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                                                 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
                                                                       DE TRANCOSO DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011 
 
 
 
--------- Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e onze, 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 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 proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano para 

2012, bem como do Mapa de Pessoal; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto número quatro – Análise, discussão e votação da proposta relativa à participação variável no IRS, nos 

termos do art. 20º da Lei nº2/2007 de 15 de Janeiro; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto número cinco – Análise, discussão e votação da 4ª revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano; 

--------- Ponto número seis – Análise, discussão e votação da proposta de aumento do capital social da Empresa 

Municipal TEGEC-EM, a concretizar mediante transferência de um Bem do Imobilizado e de entrada em numerário; --------- 

--------- Ponto número sete – Análise, discussão e votação da proposta de desafectação do domínio público de áreas de 

cedência ao Município relativamente à Urbanização Quinta do Conde; --------------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto número oito – Análise, discussão e votação da proposta de afectação de diversos bens imóveis ao domínio 

público municipal (terrenos afectos à Barragem da Teja); --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto número nove – Pedido de autorização à Assembleia Municipal para entrega do novo quartel dos 

Bombeiros Voluntários de Vila Franca das Naves à Associação Humanitária de Bombeiros desta freguesia; -------------------- 

--------- Ponto número dez - Período destinado ao público. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Tabosa Ramos Pinto, substituída por Armando Correia Antunes, Américo Carvalho Mendes substituído por José Carlos 

Santos Rodrigues; António Agostinho Plácido dos Santos, substituído por Maria de Lurdes Pinto Aguiar; José David 

Rodrigues Santiago, substituído por Sandra Maria Lopes Ribeiro e Mário do Carmo Lopes Castela, membros do Grupo 

Municipal do Partido Social Democrata; Leonel Matias Alves, João Paulo Rodrigues Matias e António Augusto Rocha Rua, 

membros do Grupo Municipal do Partido Socialista. Estas faltas foram devidamente anotadas, assim como as registadas 

pelos Presidentes de Junta da Freguesia de Fiães, José Francisco Nunes da Fonseca Lopes; de Moimentinha, António 

Duarte Gomes; de Moreira de Rei, Carlos António Varelas Pena, substituído por Cidália Santos; de Santa Maria, Amélio 

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

Terrenho, Amílcar César dos Santos, substituído por Fernando Osório Santos; de Torre do Terrenho, Leonel Jesus Lopes, 

substituído por Alberto Ferreira e de Valdujo, Joaquim Figueiredo Ribeiro, substituído por José Fernandes Domingues. ----- 
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--------- Estiveram ainda presentes, em representação da Câmara Municipal, o Sr. Presidente do Município, Júlio 

Sarmento, bem como os vereadores António Manuel Oliveira da Silva, João Figueiredo Rodrigues, João José Martins 

Carvalho, Amílcar Nunes Salvador, António Manuel Gomes do Nascimento e Ivone dos Santos Mouco. -------------------------

--------- O Presidente da Mesa deu início à sessão, informando que o Presidente do Município pediu para fazer a inclusão 

de mais um ponto na ordem de trabalhos. Deu a palavra ao Presidente do Município para expor esse ponto. -------------------

--------- O Presidente do Município disse que a Câmara Municipal vem solicitar a inclusão do seguinte ponto: Pedido de 

autorização à Assembleia Municipal para entrega do novo quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca das Naves à 

Associação Humanitária dos Bombeiros desta freguesia. Mais disse que a Câmara Municipal celebrou com a Associação 

Humanitária dos Bombeiros de Vila Franca das Naves um protocolo que lhe permitiu ser o dono da obra e obter um 

financiamento para a execução desse quartel. Nos termos desse protocolo, nomeadamente, na cláusula sétima, a Câmara 

obrigou-se a devolver o quartel construído à Associação Humanitária dos Bombeiros de Vila Franca das Naves. --------------

--------- O Presidente da Mesa abriu espaço para intervenções. Não havendo, colocou a inclusão deste ponto a votação, 

sendo aprovado por unanimidade. Disse que se iria passar à análise e discussão da acta da anterior sessão. Não havendo 

intervenções, a mesma foi aprovada por maioria com duas abstenções. O motivo dessas abstenções foi a não 

comparência na sessão de dois deputados a que a acta diz respeito. Agradeceu a todas as entidades e pessoas que 

endereçaram a esta Assembleia Municipal votos de Boas Festas e informou também que recebeu uma carta do Sr. 

Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro onde solicita que sejam formuladas ao Presidente do Município as 

seguintes questões: 

Qual a razão porque recusou pagar às Juntas de Freguesia o primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2011? Quais os 

motivos para manter encerrada a piscina municipal de Trancoso? Quando estará resolvido o problema de saneamento 

básico de alguns moradores da Rua 29 de Maio, Bairro de São Marcos? Quando será feita a repavimentação dos 

arruamentos do Bairro Sr.ª da Fresta? Quando será executado o projecto de requalificação do espaço envolvente do 

cemitério municipal? Quando será recuperada a ETAR (fossa) de São Martinho? O Presidente da Mesa disse que 

relegaria estas respostas, por parte do Presidente do Município, para o ponto dois da ordem de trabalhos. De seguida deu 

início ao ponto um dessa mesma ordem. Aberto o espaço para intervenções, deu a palavra ao deputado José Amaral 

Veiga. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Este mencionou que traz dois assuntos e o primeiro prende-se com o facto de já terem sido implementadas as 

portagens nos troços de auto estrada que atravessam as nossas regiões. Disse ter estado na última reunião da 

COMURBEIRAS e aí essa Assembleia tomou uma posição no sentido de aprovar uma moção por unanimidade, onde se 

manifestava o desagrado pelo facto de as auto estradas A23 e A25 serem portajadas; por outro lado, recomendava-se a 

redução dos custos por quilómetro e a discriminação positiva poder ser mais alongada. Julga que na sequência desta 

moção, este assunto deveria merecer desta Assembleia Municipal uma tomada de posição. Disse que na Assembleia de 

Fevereiro de 2011 já haviam tomado posição sobre essa matéria, era ainda Governo o PS, e esperava agora que a 

maioria do PSD tomasse essa iniciativa. Por outro lado, disse que em relação ao mercado grossista têm chegado muitas 

queixas dos comerciantes locais junto do PS. O comércio local está-se a definhar, a Corredoura hoje é uma sombra do 

passado, quer em dias de mercado, quer no dia-a-dia, o que entristece, porque Trancoso sempre foi uma terra de grande 

prestígio comercial. Sabe que os tempos estão diferentes e há um grande fluxo de trânsito para os grandes centros, onde 
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a variedade é muito maior e os preços mais convidativos. Pensa que é obrigação dos deputados defender o comércio 

local, e essa defesa não se faz apenas com tomadas de posição nesta Assembleia, é necessário tomar com firmeza 

algumas decisões. Este ano, foram tomadas algumas medidas no sentido de recomendar à Câmara Municipal para apelar 

à autoridade policial, no sentido de fazer uma fiscalização mais apurada junto do mercado grossista, porque consta-se que 

há muita gente desta terra que não é comerciante, que frequenta tal mercado e não é impedida de entrar. Essa forma de 

concorrência é desleal e desvirtua completamente a possibilidade de uma concorrência normal. Não sabe qual tem sido o 

papel da Associação Comercial, sendo que no seu entender, esta existe para ser a vanguarda da defesa dos interesses 

dos comerciantes. Também não sabe como a Câmara Municipal, através do seu Presidente ou do seu Executivo, tem 

actuado no sentido de exigir o cumprimento da lei. Gostaria de ter algumas respostas. Constou-lhe que, inclusive, a 

esposa do Presidente do Município também vai às compras ao Mercado Grossista. Referiu se os comerciantes não forem 

defendidos nesta Assembleia, se a Câmara não tiver uma atitude firme, se não defenderem o comércio local, quem o há-

de defender? Se não queremos ver o comércio definhado, e com ele a nossa terra, temos de tomar medidas mais 

drásticas, exigir maior policiamento, exigir o cumprimento da lei. -----------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa disse também ter estado presente na reunião da COMURBEIRAS. Recorda que o primeiro 

pedido dessa Assembleia, foi repudiar a introdução de portagens na A23 e A25. Depois, caso não fosse alcançado, seria 

pedida a redução do custo por quilómetro para todos os utentes destas autoestradas e, em relação aos discriminados 

positivamente, que essa discriminação fosse algo que se visse e não uma isenção só de dez viagens. Como o deputado 

Amaral Veiga se deve recordar, a Assembleia da COMURBEIRAS delegou na Mesa para que esta elaborasse a moção 

respeitando os critérios que foram impostos pelo plenário. Neste caso, parece-lhe que aquela Moção teria aplicação nesta 

Assembleia, na íntegra. Caso os deputados assim o entendessem, votariam uma moção, e uma vez que foi o deputado 

Amaral Veiga a apresentá-la, ele traçaria as linhas gerais e depois a Mesa redigi-la-ia. ------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Amaral Veiga, referindo que concorda com o que foi dito, porque foi uma atitude de repúdio e 

de grande firmeza por parte da COMURBEIRAS. No entanto, não pretendia estar a recalcar o que lá foi dito. O que 

interessava era que esta Assembleia também tomasse uma posição. À semelhança do que se lá fez, não se redigiu nada, 

apenas se definiram princípios, e um deles era o repúdio das portagens, outro era uma diminuição dos custos 

generalizada para todos os utentes, e, por fim, uma discriminação positiva mais alongada no tempo. A moção obviamente 

que terá ser redigida pela Mesa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou a palavra a deputada Emília Tracana, referindo que se as portagens pudessem ser reduzidas, seria óptimo. 

Felicitou a AENEBEIRA e a Câmara Municipal pela realização em Trancoso da Eco Raia. Foi uma montra para Trancoso, 

mas onde também pudemos apreciar produtos da Estremadura espanhola e de outras Câmaras Municipais. Na sua 

opinião, o comércio tem de ser remodelado e modernizado, de acordo com as necessidades e gostos actuais. Congratulou 

o Dr. Júlio Sarmento pela sua eleição como Presidente da Comissão Politica Distrital do PSD. --------------------------------------

--------- Interveio o deputado José Carlos Rodrigues, referindo que trazia um assunto que entende que deveria ser 

discutido no sentido de mudar o feriado municipal do dia 29 de Maio para o dia 15 de Agosto porque este dia diz muito 

mais aos trancosences. O dia 15 de Agosto é um feriado que, em princípio, vai ser retirado do calendário, e o dia da 

padroeira de Trancoso, que é Nossa Sr.ª da Fresta, sempre foi comemorado nesse dia. Solicitou depois a limpeza da 

estrada São Martinho / Trancoso. Relativamente ao pedido de limpeza dos bairros que já tinha mencionado numa sessão 
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anterior, tudo continua na mesma, afirmando que só dentro das muralhas é que a cidade é limpa, os bairros são 

esquecidos. Relativamente à Corredoura, disse que seria necessário melhorá-la e fechá-la ao trânsito para que as 

montras pudessem ser vistas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado João Baptista, lembrando que numa sessão anterior foi aprovada a possibilidade de 

homenagear pessoas através da atribuição de medalhas de determinada ordem e em função daquilo que a sua 

personalidade vem demonstrando à comunidade em geral, e em particular ao concelho de Trancoso. Numa das sessões 

anteriores referiu que uma conterrânea de Vila Garcia, Dr.ª Liliana Bernardino, com 30 anos, licenciada pela Universidade 

de Coimbra e com formação na Dinamarca e Itália está a desenvolver um trabalho de investigação sobre as células e 

recebeu, como distinção, o prémio “Mulheres na Ciência”. Acha que a Assembleia deveria reconhecer estes valores e 

méritos, e que Trancoso, quando o considerar oportuno, deve, de forma digna, distinguir esta cientista. Sobre a reforma da 

Administração Local julga que é necessário, a curto prazo, discutir, de forma aberta, ampla e sem preconceitos, esta 

matéria porque, quem sabe, não estará aí o futuro do concelho de Trancoso e quiçá o do próprio distrito. Felicitou o 

Presidente do Município pela forma como decorreu o acto eleitoral para a distrital do PSD onde foi vencedor. Disse que 

num futuro próximo, com esta eleição, será um embaixador do distrito da Guarda porque sem Governador Civil, o distrito 

está mais pobre, e será o homem da primeira fila junto do Governo, e um intérprete das preocupações do interior. Disse 

que o tecido comercial em Trancoso tem de ter estímulo, para que ninguém se sinta inferiorizado e ultrapassado por 

outros. Disse que a lei que regulamenta as feiras e mercados grossistas, no seu artigo 2.º, diz que “compete às Câmaras 

Municipais autorizar a instalação de feiras e mercados grossistas junto dos interesses económicos locais, tendo em conta 

os equipamentos comerciais existentes, depois de recolhidos pareceres do sindicato das associações representativas dos 

comerciantes. Nessas feiras e mercados, apenas podem exercer a actividade os comerciantes grossistas que sejam 

devidamente autorizados pela Câmara Municipal respectiva”. Mais à frente refere: “ Só podem ter acesso às feiras e 

mercados grossistas os comerciantes que sejam titulares de cartão de identificação de empresário em nome individual ou 

do cartão de identidade de pessoa colectiva emitido pelo registo nacional de pessoas colectivas.“ Aqui é colocada uma 

questão: será que a esposa do Sr. Presidente enquanto empresária, pelo que necessariamente terá um cartão, não 

poderá ir comprar ao mercado grossista uma dúzia de toalhas para as mãos? Questiona se lhe fica vedado o acesso por ir 

comprar uma dúzia de toalhas para os trabalhadores da sua empresa ou a lei defende que só tem acesso, quem tem o 

CAE grossista para têxteis? Disse que também terá de haver mais fiscalização por parte das finanças. No artigo 5.º, nº3 a 

lei diz: “Quando se realizam mercados grossistas nas instalações de mercados municipais devem as Câmaras Municipais 

tomar as medidas necessárias para controlar as entradas e impedir o acesso aos consumidores.” Parece-lhe ser uma 

matéria que responsabiliza fortemente a Câmara, a qual já contratou um segurança que fiscaliza as entradas, mas com 

certeza que esta matéria merece outro tipo de análise. Constou-lhe que a Associação Comercial na passada semana 

aprovou e irá apresentar uma providência cautelar. Gostaria de saber se efectivamente se confirma ou não a aprovação 

dessa providência, sendo que era também importante saber a forma como aquele espaço foi construído, pois essa 

providência cautelar poderá originar situações que podem embaraçar todo este processo do mercado grossista. O artigo 

oitavo da referida lei diz que a “actividade de comércio por grosso, de forma não sedentária, pode ainda ser exercida em 

armazéns ou outras instalações cobertas que tenham sido devidamente licenciadas pela Câmara Municipal para essa 

finalidade.” Disse que é necessário haver cuidado porque estas situações muitas vezes não se resolvem pela 
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contrariedade, nem pela emoção, e podem trazer sérios e graves problemas para quem está à frente dos destinos da 

Câmara Municipal. Era bom que todos ajuizassem de forma clara e sem preconceitos nesta matéria que parecendo leve, 

pela sua responsabilidade, pode ser muito gravosa para pessoas que no seu todo estão envolvidas nesta situação que a 

todos nos preocupa. Disse ao Presidente do Município que isto é uma matéria que preocupa os comerciantes, e que como 

deputados municipais, devem pugnar de forma eficaz, para que haja atenção e alguém seja o defensor do comerciante 

local. Apelou à Associação Comercial que se preocupe, e que junto da Câmara tome uma postura relativamente à 

situação em causa, e a confirmar-se a providência cautelar a mesma é muito gravosa para a autarquia. Referiu depois que 

há alguns meses atrás, foi divulgado em diversos jornais, o ranking das escolas. Julga ser uma matéria à qual os docentes 

deveriam dar atenção, em particular ao resultado da Escola Secundária de Trancoso. Em relação ao QREN disse que era 

muito interessante para esta autarquia apresentar candidaturas e ter um pacote de investimentos à mão, de modo a 

apanhar esta boleia que se vislumbra com o reforço de verbas do QREN. Informou que os Bombeiros Voluntários de 

Trancoso têm, desde Outubro, aprovado o novo quartel, e têm também um veículo urbano de combate a incêndios. É uma 

estrutura que está aprovada num milhão e cem mil euros, que tem uma componente de 70% mas, com este reforço das 

verbas do QREN, é muito provável que se verifique um aumento dessa componente. Em relação ao veículo, é um 

investimento de 200 000€ que terá uma comparticipação de 85%. É preciso espicaçar as autarquias e os empresários 

para mudarem de paradigma e saberem o que realmente pretendem para as suas terras e distritos, neste caso, concelho. 

É preciso ter cuidado com o tipo de investimentos, mas também é necessário estimular e desenvolver actividades que têm 

potencialidade para fixar pessoas. O desemprego vai ser um calvário nos próximos anos, e julga que a Câmara deverá 

estar muito atenta e procurar apoiar os empresários. Disse que o apoio ao investimento deixa muito a desejar, porque há 

pessoas que pedem um terreno à Câmara na zona industrial, não para desenvolver uma actividade, mas sim para 

engrossar o seu património. Disse discordar com esta situação e que a autarquia deveria ser tão rigorosa quanto possível 

neste propósito. Muitos pediram terrenos, foram-lhes cedidos e nada construíram. A Câmara deveria dar um tempo para 

que as pessoas construíssem, findo o qual, o terreno reverteria para a Câmara e esta cederia a outros interessados. Acha 

que antes da cedência de terrenos, deveria haver um estudo económico, ou seja, saber qual a actividade, postos de 

trabalho a criar, a sustentabilidade da mesma, porque, hoje mais do que nunca, isso torna-se exigente. Julga que em 

matéria de investimento e desenvolvimento do concelho há algumas coisas a aperfeiçoar. Incentivar empresários sim, mas 

ver da forma como se incentivam e ser rigoroso na cedência dos terrenos. ----------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Luís Castro Ribeiro, começando por elogiar a actividade desenvolvida no Centro de 

Interpretação da Cogula. Questionou também para quando está prevista a instalação de Ecopontos na Cogula. Mais disse 

que discorda da forma como as árvores na estrada Trancoso/Chafariz do Vento foram tratadas. Deparou-se com um 

aparato que não tem qualquer sentido, a quantidade de árvores cortadas e o propósito e a forma como estão cortadas, 

algumas completamente dissipadas. Resolveu perguntar na Câmara o que é que se estava a passar e foi-lhe dito que 

houve uma comunicação por parte da Protecção Civil onde constava que era uma estrada onde ocorriam vários acidentes. 

Na sua opinião, se há risco, tem de se fazer a avaliação do risco localmente, ou seja, tem de se avaliar qual a causa do 

problema e têm de ser implementadas medidas de minimização. Se existe árvore de rama persistente que está a causar 

gelo, que se faça a derrama e até admite que seja necessário abater algumas árvores, mas aquilo que está lá, foi o corte 

abusivo de dezenas de árvores que foram para lenha. Muitas delas teriam um valor económico para madeira, a Câmara 
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poderia ter vendido e obteria até alguma receita. Da forma como algumas árvores foram cortadas, ficando apenas o tronco 

e expostas às intempéries, começarão a proliferar fungos e muitas delas acabarão por morrer e aumentar assim o próprio 

risco por estarem junto à estrada. Referiu que a situação em causa não tem qualquer razão de ser, a não ser para ter sido 

retirada lenha para outros fins, que não sabe quais. Disse que se a Câmara quer dar trabalho aos sapadores ou retirar 

lenha, há muitas matas no concelho que precisam de intervenção. Pensa que não se pode estar a destruir o património 

que é de todos, em benefício de alguns. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----

--------- Interveio o Presidente da Junta de Freguesia do Reboleiro referindo, positivamente a eleição do Presidente do 

Município para a distrital do PSD. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Usou da palavra o deputado Paulo Leocádio, referindo que a sua intervenção prende-se com o mercado grossista, 

dizendo estar completamente em desacordo com as intervenções feitas. Lembra-se, desde miúdo, de sempre existir 

mercado grossista em Trancoso. Concorda sim que a lei e as regras sejam cumpridas. Devemos pensar neste assunto 

como uma árvore, estamos a apontar para as folhas, quando deveríamos estar a apontar para a raiz. Efectivamente as 

pessoas não têm dinheiro, pior, não há dinheiro nem pessoas. Nas GOP para 2012 lê-se que Trancoso teve o segundo 

melhor resultado demográfico a seguir à Guarda, mas perdeu pessoas, e no mercado grossista é que está o problema, 

tenhamos bom senso. A política em Trancoso, da forma que estamos a caminhar, faz-lhe lembrar a história da Alice no 

país das maravilhas, quando o coelho chega a uma encruzilhada, e depois não sabe por onde ir, e alguém responde:  

“- Eu dizia-te mas primeiro tens de saber por onde queres ir”. E em Trancoso, não se sabe por onde queremos ir, anda-se 

a brincar aqui há vinte anos e continuamos a apontar para as folhas das árvores do mercado grossista. -------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Amaral Veiga, comentando a intervenção do camarada de bancada, e pensa que não 

é esta a posição mais correcta que domina o sentimento da maioria dos trancosenses, que entende dever-se apostar 

naqueles que aqui pagam impostos, naqueles que aqui se fixaram, naqueles que consomem no concelho. A Câmara, ao 

longo dos anos, foi permitindo que se abrissem inúmeros restaurantes, quase todos em situação de falência e nenhum de 

qualidade. Acha que deveria haver alguma contenção para que possamos ter qualidade, para que não se generalize uma 

falência. Quanto às dúvidas apresentadas pelo deputado João Batista, disse que o que lhe parece resultar do espírito da 

lei, é que pode ir efectivamente ao mercado grossista quem seja retalhista e não o consumidor final. -----------------------------

--------- Usou da palavra o Presidente do Município, referindo que o mercado grossista em Trancoso sempre existiu junto 

dos retalhistas e sempre, sem qualquer controlo, foi possível comprar no mercado grossista. Os retalhistas sempre se 

queixaram da concorrência e foi por isso que há uns anos atrás a Câmara decidiu afastar os grossistas dos retalhistas. 

Quando um conjunto de comerciantes do sector veio propor à Câmara a construção de um mercado grossista fechado, à 

semelhança do que acontece em várias localidades, a Câmara, sem qualquer condicionante, aprovou essa possibilidade e 

comprometeu-se a fornecer um terreno e os grossistas edificaram esse espaço. Acontece que se vive num contexto de 

crise económica, sofrem mais os comerciantes e agudiza-se mais a questão da concorrência do mercado grossista. 

Compreende que este seja, neste momento de crise, olhado como uma concorrência desleal ao comércio local foi por isso 

que a Câmara decidiu colocar lá um agente de uma empresa de segurança para fiscalizar melhor as entradas. É natural 

que haja mesmo assim alguma violação dessa cautela. O objectivo do Município é procurar atender não só o comércio 

local, mas também há vantagem de termos uma estrutura que chama a Trancoso gente, até fora do distrito da Guarda que 

vem ao mercado grossista comercializar. Disse que já que se falou numa providência cautelar que a AENEBEIRA poderá 
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ter intenção de tomar, que se disponibiliza para que seja a AENEBEIRA a fiscalizar e controlar o Mercado Grossista. É já 

uma possibilidade desta Associação assegurar o funcionamento e o controlo do mercado grossista porque a Câmara não 

tem nenhuma vontade de permitir que generalizadamente se compre no mercado grossista. Quanto à questão da esposa 

ir lá fazer compras, disse que não costuma questioná-la onde faz as compras, nem ela lhe pede dinheiro para as fazer. 

Relativamente à introdução das portagens na A23 e A25, disse que é lesiva para a competitividade do território, das 

empresas e dos particulares, mas é preciso não esquecer que o PSD, em campanha eleitoral, disse aos Portugueses que 

era a favor da introdução de portagens. Portanto, o PSD não enganou ninguém. Entende que devemos lutar por dois 

objectivos: que o preço seja igual em todo o território nacional, pois o que está a acontecer na A23 e A25, é que o preço é 

superior à média. Na questão das isenções e do seu prolongamento, também deveremos ser firmes, e devemos insistir 

que, para os residentes as isenções se prolonguem, pelo menos enquanto durar a crise económica, em face da qual, 

Portugal está com um crescimento negativo. Quanto à questão da mudança do feriado municipal de 29 de Maio para 15 

de Agosto, é uma matéria da competência da Assembleia Municipal. Quanto à questão dos projectos do QREN, a Câmara 

Municipal está consciente da necessidade de ter projectos prontos para candidatar ao QREN e eles estão no orçamento e 

nas GOP para 2012 e facilmente esgotarão os “plafonds” aos quais têm direito. Neste momento, têm uma grande taxa de 

execução física e financeira de todos os projectos comunitários onde estão envolvidos. No que diz respeito ao quartel dos 

bombeiros voluntários de Trancoso, foi pedido pela Associação Humanitária ao POVT- Programa Operacional de 

Valorização do Território, uma proposta onde se diz para que seja a Câmara Municipal a ser a dona da obra, e se esta for 

deferida, a Câmara Municipal virá com uma revisão orçamental à Assembleia. Quanto à questão das cedências 

condicionadas dos terrenos na zona industrial, a Câmara Municipal já, por regra, coloca uma cláusula de reversão nos 

terrenos. E é assim que irá ser pedida a reversão de um terreno que depois irá ser disponibilizado à Casa da Prisca para 

aumentar e viabilizar o seu próprio investimento. O Programa de Apoio ao Investimento responde de alguma forma às 

preocupações do deputado João Batista, porque exige um conjunto de circunstâncias e documentos onde é possível fazer 

uma avaliação da capacidade e finalidade da empresa, sendo que também é ao abrigo deste programa que são 

concedidos os terrenos. Em resposta ao deputado Luís Castro disse que continua a colaboração com a fundação 

Serralves no que diz respeito a algumas árvores, designadamente, no Parque Municipal. Quanto ao corte das árvores na 

estrada que vai até ao Chafariz do Vento, revelou-se necessário porque é uma estrada onde se verificava uma afluência 

de gelo, muitas vezes prolongada durante o dia, porque as próprias sombras das árvores acabavam por dificultar a 

propagação solar e durante o Inverno verificaram-se vários acidentes. Considera que foi uma medida cautelar muito 

acertada. Disse que o deputado José Rodrigues teve razão na sua intervenção, e seria bom que esta Assembleia 

reflectisse sobre a eventual pedonização da Corredoura. Não sabe se efectivamente esta não poderia facilitar uma 

atractibilidade dos comércios na Corredoura, teoricamente será possível que isto possa acontecer. Há uma evidente 

necessidade de revitalizar a oferta comercial, e essa questão deveria ser realmente objecto de alguma reflexão. De 

seguida deu a palavra ao vice-presidente, Dr. António Oliveira, para este intervir relativamente ao mercado grossista, 

começando por referir que este mercado sempre suscitou problemas, e já nos finais dos anos 80 / 90 a então Associação 

Comercial de Trancoso tomou medidas de pedir fiscalização às Actividades Económicas, e o que veio a acontecer foi 

todos os membros da referida associação serem visitados e autuados pelas Actividades Económicas. Foi essa a resposta 

que tiveram. Em bom rigor, em todos os Municípios onde existem mercados grossistas, deveria haver um regulamento 
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para esse mercado grossista, como há para o mercado de venda a retalho, sendo que em todo o país, apenas Barcelos 

possui este regulamento. Disse que há de facto uma responsabilidade dos municípios em disporem desse instrumento, 

que, de uma forma clara, condicionaria os acessos a esse mercado grossista. É verdade que a AENEBEIRA decidiu numa 

Assembleia-Geral, ocorrida em Março de 2011, interpor uma providência cautelar que previa o encerramento do Mercado 

Grossista, uma vez que não estava a cumprir a legislação existente. Foi indeferida porque a Sr.ª Dr.ª Juíza entendeu que 

os prejuízos advenientes do seu encerramento eram superiores aos prejuízos do seu financiamento. Numa última 

assembleia, voltou-se a abordar esse assunto e a AENEBEIRA encarou a hipótese de interpor um outro tipo de acção 

cível. Sobre a questão de ser a AENEBEIRA a fazer a fiscalização, desafio proposto pelo Presidente do Município, referiu 

que nunca pensou nessa questão, mas depois da elaboração do regulamento para o mercado grossista, não vê qualquer 

inconveniente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa apresentou depois a Moção contra as portagens na A25 e A23 que irá ser transcrita na 

íntegra: 

“A Assembleia Municipal de Trancoso, em reunião ordinária de 28 de Dezembro de 2011, aprovou a seguinte moção: 

1- Considerando que o Governo decidiu introduzir portagens na A23 e A25; 

2- Considerando que o interior do país vive num acelerado processo de despovoamento; 

3- Considerando particularmente que a A23 nasceu como uma verdadeira estrada de solidariedade para o interior; 

4- Considerando que as vias em questão não foram executadas e preparadas para ser portajadas; 

5- Considerando a ausência de verdadeiras vias alternativas e itinerários, tanto mais que a A25 absorveu troços do IP5, a 

Assembleia Municipal propõe: 

1- Repudiar a introdução de portagens na A23 e na A25 

2- Exigir a revogação da decisão, sem prescindir de 

3- A redução de preços fixados por quilómetro. Ainda sem prescindir de 

4- Discriminar positivamente os residentes do interior do país servidos pela A23 e A25, isentando-os do pagamento de 

portagens até que o rendimento per capita da região se encontre nivelado com as regiões do litoral do país.” ------------------

--------- Aberto o espaço para intervenções, interveio o deputado Amaral Veiga, referindo que depois de ouvirem a 

apreciação do Sr. Presidente do Município sobre portagens, ficámos com algumas dúvidas que esta Assembleia venha 

aprovar por unanimidade esta Moção. O Presidente do Município tem a versatilidade de pensar umas vezes de uma 

maneira e outras de outra, consoante o Governo que está no poder. Agora, como assumiu as funções de Presidente da 

distrital do PSD, sente-se mais na obrigação de ser obediente às directrizes que vêm lá de cima. Recordou que o 

Presidente do Município, em Janeiro de 2011, tinha uma posição diferente relativamente às portagens, mas nessa altura o 

Governo ainda era PS. Recordou que há uns anos atrás, quando o Governo Socialista decidiu começar a encerrar os 

SAP’s à noite, por iniciativa do PSD e da Câmara, fez-se uma manifestação na qual esteve na primeira fila contra o 

Governo do seu partido ao lado da maioria do PSD. Esteve porque entendeu que o seu principal partido é Trancoso, e não 

o PS, e pensa que é assim que todos devem pensar. Por isso, independentemente da posição do Presidente do 

Município, disse que continua a defender a Moção, e espera o mesmo por parte dos deputados do PSD, porque ela vem 

no interesse da nossa região e do nosso concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado José Nascimento, referindo que enquanto promotor da Moção apresentada em Fevereiro de 
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2011, foi nessa altura sensível e flexível ao ajuste do seu conteúdo. No mesmo sentido, também queria ser solidário com a 

Moção apresentada, mas pensa que existe alguma incongruência quando se diz nos seus pontos “repúdio e retirada de 

portagens”, sem qualquer possibilidade de aceitar outra forma. -------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa esclareceu que na moção apresentada pretende-se repudiar a introdução de portagens e 

depois exigir a revogação da decisão. Este será o pedido, ou seja, se não for possível a exigência da revogação da 

decisão, os preços fixados por quilómetro têm de ser reduzidos e temos de ter uma discriminação positiva, isentando até 

que o rendimento per capita do interior esteja equilibrado com o do litoral. Quando se coloca “sem prescindir” é aquilo que 

juridicamente chamamos pedidos alternativos. Estamos a ter uma atitude flexível que permite alternativas. Pensa que a 

Moção está extremamente completa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O deputado José Nascimento disse acreditar que o resultado seja igual ao que teve a Moção anterior, dada a 

fraqueza económica que o país atravessa. Agora espera que resulte para bem de todos, dizendo não ter relutância 

nenhuma em apoiar a Moção. Preferia que não tivesse a afirmação “sem prescindir”, porque quase se entende que não dá 

motivo a outras hipóteses. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O Presidente do Município disse não querer condicionar a votação, mas questiona se, por acaso, conhecíamos o 

memorando celebrado com a troika e assinado pelo anterior Governo Português. Nesse memorando está a introdução de 

portagens e obriga Portugal a cumpri-lo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado César Prata, referindo que sinceramente não gostou de ver aqui levantadas estas questões 

em torno da Moção. Disse que as pessoas têm direito a um voto e a Moção não lhe parece que seja pouco clara quanto 

aos seus objectivos. Esta trata apenas do seguinte: concordar ou não com aquilo que se vive diariamente desde o dia 8 de 

Dezembro. Existia uma estrada muito perigosa, o IP5, onde morreram várias pessoas e é nessa estrada que hoje 

circulamos diariamente para nos deslocarmos à Guarda. Ao lado deixamos outra estrada, segura, mas na qual não 

circulamos porque não temos dinheiro para pagar 3,10€ cada vez que queiramos ir à Guarda. Pensa que esta Moção é 

tão clara quanto a que foi apresentada em Janeiro, portanto não vale a pena andar com rodeios e questões jurídicas. Acha 

que o sentido de voto é apenas: ou se concorda ou não. ----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado João Baptista, referindo que quer ser solidário com um princípio apresentado em 2009 

e que nas Grandes Opções do Plano e Orientações Estratégicas para o mandato 2010/2013 se refere:” Ao nível da sub-

região beira interior são preconizados entre outros, enquanto opções estratégicas: explorar o potencial eixo urbano 

estruturado pela A23, traduzido num conceito desenvolvimento poli centro; explorar a posição estratégica da Guarda e dos 

municípios popularizados nos quais se inclui Trancoso; promover o turismo, nomeadamente nas áreas de maior valor 

patrimonial. Pensa que se interrogar o Presidente do Município que ele não se desvia muito deste pensamento que 

escreveu em 2009 daquilo que está patente na moção apresentada para aprovação. Mesmo vestindo a mesma camisola 

partidária, não é por isso que, com certeza, terá outra forma de rumar em função daquilo que hoje esta Assembleia 

pretende fazer aqui aprovar. Disse subscrever por inteiro a moção, aplaude, e se for necessário ainda serem mais 

incisivos, não devem nada ao Governo. Queremos é ter boas condições de tráfego, e é isso que importa para a nossa 

qualidade de vida e desenvolvimento do interior. --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa colocou a Moção à votação, sendo a mesma aprovada por 

unanimidade. Informou que se iria passar ao ponto dois da ordem de trabalhos. Deu a palavra ao Presidente do 
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Município. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Este informou que na actividade municipal continuam em “obras em execução”, o Centro Isaac Cardoso, a rede de 

água e saneamento de Esporões que está na fase final de pavimentação; a rede de águas de Souto Maior; conclusão do 

edifício destinado a Centro de Dia das Corças em colaboração com a Junta de Freguesia e, quanto à rede de água de 

Moreira de Rei disse que os trabalhos iriam ser retomados em meados de Janeiro. Quanto às obras que foram 

executadas, disse que terminou a reabilitação do Campo da Feira; estão concluídos a rede de águas do Sintrão e 

saneamento de Castaíde; está concluída fisicamente a renovação da iluminação pública do Centro Histórico de Trancoso 

integrada no âmbito do Programa da Regeneração Urbana, e também se concluiu a rede de água e saneamento de Vale 

de Mouro. Estão em elaboração alguns projectos, como o novo cemitério de Trancoso, o projecto de reabilitação do ex-

edifício da GNR que tencionam candidatar no âmbito do PROVER do Côa. Está também em elaboração o projecto do 

Museu Municipal que tencionam candidatar, aproveitando o Palácio Ducal, às segundas candidaturas do QREN. Está 

praticamente concluído o projecto da ampliação da Zona Industrial, que faz parte das Grandes Opções, para ser 

executado no próximo ano, bem como o projecto do Centro de Protecção Civil Municipal que está aprovado no âmbito do 

INTERREG. Tem sido desenvolvido um conjunto de obras por administração directa, como é o caso de obras de 

melhoramento na zona envolvente à Igreja do Sr. da Pedra, obras no auditório da ACRT, limpeza de valetas, manutenção 

da rede viária do concelho, arranjo do largo em Cótimos e execução de calçadas em Vila Novinha. -------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Nuno Rodrigues, referindo que na sequência da intervenção do deputado João 

Baptista e do Presidente do Município relativamente ao apoio ao investimento, quer dizer que existiu, ou existe, um 

regulamento ao Programa de Apoio ao Investimento que prevê que haja uma candidatura com um projecto, saber o que 

se vai fazer, quantos postos se vão criar, etc. O problema passa-se numa fase posterior, ou seja, nas candidaturas prevê-

se que haja uma criação de 20 postos de trabalho e depois, na realidade, criam-se 5 postos de trabalho e não acontece 

nada. Recebem o dinheiro e não acontece nada. Relativamente aos terrenos na zona industrial, disse que não conhece 

nenhum que tenha sido devolvido. Relativamente ao investimento directo e financeiro, referiu uma residencial em Vila 

Franca das Naves que, entretanto, já desapareceu. Relativamente ao Hotel Turismo estavam previstos 20 postos de 

trabalho, tem cinco postos de trabalho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município interrompeu o deputado, para dizer que o Hotel Turismo, neste momento, tem 15 postos 

de trabalho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O deputado Nuno Rodrigues disse não saber quantos postos de trabalho o hotel tem, mas foram candidatados 

vinte, e nunca os teve. Referiu que já fez o repto ao Presidente do Município para que fosse feito um levantamento daquilo 

que foi candidatado e do que realmente foi executado. Quando foi executado, só tinham de fazer cumprir o que estava no 

regulamento. Apenas a Casa da Prisca tem cumprido aquilo que tem previsto em termos de apoio ao investimento. ---------

--------- Em resposta, o Presidente do Município disse que no que diz respeito à criação de postos de trabalho, nos 

projectos eles apenas servem para pontuação, não são condição de concessão do incentivo. Sendo apenas um dos 

critérios de pontuação, tanto pontua com 15 ou 20 postos de trabalho. A Câmara Municipal tem vindo a conceder alguns 

programas de apoio ao investimento, mas no que diz respeito ao Hotel Turismo, o incentivo correspondeu em relação ao 

investimento cerca de 3 ou 4%. Se é verdade que fazer e manter em funcionamento em Trancoso um hotel que contribui 

para criar postos de trabalho, mas também tem uma importância de estratégia para Trancoso, isso representou para quem 
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investiu dinheiro, e é um esforço gigantesco. E não é para o deputado vir aqui falar do Hotel Turismo só porque o 

Presidente da Câmara é sócio e dizer que só tem 5 postos de trabalho, quando na realidade nem sabe quantos tem, como 

não é verdade o que disse. O desenvolvimento de Trancoso faz-se com investimento público, mas também com o 

investimento privado de quem monta um negócio, quem cria postos de trabalho. Diga o que se disser, se temos em 

Trancoso este resultado demográfico, é porque conseguimos fixar pessoas, e se se conseguem fixar é sinal que há o 

mínimo de competitividade no território porque há concelhos no distrito que hoje não têm nenhuma competitividade 

económica. Nas últimas três décadas tivemos uma cultura política em Portugal em que o Estado ou as Câmaras é que 

tinham de resolver o problema de emprego às pessoas. Cada vez isso é menos verdade, porque o emprego tem de ser 

gerado no público e no privado com critérios de sustentabilidade. Está de acordo quando se diz que é necessário 

incentivar o empreendedorismo, mas é necessário que cada um de nós pense o que pode fazer pela sua terra e como 

deve fazer esse investimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em direito de resposta, o deputado Nuno Rodrigues disse nunca ter sido, nem é contra o Programa de Apoio ao 

Investimento, e acha que até deve ser mais valorizado. Renova o repto para a Câmara fazer o apanhado sobre o que 

aconteceu nestes últimos anos. Os postos de trabalho criados são só um dos itens, porque havia outros itens que eram 

pontuados e para não ferir susceptibilidades não encaixemos o hotel. A questão aqui é que tinham de averiguar se estava 

a ser cumprido aquilo que estava nas candidaturas, porque isso nunca foi feito e deveria ter sido feito. Disse que se o 

Presidente da Câmara achou que ele estava com aquela conversa para o atacar pessoalmente por ser sócio do hotel, não 

foi verdade. Relativamente ao Programa de Apoio ao Investimento, a parte posterior nunca foi feita, e é isso que às vezes 

deturpa o próprio programa e o seu regulamento. Este programa nunca foi publicitado para o concelho de Trancoso, e 

uma vez o Presidente da Câmara até lhe respondeu que se fosse assim, apareceria muita gente. Questionou se não é 

suposto aparecer o máximo de pessoas. Depois escolheriam as melhores na sua opinião. -------------------------------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Município disse que toda a gente do concelho sabe que existe esse programa. Tem 

havido publicitações de várias formas. A AENEBEIRA presta um serviço muito útil no ponto de vista de encaminhamento 

desses processos, e ao abrigo desse programa, através de dinheiro ou terrenos, já se apoiaram no concelho de Trancoso, 

desde que esse programa foi feito, mais de trinta empresários. Era desejável que tivessem um apoio financeiro maior, com 

certeza, mas agora que este programa tem alguma importância para investimentos de pequena monta é verdade, mas 

também existem outros investimentos através do PRODER que tem previsto o financiamento de um conjunto de 

investimentos privados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado José Nascimento, referindo que há três pontos que gostaria de destacar. Um deles é que 

considera positiva a vinda do Sr. Secretário de Estado das Comunidades para a assinatura de um protocolo de apoio às 

comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Se se vier a concretizar, haverá formação para quem prestar esse 

apoio, haverá a criação de um gabinete. Foi-lhe dito pelo Secretário de Estado que os Presidentes de Junta poderiam 

anunciar aos munícipes que no próximo fluxo de férias já teriam esse apoio. Congratula-se também com a possível 

construção do novo quartel dos Bombeiros Voluntários de Trancoso. Relativamente à reforma administrativa, tal como 

está no livro verde, é muito escassa a informação. Apelou para que todos devam ter a noção de procurar tomar uma 

decisão em união, para que possa ser uma decisão correcta e que não sejam apenas as freguesias a pagar a crise. 

Portugal tem outros problemas, outras soluções e desmantelar as freguesias pode não ser o melhor processo. É 
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importante saber primeiro quais são as vantagens e desvantagens quanto à extinção ou o agrupamento de freguesias. Crê 

que só se justificará um debate nesta Assembleia, depois do acerto em reuniões de Câmara com os Presidentes de Junta 

das Freguesias. Quanto à actividade municipal, disse ter pena de não ver lá mencionadas, em perspectiva ou em 

execução outras actividades da freguesia do Reboleiro ou mesmo da Ribeirinha, tendo esperança que na próxima sessão 

as veja. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município afirmou, em relação à reforma administrativa, que o que consta do memorando da 

Troika celebrado com o antigo Governo Português é a redução substancial de autarquias locais. Não está lá a expressão 

de “Freguesias” nem de “Municípios”. O actual Governo entendeu que deveria apenas colocar-se a questão na redução do 

número de freguesias, e não avançar na redução do número dos municípios, porque se entendeu que no interior do país 

reduzir municípios iria conduzir a uma desertificação maior. Sendo esta uma obrigação que Portugal tem de responder 

perante o acordo que celebrou com a Troika, apenas o Governo apresentou uma proposta de discussão sobre as 

freguesias. Entende que do ponto de vista ético, o PS que obrigou Portugal a subscrever aquele memorando que previa a 

redução de autarquias locais, deveria ter sido obrigado a apresentar ao país uma proposta que, de alguma forma, desse 

cumprimento àquilo que obriga o país a discutir. O que se tem entendido é que as Assembleias Municipais vão ter que 

aprovar por dois terços qualquer alteração às freguesias, o que quer dizer que nesta Assembleia o PS e o PSD terão de 

se entender num modelo que responda àquilo que vier a ser a legislação a aprovar. O Governo prepara-se para no interior 

e nas zonas rurais haver uma diminuição entre 15 a 20% do número de freguesias. Acha que se devia reflectir se vamos 

ficar apenas com uma proposta minimalista de entendimento, ou se farão uma proposta que vincula o município a delegar 

competências e meios financeiros que poderiam acordar no âmbito da Assembleia Municipal para que houvesse alguma 

agregação de freguesias num sentido de haver um novo modelo de organização das freguesias. Acha que na próxima 

sessão, o que deveria ser discutido, é qual o modelo que querem para o concelho de Trancoso. De qualquer forma, terão 

de aguardar que o Governo vá produzindo legislação no sentido de saber quais são as obrigações no âmbito da redução 

de freguesias. No que diz respeito às questões que o Presidente da Junta da Freguesia de São Pedro apresentou, referiu 

que a Câmara Municipal escreve no Orçamento e delibera a concessão de um apoio extraordinário que não está previsto 

na lei, às Juntas de Freguesia. No ano de 2011 não deliberou a concessão às Juntas de Freguesia desse apoio de capital, 

portanto, não tendo deliberado esse apoio de capital, não se pode dizer que haja aqui uma recusa de pagar. 

Comprometemo-nos com um apoio de capital a pagar regularmente para 2012. Relativamente à questão da piscina ainda 

se encontrar encerrada, disse que conta que durante o mês de Janeiro se chegue a um acordo com a empresa e liquidar o 

resto do pagamento das máquinas que foram montadas. Essas foram importadas de Itália e os italianos não vêm fazer o 

arranque dessas máquinas enquanto o fornecedor, a empresa Norinstelnor, não pagar. A Norinstelnor também ainda só 

recebeu parte da factura, pelo que quer que a Câmara Municipal avance no pagamento total desse investimento. Disse 

que a Câmara irá fazer um esforço muito significativo para durante o mês de Janeiro fazer o pagamento, e poder colocar a 

piscina em funcionamento. Relativamente ao saneamento básico na Rua 29 de Maio, disse que aos moradores que não 

têm possibilidade de escoar por gravidade o saneamento, a Câmara terá de fazer um acordo com eles no sentido de, 

como todos eles têm fossas, proceder à sua limpeza, assumindo as despesas. Estar a fazer valas de quatro ou cinco 

metros para vencer quotas para a realização do saneamento, é praticamente impossível do ponto de vista topográfico 

para resolver este problema. Quanto à repavimentação dos arruamentos no bairro da Sr.ª da Fresta, é uma questão para 
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as Opções do Plano. Relativamente à requalificação do espaço sul e envolvente do cemitério municipal, disse que lhe 

parece ser mais urgente avançar com a ampliação do cemitério do que propriamente avançar com este projecto. De 

qualquer forma, o projecto está feito, e é intenção da Câmara realizá-lo ainda este mandato. Relativamente à recuperação 

da Etar de São Martinho, disse que a CMT tem um acordo com a” Águas da Teja” no sentido de que, durante o ano de 

2012, um conjunto de etares do concelho sejam melhoradas com a sua requalificação, ou mesmo com a construção de 

novas, como será o caso de Vila Franca das Naves. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Junta de São Pedro, Eduardo Pinto, referiu que depois de termos ouvido o Presidente do 

Município, ficámos com a sensação que devíamos baixar os braços e aceitar o que está definido no acordo da Troika. Mas 

também é verdade que este acordo tem alguma margem de manobra, pois nem tudo o que está lá escrito, é para cumprir 

como lá está. Alguns membros da Troika disseram isso, visto que, desde que o Governo encontre alternativas, poderão 

ser feitas alterações ao memorando. Aliás, já foi renegociado pelo actual Governo, inclusive, sem ter sido ouvido o PS. 

Disse que o exemplo da extinção de freguesias é sintomático. O que acontece, é que o Governo se mostra forte, mas 

apenas com os fracos. É mais fácil fazer um roubo aos pequenos, do que pedir um contributo nem que fosse solidário, aos 

sectores onde deveria efectivamente ser pedido. Quanto às respostas dadas pelo Presidente do Município, disse que já 

tinham ouvido, em relação a estes assuntos, algumas respostas idênticas. O problema é mesmo “quando”. Relativamente 

ao pagamento às freguesias, recordou que nas sessões desta Assembleia de Junho e Setembro, o Sr. Presidente afirmou 

a intenção de, até ao final do ano, proceder ao pagamento dessas verbas. Referiu que é normal em todos os municípios 

haver protocolos de colaboração, de delegação de competências, mas é uma coisa rara neste município. Não deixa de ser 

estranho que o Presidente do Município também diga que, numa futura reorganização territorial no âmbito das freguesias 

se poderá optar por um projecto maximalista, e com isso, comprometer este e outros executivos, com a transferência de 

verbas significativas para as Freguesias. Lembrou que, nem com as freguesias com maior capacidade financeira, não é 

prática deste Executivo proceder a delegações de competências. Todas as freguesias, inclusive as mais pequenas, já 

provaram que são capazes de fazer, mas o Sr. Presidente não utiliza esse instrumento. Como poderão acreditar que algo 

mudará, se não mudou nestes anos todos? Quanto à piscina, louvou a franqueza do Presidente do Município, porque 

afinal só abre quando houver pagamento, o que é legítimo da parte de quem fez a obra. Bastava na sessão de Setembro, 

o Presidente do Município afirmar isso, porque nessa altura disse que as piscinas abririam em Outubro. Quanto à questão 

colocada sobre o saneamento, disse que já fizeram várias reuniões. Os Serviços ficaram de convocar os habitantes 

daquela área para fazerem uma reunião e lhes ser apresentada essa opção da Câmara Municipal. Passado tanto tempo, 

as pessoas continuam à espera. Embora sabendo da contenção, disse que o Bairro Sr.ª da Fresta precisa de uma 

intervenção, sobretudo a nível de repavimentação. Acha estranho que depois de tanto se ter discutido a ampliação do 

cemitério, vê nas Grandes Opções do Plano para 2012, a previsão de um novo cemitério. Questionou se este será 

contíguo, ou existe outro espaço em vista. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município disse que, como é óbvio não está em causa a repavimentação no Bairro da Sr.ª da 

Fresta, mas naturalmente que será executada de acordo com as opções que terão. Quanto há questão do cemitério, disse 

ser um novo cemitério, que apesar de contíguo, não terá uma ligação física. No que diz respeito aos agrupamentos de 

freguesias, no Livro Verde está prevista uma majoração de 10% das verbas que seriam transferidas para as Juntas de 

Freguesia. O Município, à única Associação de Freguesias que existe no concelho de Trancoso, tem vindo a dar um 
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subsídio de 2 500€. No que diz respeito às disponibilidades de tesouraria, como se diz no documento, os municípios no 

seu conjunto, têm perdido desde 2010, 25% das transferências que vêm do Orçamento Geral do Estado. Como tal, a 

própria Câmara, para além das dificuldades que tem, e do apoio que dá a várias instituições e freguesias, está com menos 

25% em relação a 2010, no que diz respeito às transferências por parte do Estado. Por isso, tendo que haver outras 

prioridades, não houvesse disponibilidade financeira para assumir o compromisso em 2011 com as Juntas de Freguesia. 

A Câmara irá procurar, já em Janeiro, compensar as Juntas de Freguesia no sentido de aprovar um montante ligeiramente 

superior para 2012 e fazer pagamentos com mais regularidade. Relativamente às outras questões, disse que há um 

conjunto de opções porque não se podem fazer as obras todas ao mesmo tempo, e tem de se optar por aquelas que são 

mais importantes do ponto de vista do desenvolvimento do concelho. -----------------------------------------------------------------------

--------- Interveio novamente o deputado Luís Castro Ribeiro, referindo que depois da sua intervenção, pensava que a 

Câmara se retratasse porque a intervenção que foi feita na estrada de Trancoso para Chafariz do Vento não tem nada a 

ver com a questão do risco. Apresentou vários dispositivos de intervenções feitas nas árvores. Deu o exemplo de uma 

árvore que se encontrava numa recta e questionou, se essa representava risco, todas as outras que se encontram em 

rectas apresentam o mesmo risco. Gostava que a Câmara, neste aspecto, venha mudar de posição, que se retrate e 

aconselha a adquirir o livro: “A poda das árvores ornamentais” de Emmanuel Michau. ------------------------------------------------- 

--------- O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto três da ordem de trabalhos. Abriu o espaço para 

intervenções. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Eduardo Pinto, questionando o Presidente do Município de qual a explicação para o facto do 

Orçamento de 2012 apresentar uma diminuição dos seus valores de menos 19,03%. Também, qual a explicação para a 

queda acentuada que se verifica na receita de capital de 30,32%, o que tendo o valor do ano anterior, são mais de seis 

milhões de euros. Neste cenário de queda de economia e recessão, ainda assim é apresentada uma receita corrente a 

crescer, mais de 700 000€. Ou seja, no mesmo orçamento em que a receita de capital prevê uma queda de 30%, por 

outro lado, apresenta um crescimento de receita desta ordem de valores. Relativamente à verba que foi destinada ao 

apoio ao investimento, como ela é tão insignificante, questionou porque é considerada relevante. Do mesmo modo 

questionou qual a verba destinada à agricultura e porque é também considerada relevante. -----------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado João Batista, questionando o Presidente do Município sobre o futuro quartel dos 

bombeiros, porque ficou com algumas dúvidas relativamente à omissão do investimento para esse quartel. No ano 

passado, também não havia nenhuma referência a qualquer verba e o Presidente do Município disse que estavam no 

horizonte da apresentação de uma candidatura, não saberemos se é aprovada ou não. Pode isto empolar o orçamento e 

poderá ocorrer que tenhamos necessidade de fazer uma revisão em momento oportuno. Disse que em termos 

cronológicos, isto bate certo, mas depois em termos temporais é diferente. Em Outubro viram aprovada a candidatura, deu 

conhecimento à Câmara mas não vê nenhum valor, pese embora nas Grandes Opções, na parte introdutória, na 

Protecção Civil se diga que “é um sector onde se prevê algum investimento significativo, quer pela sede da estrutura 

municipal, apoiado pela iniciativa INTEREG, quer pelo financiamento da Associação Municipal dos Bombeiros Voluntários 

de Trancoso na criação do seu quartel em Trancoso, que necessitará de apoio à componente nacional”. Queria ouvir, se 

fosse possível, por parte do Presidente do Município, que independentemente de quem seja o promotor, se efectivamente, 

está nos planos da Câmara assumir que a construção do quartel dos bombeiros de Trancoso irá ser realizada. Analisando 
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alguns valores das Opções do Plano, parece-lhe que estão elencados valores de projectos relativamente aos quais nesta 

hora ainda não estão aprovadas as respectivas candidaturas. Ora o quartel está, por isso gostaria de ter algum 

esclarecimento sobre esta situação. Quanto à apreciação e votação do Orçamento na Câmara Municipal, contrariamente 

àquilo que tem acontecido, a bancada do PS não deu qualquer contributo para novas obras, ou, pelo menos, algo que 

ajudasse a compreender o que é que gostaria de ver para Trancoso. Relativamente ao Palácio Ducal, disse que em 

tempos o PS, quando houve a situação de uma possível negociação, votou contra a compra desse edifício. Questionava o 

que é que o PS deseja para aquele espaço porque, na certidão da Câmara, acha-se no direito de transpor para escrito 

aquilo que pensa, e depois proclama que não tardará muito as ruínas do Palácio Ducal. Disse que sejam claros uma vez 

por todas, ou querem que haja investimento e se dê um destino àquele imóvel, ou não. Era bom que houvesse um 

entendimento entre o proprietário e quem pretende comprar, para que não se ande toda a vida a falar no Palácio Ducal. 

Considera que a verba destinada para o Centro de Interpretação Isaac Cardoso é astronómica. Acha que a judiaria 

merece todo o respeito, mas memorizar e ter um sítio em Trancoso com o valor de construção de um milhão e tal, é 

exagerado. Alertou que para um determinado tipo de obras, se calhar, aproveitam-se da Câmara para fazerem uma boa 

adjudicação. Gostava sim de ter visto na declaração de voto do PS, a menção de algumas obras novas que se poderiam 

realizar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município disse que o orçamento para o município de Trancoso, tal como acontece na 

generalidade do país, contém uma redução de investimento. Por um lado, o conjunto das câmaras municipais do país e o 

próprio Governo, foi fazendo obras ao longo destes anos com apoios comunitários, e aquilo que estava previsto pela 

Comunidade Europeia no apoio a Portugal, era que o esforço de investimento que passou por vários fundos estruturais, 

há-de chegar ao fim, e se os países já resolveram os seus problemas de infraestruturas e equipamentos, a própria Europa 

há-de voltar a ter orçamentos que já não prevejam quadros de apoios para estas infraestruturas, o que também irá 

acontecer com Portugal. No caso do concelho de Trancoso, temos de considerar que grande parte da infra estruturação 

de base está resolvida. Juntas de Freguesia, que tendo concluído obras de saneamento, água, repavimentação, etc, já 

querem ver outro tipo de equipamentos. Considera que o concelho de Trancoso já teve obras importantes ao longo de 

todos estes orçamentos municipais e já estão numa fase nova das opções de desenvolvimento. Cada vez mais as opções 

do desenvolvimento dos planos têm a ver com o impacto, não só no emprego, como também no desenvolvimento e 

competitividade que têm nos territórios. É neste contexto que algumas orientações estão neste orçamento, como é o caso 

do gabinete da agricultura, para apoiar os agricultores desde os pedidos a candidaturas, como outro tipo de apoio 

concreto, bem como, um gabinete de empreendedorismo para apoiar quem queira investir em Trancoso. Investimentos 

que digam respeito a aumentar a oferta de terrenos na zona industrial para acolhimento de novos empreendedores, 

investimentos que tenham a ver com o finalizar de equipamentos culturais que relevam do ponto de vista da dinamização 

do turismo e com a competitividade do território, têm de ser aqueles investimentos em que o Município tem de ser mais 

selectivo e exigente. Por isso a ampliação da zona industrial de Trancoso e a requalificação da zona industrial de Vila 

Franca das Naves serão exemplos. A concretização do Museu da Cidade é um investimento que querem que seja 

acolhido no QREN, o Centro de Interpretação da Cultura Judaica, tem a ver, com a lógica de hoje, termos em Trancoso 

um fluxo de visitantes dessa origem muito importante. O ano passado houve mais de 2000 visitantes que vieram de Israel, 

e portanto é um filão que tem de ser explorado. A par destas opções, naturalmente que o Município terá de fazer algum 
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travão no crescimento da despesa, por isso é que há uma queda de investimento de capital, há uma diminuição do 

conjunto da receita uma vez que o Orçamento tem de ser equilibrado. Se diminui a despesa de capital, a receita de capital 

também tem de ser diminuída. No que diz respeito à projecção do aumento da despesa corrente, tem a ver com dois 

factores: o primeiro é que houve um conjunto de funcionários que transitaram da Empresa Municipal para a Câmara, 

sendo nosso objectivo que a empresa fique com um quadro à volta de 50 trabalhadores. Não houve aumento de despesa 

primária, mas houve uma deslocação para o Orçamento de 2012. Houve também um aumento do IVA para 23% na 

factura energética, nos transportes escolares, etc, sendo que por ano se gastam cerca de 500 000€ em iluminação 

pública. No que diz respeito à questão do Quartel de Bombeiros de Trancoso, disse que se for deferido o pedido para a 

Câmara  ser o dono da obra, na próxima revisão orçamental viria para o orçamento municipal e entraria como despesa de 

capital. Se se mantiver nos Bombeiros, evidentemente que a Câmara Municipal irá acudir com os 15% que faltarão no 

investimento. A verba de 329 000€ que aparece para o Quartel de Vila Franca das Naves tem a ver com os pagamentos 

finais, alguns dos quais ainda receberão do POVT, e outros que dizem respeito à componente nacional para executar este 

projecto. Relativamente ao Centro da Cultura Judaica, estão previstos não apenas obra, mas também equipamentos que 

terão de ser contratualizados. Salientou também a contracção de um empréstimo destinado a sanear o curto prazo. O 

Município de Trancoso tem de empréstimos a médio e longo prazo cerca de quatro milhões e pouco, e tem cerca de seis 

milhões de euros de dívida a curto prazo que quer pagar com este empréstimo. Não se trata de aumentar o 

endividamento, mas sim de ir buscar um empréstimo para pagar em igual montante divida que existe a curto prazo. O 

objectivo é pagar a todos os empreiteiros e fornecedores, permitindo assim também aliviar as dificuldades que estes 

atravessam e que possam ter alguma sustentabilidade. O que a declaração de voto do PS diz não é um aumento de cinco 

milhões, mas sim, são cinco milhões que irão pagar igual montante de divida no curto prazo. Desta forma a Câmara ficaria 

sem divida de curto prazo, as empresas ganhariam alguma sustentabilidade, a Câmara ficaria sem pressão na tesouraria 

e iria permitir resolver problemas com entidades locais e Juntas de Freguesia. Disse que a Câmara, sem esta pressão, 

ficaria com mais de 1 milhão de euros \ ano de investimento para gerir. --------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Amaral Veiga para responder à intervenção do deputado João Baptista. Disse que o PS não 

teve nenhumas dúvidas relativamente ao Palácio Ducal. Quando votou contra a aquisição do Palácio Ducal disse o 

porquê, pois achava que aquelas instalações eram demasiado caras. Referiu que houve um responsável da maioria que 

lhe disse que o PS propusesse na Assembleia Municipal a revogação do contrato promessa e a aprovação era garantida. 

O referido deputado respondeu: 

 “- Então vocês propõem a compra, agora estão arrependidos, e vamos ser nós que vamos propor a revogação do 

contrato promessa? De forma alguma”. A posição do PS foi clara, foram contra porque as instalações eram demasiado 

caras. Mencionou que quem andou a saber o que não queria foi esta Câmara. Primeiro tinham o projecto para o Palácio 

Ducal, depois rasgou-se. Entretanto foi para outro projecto que era o da Vila Cruz, e que depois também se rasgou, e 

agora não sabe muito bem o que há-de fazer. O Palácio Ducal está em vias de ruína, é evidente que a primeira 

responsabilidade é do proprietário. Relativamente à expressão de que “o PS não sugere novas obras”, questionou o 

deputado se concordou, ou concorda com a construção de dois lares, um na Granja e outro em Freches. -----------------------

--------- Interveio o deputado Eduardo Pinto, referindo que a experiência das contas de gerência e aquilo que se verifica 

ano a ano, levam-no a dizer que pessoalmente tem as mais profundas reticências quanto ao panorama da conjuntura 
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económica da Câmara Municipal, traçada pelo Presidente do Município. Recordou que o documento do revisor oficial de 

contas diz que a Câmara Municipal já no plano de 2011agravou a sua situação de liquidez. O endividamento se fosse só 

de 100%, corresponderia a 125% do total de receitas da Câmara. Disse que o tempo dar-lhe-á razão quanto a esse 

panorama, porque é evidente que não se concretizará. Se assim fosse a Câmara Municipal tinha conseguido, num 

orçamento de 24 milhões de euros, acomodar esse aumento de despesa corrente que são apenas 713 000€. Porque só 

em rubricas de “outros”, em despesas correntes está um valor superior a um milhão de euros. Se não conseguirem 

transferir esse valor para as rubricas restantes de modo a acomodar esses 713 000€ de despesa, é porque precisa de 

colocar em outros, aquele valor para acomodar despesas que não sabem porque foram parar a tal rubrica, sabendo que a 

gestão do orçamento nunca irá além dos quinze milhões de euros. Portanto há um empolamento de 100% e será muito 

difícil realizar o orçamento apresentado. Disse que quando leu a introdução e a explicação que o Presidente do Município 

dá relativamente ao Orçamento e Grandes Opções, ficou com a noção que se tratava apenas de uma gestão corrente. O 

que vai acontecer, é que a Câmara não irá ter sobras para investimento e irá gerir apenas os assuntos correntes e 

problemas do dia-a-dia. A falta de estratégia é tal que, na declaração de voto do PSD, está escrito que o aumento da 

despesa corrente tem a ver meramente com a aquisição de bens e serviços, transportes escolares, etc, e não com a 

transferência de pessoal da empresa municipal para a Câmara como foi referido. Portanto, o PS duvida da estratégia de 

serem apresentados grandes orçamentos, grandes opções do plano com projectos para todos os sectores, mas que 

depois não se materializam anualmente. Há exemplos que confirmam, como o Apoio ao Investimento, em que o valor é de 

80 000€, ou seja, 0,5 % das Grandes Opções do Plano. No apoio à agricultura, 0,13%, sendo que desta verba, 24 000€ 

dos 32 550€, são para despesa de pessoal. Por outro lado, as rubricas com publicidade têm o dobro do Apoio ao 

Investimento. Questionou se a publicidade será uma estratégia da maioria. Acha estranho que a Câmara Municipal não 

consiga fazer contenção em termos de despesa corrente, a menos que diga que já não há “gordura” para cortar nos 

Serviços da Câmara Municipal, o que não acredita. Questionou se nas rubricas de “despesa com pessoal” está 

contemplado ou não o subsídio de Férias e de Natal em 2012 para os funcionários que estão além do limite que o 

Governo definiu como base para cortar. Questiona como se explica que se mantenham no orçamento cerca de dois 

milhões de euros destinados à Empresa Municipal, quando se sabe que uma quantidade significativa do pessoal irá sair 

para a Câmara Municipal, ou então se já foram admitidos novos funcionários nessa empresa. Também questionou quais 

são as consequências práticas para o exercício orçamental da sucessiva ultrapassagem do limite do endividamento 

líquido, que, como diz o relatório do revisor oficial de contas, foi de 2.575.000€. A lei diz que quando há uma 

ultrapassagem, há uma retenção de verbas e questiona se essa retenção está a ser feita e qual o seu valor. -------------------

--------- Em resposta o Presidente do Município disse que é das regras do POCAL que tenham de ser cabimentadas todas 

as dívidas e compromissos não pagos do Município. Por isso é que se encontram ainda obras com cabimentação já 

antiga. A importância do saneamento financeiro que querem fazer, é que a partir do momento em que se paguem os 

6.000.000€ de compromissos, esses deixam de estar no Orçamento. O que quer dizer que, se conseguir fazer isso, o 

Orçamento para 2012 vai ainda ser mais pequeno porque já não terá todos esses compromissos que estavam por pagar e 

vai ter só a execução do ano. Quando se fala de um orçamento de 24.000.000€, é a gestão do ano e aquilo que vem de 

anos anteriores de compromissos não pagos. A partir de 2013, depois do saneamento, os orçamentos serão muito mais 

ajustados á realidade física e financeira da própria Câmara Municipal. No que diz respeito ao endividamento, disse que 
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não há nenhuma verba retida à CMT, justamente porque fizeram crescer o endividamento até à possibilidade de entrarem 

num programa que permitisse sanear, sendo que a partir do saneamento financeiro, deixam de estar em incumprimento 

relativamente ao endividamento. Espera que da execução do orçamento de 2012, a ênfase que colocam na tónica de 

realizar o saneamento financeiro de curto prazo, seja algo de muito concreto porque é algo que querem conseguir. Isso irá 

traduzir-se para o futuro numa sustentabilidade e numa autenticidade maior dos próximos orçamentos. Relativamente à 

Empresa Municipal disse que também querem dar-lhe sustentabilidade. Em Setembro, esta tinha um resultado positivo de 

cerca de 80.000€ e o objectivo é que chegue ao final do ano com resultados positivos. Para isso, a estratégia de 

emagrecer o quadro de pessoal e a circunstância de terem tirado da empresa o orçamento da feira anual, e paralelamente 

o facto de terem conseguido para 2012 e 2013 ir ao PROVER das Aldeias Históricas alocar um conjunto de actividades de 

animação que vai permitir que, em 2012, a Empresa, com a excepção do cinema e do funcionamento das piscinas, do 

centro cultural, etc, só execute praticamente acções que estão financiadas por programas comunitários, sendo que aí 

também se inserem as verbas da rubrica da publicidade. A estratégia que os municípios adoptaram para o PROVER das 

Aldeias Históricas foi que todo o investimento seria para marketing, publicidade e animação. ----------------------------------------

--------- Não havendo mais intervenções o Presidente da Mesa colocou a proposta à votação, sendo a mesma aprovada 

por maioria, com 33 votos a favor, 1 abstenção e 17 votos contra. ---------------------------------------------------------------------------

--------- Em declaração de voto o deputado Amaral Veiga disse: “Votei contra a proposta de Orçamento e Grandes Opções 

do Plano para 2012 por, à semelhança dos meus pares de bancada, entender que este orçamento é a consequência da 

catastrófica gestão desta e das anteriores maiorias que vêm governando o nosso concelho. Agudizada a situação 

financeira mercê de uma parceria público-privada que compromete irremediavelmente o futuro do município e transfere 

para as gerações dos nossos filhos e netos o pagamento de milhões de euros, não se vislumbrando onde se podem ir 

buscar, o orçamento limita-se a gerir a crise que entre nós se arrasta e perpetua. Porém, não deixo de ver com comedido 

agrado a inscrição de algumas, pequenas verbas, para também pequenas obras que podem valorizar a vila histórica de 

Moreira. Não sei se tal inscrição é para moderar as minhas repetidas criticas e lamúrias ou se, finalmente, a maioria 

reconhece a justiça das minhas chamadas de atenção e solicitações. Diz-se que a esperança é a ultima a morrer! Embora 

eu do Sr. Presidente da Câmara já pouco possa esperar, uma vez que, ainda que os eleitores do concelho quisessem, 

uma vez mais, o que eu não acredito, voltar a dar-lhe um voto de confiança, ele já não poderá recandidatar-se, vou, dar-

lhe o derradeiro benefício da dúvida, esperar que estas suas intenções sejam sérias e as pequenas obras que se 

anunciam para Moreira de Rei e a comemoração dos quinhentos anos da atribuição do foral novo, venham a ser 

concretizadas. É difícil, depois de tantas promessas e outras tantas expectativas frustradas, acreditar que a actual maioria 

faça o que quer que seja em defesa do tão degradado mas importante património histórico de Moreira. Se nada fizer, não 

só retomarei a minha luta como me hei-de empenhar mais firmemente na defesa dessa causa que só os que não querem 

ver, a não poderão considerar justa. Votei contra, mas deixo esta nota moderadamente positiva e vou, por mais um ou 

dois meses, continuar a acreditar que, até ao fim da vida, é possível emendarmos a mão.” -------------------------------------------

-------- A declaração de voto do PS iria ser transcrita na íntegra: ------------------------------------------------------------------------------ 

DECLARAÇÃO DE VOTO - ORÇº/GOP-2012 
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Tal como tem vindo a acontecer nos últimos anos, também o Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2012, aqui 

apresentados pela maioria do PSD no Executivo, não surpreendem o Grupo Municipal do PS, tantos são os anos em que 

se repetem, erradamente, as bases de elaboração destes documentos. 

A declaração de voto dos senhores Vereadores do Partido Socialista já analisa e aponta as principais críticas que se 

podem fazer aos documentos em questão. O Grupo Municipal do PS subscreve o seu conteúdo. 

O Partido Socialista sempre discordou da “estratégia” adoptada por esta maioria do PSD, para o desenvolvimento do 

concelho. Alertou, repetidamente, para o risco e o rumo das opções tomadas, para as prioridades elencadas, bem como 

para a fórmula encontrada para o financiamento de alguns dos projectos a realizar. Sabíamos, com elevado grau de 

certeza, para onde nos dirigia o PSD, para o desastre! 

Nesse sentido, ao lermos a explicação/fundamentação das Grandes Opções do Plano para 2012”, ficámos com a certeza 

de que os sucessivos diagnósticos e avisos que fizemos estavam certos e de que o PSD havia conduzido o concelho 

rumo ao descalabro financeiro e ao abismo! A sensação que nos ficou, para quem leu a dita fundamentação, é de que 

estamos perante um orçamento de mera gestão corrente, com apostas recorrentes, e que, apesar de inflacionado em 

quase 100% do seu real valor, não tem margem para responder aos desafios que o próximo ano, inevitavelmente, nos 

trará. 

Este orçamento apresenta também um conjunto de incongruências para as quais não encontramos verdadeira explicação. 

Diminui, abruptamente, em relação ao orçamento de 2011 cerca de cinco milhões e seiscentos mil euros, ou seja 

menos 19,03%. A receita de capital decresce brutalmente face ao ano anterior. Cai 30,32%, o que corresponde a menos 

seis milhões e trezentos mil euros. Consequentemente, o reflexo na despesa de capital é inevitável e por isso a queda 

é de valor idêntico. 

Porém, se a conjuntura económica do país pode, numa pequena parte, ajudar a explicar esta redução de receita de 

capital, a mesma só pode ser desprezada quando analisamos a receita e a despesa correntes, o que é uma 

incongruência. Isto é, a conjuntura nacional é de crise, de contenção de despesas e contracção do consumo, de 

diminuição da actividade económica e de recessão mas, contra tudo o que é opinião especializada e conceituada, eis que 

o PSD consegue encontrar mecanismos para fazer crescer a receita corrente! E, pasme-se, também a despesa corrente 

cresce neste orçamento cerca de 8%, ou seja, o Executivo propõe exactamente o contrário do que deve ser feito. Não 

admira, por isso, que se encontrem nesta proposta de orçamento, algumas situações verdadeiramente injustificáveis. A 

verba destinada ao “apoio ao investimento”, e que o senhor Presidente da Câmara apelida de “relevante”, é de uns 

míseros 80.000 euros, ou seja 0,54% do valor das GOP/2012; situação idêntica é a que se verifica com a verba inscrita no 

capítulo do “apoio à agricultura e empreendedorismo”, que é de apenas 32.550 euros (0,13% do orçamento) – sendo 

24.850 para despesas de pessoal – e que, ainda assim, o senhor presidente também reporta de “relevante”, não 

entendemos como! 

Por outro lado, as rubricas de “Publicidade” têm inscrito quase o dobro (150.000 €) do valor apontado para o Apoio ao 

Investimento! Se não é engano, então só pode ser opção e estratégia! 

Continuando, e como já atrás dissemos, a Câmara Municipal não apresenta para 2012 qualquer tentativa de redução de 

despesas, ou sequer de contenção, como seria desejável e a sua situação económico-financeira lhe exigia. Todavia, todos 

nós sabemos que é possível reduzir a despesa corrente e o PSD sabe ainda mais, mas não quer... E por isso continua a 
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subir a média mensal de despesas com pessoal, apesar dos cortes impostos pelo Governo, em especial este do PSD e do 

CDS/PP. 

Outra situação anómala e insustentável é a manutenção das verbas destinadas à empresa municipal, de cerca de dois 

milhões de euros, apesar da diminuição de pessoal ao serviço e da redução das suas actividades. 

O orçamento de 2012 é, para nós, um orçamento sem rigor, falho de sustentação e vazio de conteúdo. Em suma, é mais 

uma tentativa para iludir a realidade em que Trancoso vive e pela qual só o PSD deve ser responsabilizado. Não 

acreditamos neste Orçamento, muito menos na sua realização. O tempo falará por nós e dar-nos-á razão! Terminamos 

reafirmando a nossa divergência para com as apostas deste Executivo e, em consequência, o nosso voto contra o 

Orçamento/Gop de 2012. 

Trancoso, 28 de Dezembro de 2011.O Grupo Municipal do Partido Socialista. ------------------------------------------------------------

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

intervenções, deu a palavra ao deputado Eduardo Pinto. ---------------------------------------------------------------------------------------

--------- Este referiu que esta proposta não deixa de configurar uma abertura maior por parte da maioria do Executivo às 

sucessivas reivindicações do PS que vem defendendo que a Câmara abdique desta verba. No orçamento de 2012 a verba 

é cerca de 127 000€. Disse que se a Câmara abdicasse não adviria grande constrangimento uma vez que no ano em 

curso a Câmara já aplicou aos seus munícipes a taxa dos resíduos urbanos que é cobrada na factura da água e que é de 

um montante significativo em termos de valor total. Disse que o PS não votará favoravelmente e irá abster-se porque 

entende que a Câmara querendo, poderia e devia abdicar da totalidade desta receita em favor dos munícipes, que tantas 

dificuldades vêm sofrendo e tantos impostos vêm suportando. --------------------------------------------------------------------------------

--------- Não havendo mais intervenções e colocada a proposta à votação, a mesma foi aprovada por maioria, com 16 

abstenções. O Presidente do Município informou que se iria passar ao ponto número cinco da ordem de trabalhos. Abriu 

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

--------- Usou a palavra o deputado Nuno Rodrigues, referindo que, na maioria das vezes, quando é votado o Orçamento e 

Plano de Actividades, a bancada do PS expressa de forma clara a sua oposição, votando contra orçamentos que 

considera empolados e cuja taxa de execução será sempre diminuta. Foi isso que aconteceu o ano anterior quando a 

Câmara apresentou um orçamento na ordem de 30.000.000€. Hoje, a três dias do final do ano, são confrontados com a 

redução do Orçamento em cerca de 6.000.000€, ou seja cerca de 20%. Face a esta situação, a bancada do PS está agora 

na disposição de votar esta alteração favoravelmente desde que o Executivo, na pessoa do Sr. Presidente da Câmara, 

assuma perante esta Assembleia que se enganou e equivocou, e que o PS tinha razão quando afirmou na votação do ano 

passado que o Orçamento estava empolado. Caso não assuma este erro grosseiro, votarão contra esta revisão. -------------

---------- O Presidente do Município disse que têm de se habituar a pensar que os orçamentos e as suas revisões são 

instrumentos de gestão. Só as contas é que permitem ajuizar essa gestão. Por isso é que o Governo tem admitido que as 

Câmaras Municipais podem fazer quantas revisões quiserem. O que acontece é que no início do ano apresentaram um 

orçamento para desenvolver um conjunto de actividades e propostas, algumas delas não se concretizaram, mas o 

Executivo assumiu sempre que todos os orçamentos têm sido empolados. Em todos os orçamentos quando querem fazer 

uma obra, têm de ter a cabimentação total para que o contrato possa ser visado e cabimentado. Sendo certo que muitas 

vezes, á partida, não se vai executar a despesa, ou irão executar apenas uma parte. Mas se tiverem só lá parte da 



Acta n.º 15 – 28 de Dezembro 2011 

 

                                                                              22 

despesa, não se consegue cabimentar o contrato, nem que o Tribunal de Contas vise aquela obra. Por isso, têm de 

empolar a receita para equilibrar o Orçamento, mesmo sabendo que não têm muitas vezes possibilidade de a executar 

financeiramente e, por vezes, fisicamente. Disse que esta última revisão orçamental faz o ajustamento total do exercício 

económico, e vai fazer com que na conta de gerência tenham uma percentagem maior de execução. As revisões 

orçamentais servem para irem corrigindo e introduzindo alterações à gestão orçamental. ------------------------------------------ --

--------- Em direito de resposta, o deputado Nuno Rodrigues afirmou que não o incomodava nada que houvesse uma 

alteração ao Orçamento que fosse para incluir alguma obra, agora por uma mera questão de estética, para que o valor da 

taxa de execução fosse mais elevado a três dias do final do ano, não se justificava. ----------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa colocou a proposta à votação, sendo a mesma aprovada por maioria, com 17 votos contra. 

Informou que se iria passar ao ponto número seis da ordem de trabalhos. Deu a palavra ao Presidente do Município que 

referiu que a Câmara Municipal deliberou reforçar o capital social da Empresa Municipal com a afectação do edifício do 

Centro Cultural e também com uma entrada de 35 000€ em numerário. --------------------------------------------------------------------

--------- Não havendo intervenções, e colocada a proposta à votação, a mesma foi aprovada por maioria, com 16 votos 

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

--------- Usou da palavra o presidente do Município, referindo que este ponto e o seguinte estão ligados, pelo que fará 

apenas esta intervenção. Disse que o Município está a inventariar e registar os seus bens. No que diz respeito à 

urbanização da Quinta do Conde, o objectivo é que as áreas descritas integrem o inventário dos bens municipais e 

permitam o seu registo. O mesmo se passa com todos os terrenos que ficaram por baixo da água da barragem que a 

Câmara comprou, mas que necessitam de registo. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Não havendo intervenções e colocada a proposta à votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. O Presidente 

da Mesa informou que se iria passar ao ponto oito da ordem de trabalhos. ---------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado João Baptista, referindo que gostaria de ser esclarecido de uma situação. Tem 

conhecimento que, aquando da situação da indemnização dos terrenos da barragem, houve terrenos que não ficaram com 

o seu artigo matricial completamente submerso, e sabe que existem pessoas que os utilizam, como sendo delas. 

Questiona se a Câmara pagou todo esse número matricial, pelo que deveria, junto desses utilizadores, ser terminada a 

sua utilização enquanto solos agrícolas, ou seja, existem terrenos junto à barragem cultivados, e se realmente esses são 

da Câmara, pensa que deviam não estar afectos de qualquer tipo de cultivo. -------------------------------------------------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Município disse que conhece apenas um terreno nessas condições e esse ainda não 

é propriedade da Câmara. A Câmara irá tentar adquiri-lo. --------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa colocou a proposta à votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Informou que se 

iria passar ao ponto número nove. Não havendo intervenções e colocada a proposta à votação, a mesma foi aprovada 

por unanimidade. O Presidente do Município informou que se iria passar ao ponto dez da ordem de trabalhos. ---------------

--------- Interveio a munícipe Maria Helena Sarmento, referindo que está presente em nome dos comerciantes do sector 

têxtil de Trancoso e de concelhos vizinhos. Há um ano estiveram nesta Assembleia para debater o problema do Mercado 

Grossista, e o que é facto, é que voltam a estar presentes. Lamenta a forma como algumas pessoas abordam este 

problema que para os comerciantes é muito sério, visto que é a sua sobrevivência que está em causa. Trabalham todos 

os dias para tentar manter a economia em Trancoso e vêem que vem de fora um grupo de pessoas que não os deixa 
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trabalhar. As medidas que na altura foram aprovadas nesta Assembleia, não surtiram efeito. Referiu que esteve lá um 

comerciante e foi agredido verbalmente e até ameaçado, portanto, os comerciantes não são bem-vindos. Se ela quiser ir 

ao Mercado Grossista, tem de ir com a GNR, porque não a deixam entrar. Disse que esta situação é um caso de 

sobrevivência do comércio em Trancoso e concelhos vizinhos porque os fornecedores dizem que os comerciantes se 

queixam. Sabem que vêm pessoas de fora, consumidores finais, a fazer compras nesse mercado. Parece-lhe impossível 

que se consiga fazer uma fiscalização. O Centro Grossista trabalha desde as cinco da manhã de sexta-feira, e à quinta-

feira trabalha a partir das 18h. A semana passada esteve lá e o Centro Grossista estava cheio de carros estacionados à 

porta. Chamou a GNR, e esta não viu pessoas a saírem com sacos porque não são burras. Já tentaram de tudo, 

inclusivamente a Associação Comercial entrepôs uma providência cautelar. A Juíza achou que o prejuízo do fecho seria 

superior ao prejuízo dos comerciantes. Acha que isso é muito difícil de contabilizar, porque estão a esquecer o prejuízo 

que está a ser para o Estado a venda ilegal se não passarem facturas nem recibos. Disse que não é uma questão de 

inveja, teriam todo o gosto de ter um centro grossista a trabalhar como deve ser em Trancoso, mas já chegaram à 

conclusão que isso é impossível. A ASAE não consegue fazer nada, a GNR não tem poder de entrar lá dentro e fiscalizar 

as pessoas, o segurança que está lá foi contratado para controlar quem lá vai e fazer uma listagem de quem entra, o que 

não é fácil controlar porque esse segurança conhece muita gente. No dia 28 de Outubro, uma comerciante foi ao Centro 

Grossista e apercebeu-se de que apenas uma pessoa era comerciante, o resto eram consumidores finais. Quando se 

dirigiu ao porteiro a perguntar como é feito esse controle, imediatamente, chegou um lojista que a agrediu e tratou por 

nomes impensáveis. Disse que o comércio de Trancoso deveria ser modernizado, mas é muito triste, clientes dizerem: 

“desculpe, mas já comprei no mercado grossista”. Assim é impossível os comerciantes sobreviverem. Pedem que esta 

Assembleia e a Câmara os ajudem, porque não sabem como fazer, pois se as autoridades não conseguem fazer nada, 

eles muito menos. Acha que esses lojistas em muito pouco contribuem para o desenvolvimento desta terra, e que este é 

um caso de pura evasão fiscal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o munícipe António Sarmento, referindo que não se deve estar com palavras mansas sobre este assunto. 

É uma situação que se arrasta há demasiado tempo. Tem muito interesse em falar porque a esposa, sogra e tios são 

comerciantes, e porque é funcionário de uma casa que vive com os comerciantes. Disse que a forma como o Presidente 

da Associação Comercial tem gerido este processo, a maneira obtusa como tem conduzido este assunto, é preocupante, 

porque ele foi eleito para zelar pelos direitos dos comerciantes e não tem sido essa a posição. Disse que não deviam ter 

medo das palavras, quando essas não exprimem nada de pessoal, mas devem exprimir aquilo que consideram uma 

politica errada, e a continuar esta politica, crê que o Presidente da Associação Comercial deveria questionar-se se deve 

continuar à frente desta Associação. Disse que foi tomando conhecimento das situações, e interrogava-se como é que é 

possível uma Câmara Municipal que foi eleita pelos trancosenses, e, de repente, tem de um lado os comerciantes que 

pagam as suas contribuições e as suas despesas em Trancoso e do outro lado feirantes que não são de Trancoso e não 

pagam as suas despesas nem investem em Trancoso, estando a Câmara a favor desses. Não compreende. Disse ter 

pedido a um amigo, depois de lhe contar o que se anda a passar, para ir ao Centro Grossista comprar alguma coisa e ver 

se lhe entregavam recibo. Depois que ficasse lá durante o dia, que escolhesse um comerciante ao acaso e aquilo que ele 

gastasse, que pagava. Depois de almoço, o tal amigo foi ter com ele e disse-lhe que o comerciante escolhido teve a 

despesa de dois cafés, uma bifana e uma cerveja. Algum restaurante de Trancoso beneficiou com isso? Não, e até a 
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rolote onde foram consumidos tais produtos não é de Trancoso. Chama a este Centro Grossista, a pequena Grécia, 

porque entra toda a gente, excepto os comerciantes porque são agredidos. Depois é uma grande fuga aos impostos, não 

há recibos. Depois dá prejuízo, como na Grécia, porque parece-lhe que a Câmara cedeu o terreno. Pelo que ouviu, falta 

dinheiro para as piscinas, para as Juntas da Freguesia, para os museus e depois a Câmara cede um terreno para pessoas 

de fora virem fazer uma concorrência ilegal, não é compreensível. Por outro lado, dá prejuízo, porque quem paga a luz e a 

água é a Câmara, os contribuintes e os comerciantes que estão a ser prejudicados e ainda pagam a um segurança. Mas 

este deveria ser um crivo para não permitir que consumidores finais entrassem. Então o que ele faz é elaborar um relatório 

que vai para a Câmara e que deve ir para o arquivo. Compreende que a Câmara e os vereadores tenham votado 

favoravelmente em relação à construção deste Centro Grossista, porque o princípio é bom, mas devia verificar se está a 

funcionar correctamente ou não. Se não estiver correcto, deve-se emendar, corrigir esta situação. É evidente que vem 

muita gente de fora, mas isso dá movimento a Trancoso? O que é que eles gastam cá? Há momentos em que o mais 

importante não é o aplauso, o reconhecimento público, o mais importante é lutarmos por uma ideia que achamos justa, e 

aquilo que pede à Câmara e aos deputados, é que sejam dignos do mandato que têm, dignos da história de Trancoso. ----

--------- O Presidente do Município disse que, o facto do Centro Grossista vender a outro tipo de comerciantes e 

consumidores finais, se traduz numa concorrência desleal em relação ao comércio, mas esse problema agudiza-se num 

tempo de crise económica que leva as pessoas a procurarem sítios onde se compra barato. Crê que a Câmara e 

Assembleia Municipal estão numa encruzilhada de vários interesses e que a Câmara nisto não tem qualquer interesse 

específico. Estão disponíveis para entregar o assunto à Associação Comercial, para esta regular, fiscalizar, implementar 

as políticas que entenda. Quando o segurança foi contratado, não foi a Câmara que o escolheu, foi a empresa de 

segurança, pelo que o que a Câmara poderá fazer, é recomendar a mudança do segurança para outro que não seja de 

Trancoso. Referiu também que se a Assembleia Municipal entender pode apresentar uma proposta para que se acabe 

com o comércio grossista em Trancoso. No entanto, adianta pouco fecharem o recinto, e depois eles irem para o campo 

da feira, pois enquanto houver comerciantes grossistas, esta situação continuará. Disse que gostava que houvesse da 

parte da Assembleia Municipal uma recomendação à Câmara para a atitude a tomar, porque esta não tem competência 

policial nem fiscal para verificar as referidas situações. Também está receptivo para que seja feito um inquérito aos 

comerciantes de Trancoso e com o seu resultado a Assembleia Municipal pronunciar-se. --------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa disse que a Assembleia Municipal é o órgão deliberativo e fiscalizador do Município e 

parece que esta não pode fiscalizar, a não ser uma actividade levada a efeito pela Câmara. A Assembleia Municipal 

poderá constituir um grupo de trabalho, dada a gravidade deste problema, e esse apresentar sugestões à Câmara, pelo 

que estarão dispostos a criar um grupo de trabalho, caso a Assembleia assim o entenda. --------------------------------------------

--------- Interveio novamente o munícipe António Sarmento, referindo que cabe à Câmara por lei a fiscalização, e por outro 

lado estamos a discutir como se este Centro estivesse legal, que, na sua opinião, não está. O terreno foi expropriado mas 

que ele saiba não está pago nem foi legalizada esta situação. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Não havendo mais intervenções, 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 –  
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--------- O Primeiro Secretário –- 

 

--------- O Segundo Secretário – 
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