia 

de Todos os Santos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O vereador António Oliveira interveio, referindo que o comércio tradicional da Guarda e de Viseu nos dias 1 e 8 de 

Dezembro está aberto. Disse que em 2009 calhou o dia 1 e 8 de Dezembro numa sexta-feira, o mercado não foi mudado, 

e foi um sucesso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa colocou a proposta à votação sendo a mesma aprovada por maioria, com 13 abstenções. 

Informou que se iria passar ao ponto cinco. Pediu ao Presidente do Município para fazer uma breve introdução. ------------

--------- Este disse que se trata do primeiro exercício em que são consolidadas as contas do grupo autárquico entre a 

Câmara Municipal e a Empresa Municipal. As contas da Empresa Municipal foram aprovadas na Câmara Municipal e as 

contas desta foram aprovadas nesta Assembleia Municipal. Não tem histórico no passado, é o primeiro exercício de 

consolidação das contas. É apenas o cumprimento de uma obrigação e que as contas da Câmara como as da Empresa 

estão certificadas por um ROC. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Não havendo intervenções e colocada a proposta à votação, a mesma foi aprovada por maioria com 15 votos 

contra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Não havendo intervenções do público, o Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão, da qual, para 

constar, se lavrou a presente acta, que depois de lida, discutida 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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