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                                                 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
                                                                       DE TRANCOSO DE 29 DE FEVEREIRO DE 2012 
 
 
 
--------- Aos vinte e nove dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e doze, pelas quinze 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 da 1ª revisão ao Orçamento e às Grandes Opções 

do Plano; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Ponto número quatro – Análise, discussão e votação da proposta de fixação do estatuto remuneratório dos 

membros do Conselho de Administração da TEGEC-E.E.M. ----------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto número cinco – Análise, discussão e votação da proposta da renovação da isenção de IMI e IMT relativa à 

Empresa Municipal TEGEC – E.E.M., nos termos do nº3 do art.º 12 da Lei nº2/2007 de 15 de Janeiro; --------------------------- 

--------- Ponto número seis – Análise, discussão e votação da proposta de Estudo e Plano relativo ao Saneamento 

Financeiro do Município; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Pinto, substituído por Armando Correia Antunes; Maria Emília Tracana Alves; Celina Tabosa Ramos Pinto substituída por 

José Carlos Santos Rodrigues; Rogério Paulo Pires Tenreiro, substituído por Maria de Lurdes Pinto Aguiar; Américo 

Carvalho Mendes; César Amadeu Sousa Prata substituído por Sandra Maria Lopes Ribeiro e Mário do Carmo Lopes 

Castela, membros do Grupo Municipal do Partido Social Democrata; Leonel Matias Alves, substituído por António Reis 

Ferreira; Tânia Sofia Pires Martins; António Carlos Camejo Martins, substituído por Artur Rodrigues, o qual também faltou; 

Rosa Maria Batista de Abreu; José Jorge dos Santos Carvalho e António Augusto Rocha Rua, membros do Grupo 

Municipal do Partido Socialista. Estas faltas foram devidamente anotadas, assim como as registadas pelos Presidentes de 

Juntas das Freguesias de Moimentinha, António Duarte Gomes; de Palhais, João Alfredo do Nascimento dos Santos; de 

Santa Maria, Amélio Manuel Martins Nunes Salvador, substituído por Hélder Jorge Baptista; de Souto Maior, João Alberto 

Monteiro dos Santos; de Tamanhos, Nuno Filipe Cardoso Morgado; de Terrenho, Amílcar César dos Santos, substituído 

por Fernando Osório Santos; de Valdujo, Joaquim Figueiredo Ribeiro, substituído por José Fernandes Domingues e de 

Vila Garcia, Nuno Miguel Pereira Caetano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- O Presidente da Mesa deu início à sessão, convidando para a constituição da Mesa a deputada Adelina Almeida 

Ferreira Vaz, uma vez que o segundo secretário, Rogério Paulo Pires Tenreiro, faltou. Disse que se iria discutir e votar a 

acta da última sessão. Depois da intervenção do deputado Luís Castro e feita a alteração pedida, na terceira linha a contar 

do fim da página seis onde constava “medidas mínimas” deveria constar “medidas de minimização”, o Presidente da Mesa 

colocou a acta à votação sendo a mesma aprovada por maioria com seis abstenções. ------------------------------------------------

--------- O Presidente da Junta da Freguesia de Fiães interveio dizendo que as sessões da Assembleia Municipal deveriam 

ser realizadas a uma hora em que pudesse vir toda a gente. Mais disse que, em tempos o deputado António Plácido 

afirmou que o dia de mercado não era indicado para a realização destas sessões, referindo que é da mesma opinião. As 

pessoas têm vida profissional e deveria a Mesa da Assembleia tomar isso em consideração. ----------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa disse que estranhou o facto do envio tardio da documentação, mas que não foi por uma boa 

razão, uma vez que a Susana, que presta apoio ao Gabinete da Assembleia Municipal, esteve doente e daí as coisas se 

terem atrasado. Em relação à marcação da sessão para o dia de hoje, disse que a Câmara Municipal recebeu na 

segunda-feira o Estudo e Plano relativo ao Saneamento Financeiro do Município. Houve uma reunião do Executivo e não 

teriam grande margem para marcar a sessão numa outra altura, considerando que esta sessão tem de ser 

obrigatoriamente em Fevereiro. Deu a palavra ao Presidente do Município para este tecer uma breve explicação. ------------

--------- Este disse que a Assembleia Municipal foi antecipadamente convocada, e portanto, tem condições de 

funcionamento legal. Relativamente aos documentos, efectivamente só chegou na segunda-feira o documento do Estudo 

e Plano relativo ao Saneamento Financeiro do Município. A Câmara Municipal vem apresentar um estudo para ser 

autorizada a contracção de um empréstimo de 5 000 000€ para pagar a divida corrente de curto prazo. Neste momento, 

Portugal ainda está à beira da bancarrota, e não é altura dos Portugueses olharem as coisas com artifícios porque se 

exige de todos nós um sentido de grande responsabilidade. Embora seja legítimo que fique a crítica que os documentos 

foram recebidos com pouco tempo para estudo, a verdade é que todos temos a responsabilidade de contribuir 

construtivamente para que as coisas se resolvam, o país funcione e existam condições de recuperação da situação em 

que se encontra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa disse que esta também é uma situação onde se pode poupar, porque pensa que não seria 

correcto fazer uma sessão Extraordinária para analisar, discutir e votar só este ponto, quando temos o documento à nossa 

frente para confirmar as afirmações do Presidente do Município. Se tivessem marcado uma nova sessão estava mal, e se 

não mandassem o documento, deveria ter ido. Assim o documento foi, apesar de tardio, mas a partir daí pensa que há 

razões mais que suficientes. Caso não as haja, a discussão na Assembleia assim o dirá. ---------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Amaral Veiga, referindo que fica “parvo” quando ouve por parte do Presidente da Mesa, desta 

forma tão ligeira, uma questão que para o deputado é tão crucial. Disse que estamos num Estado de Direito, domina o 

império da lei, a lei diz que deve ser feito de uma maneira e o Sr. Presidente da Câmara vem dizer que em nome da 

bancarrota a que o PSD nos está a conduzir, temos todos que nos unir para defender os interesses comuns. Faz-lhe 

lembrar a proposta da Dr.ª Manuela Ferreira Leite em que suspendia a Democracia por seis meses. Aqui então 

poderíamos suspender a legislação toda que temos, exonerar as obrigações que cabem ao Presidente da Assembleia 

Municipal e à Câmara Municipal para irem discutir em cima da hora um documento com 42 páginas que chegou à sua 
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caixa de correio às 15h18 do dia anterior, isto é um absurdo. E o que lhe parece mais absurdo não é que a Câmara faça 

isso, é que o Sr. Presidente da Assembleia, que é jurista, e como tal conhece a lei, também olhe para isto com essa 

desfaçatez e ligeireza. Não percebe como é que o Presidente da Assembleia não pugna para que os documentos 

cheguem aos deputados com o tempo necessário para se poderem documentar e debater no seio dos seus partidos. -------

--------- O Presidente da Mesa disse que impossíveis não se podem fazer e parece-lhe que a chegada tardia do documento 

foi amplamente justificada. Quando o atraso não responsabiliza em parte a Câmara e na totalidade a Assembleia 

Municipal, pensa que é extremamente importante o envio do documento, mesmo que seja a horas tardias, como 

aconteceu. Não é uma situação que seja normal, pensa que a maior parte dos documentos vão com uma antecedência 

muito superior àquela que a lei prevê. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

--------- Interveio o Presidente do Município, mencionando que a Câmara Municipal não vê inconveniente que esta sessão 

possa continuar nos termos regimentais para discutir este assunto. A Câmara não tem interesse nenhum que não seja 

dada a possibilidade dos deputados analisarem o documento. --------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa deu início ao ponto um da ordem de trabalhos. Aberto o espaço para intervenções, tomou a 

palavra a deputada Maria da Conceição Alexandre, referindo que não queria deixar o repto do deputado João Batista sem 

resposta, relativamente ao ranking das escolas. Disse que a maioria das pessoas ao lerem o “ranking”, classificam as 

escolas em melhores ou piores, ou seja, fazem alguma avaliação principalmente dos professores e da escola. No 

suplemento do Jornal “Público” de 15 de Outubro de 2011, diz o seguinte: “Ranking: não há escolas públicas no top 20 

das melhores médias dos exames. Houve uma que pagou aos alunos para eles terem melhores notas. A publicação das 

listas tem colocado os professores numa situação difícil.” No início de cada ano lectivo, são elaborados nas escolas os 

critérios específicos de avaliação para cada área disciplinar. No Conselho Pedagógico, onde têm assento todos os actores 

educativos, aprovam-se os critérios gerais de avaliação. Ao longo do ano, o aluno é avaliado em vários parâmetros e 

saberes e no final surge uma classificação resultante de todo este processo contínuo de avaliação. Surge o exame, um 

teste sumativo, por vezes, muito mal elaborado e com critérios de classificação, incompreensivos e complexos. Assim, os 

resultados dos exames são, por vezes, muito diferentes da classificação interna dos alunos, sendo que no ano lectivo 

2010/2011 foram muito diferentes. Seria expectável, na teoria, que estes resultados fossem semelhantes. Mas de acordo 

com os critérios de avaliação definidos para a escola, não é de admirar a diferença de classificações. Se analisarmos o 

ranking referente ao ano lectivo 2010/2011, a Escola Secundária de Trancoso não está nas dez melhores nem nas seis 

piores, ao contrário das escolas de Sabugal e Celorico da Beira. Das 609 escolas de ensino secundário do país temos 

uma média de 9.15, quando a média nacional é de 10.45 e a média do distrito da Guarda é de 9.85. A escola tem uma 

média baixa, estando no lugar 403 em 493 escolas públicas. Se retirarmos algumas classificações de alunos que foram a 

exame com dez e que deveriam ter reprovado, e o resultado de algumas disciplinas no exame, (esse resultado está 

situado entre dois e seis valores), a média seria muito mais alta, semelhante ao ano anterior. Nem todos os anos as 

turmas são iguais, vão sendo diferentes. Há anos e turmas com alunos melhores e outros com piores. Este ano verificou-

se um grupo de alunos que não conseguiu atingir os objectivos propostos, apesar de haver alunos com média de 

classificação interna de 19 e 20 valores a matemática que mantiveram esse valor no exame. Disse que a Escola Infanta D. 

Maria era a escola que estava sempre nos três primeiros lugares. Leu: “os alunos são de famílias de classe média alta, 

cujos pais investem muito no processo educativo e nos resultados. Contudo, houve uma ligeira baixa e o resultado pode 
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depreender-se pelo facto de em anos anteriores a direcção ter aberto turmas com alunos que não eram dos melhores, daí 

esta escola ter passado para o vigésimo primeiro lugar.” Houve uma escola que decidiu pagar aos alunos se tivessem 

melhores notas, e resultou. Um ranking não tem contexto, apenas números isolados da realidade e faz-nos pensar um 

pouco. Quis tentar arranjar alguns culpados, o meio, a escola, os professores, os pais, os alunos, o Ministério ou todos em 

conjunto. Não será este o local mais apropriado para estar a analisar o papel de cada um destes intervenientes no 

processo educativo, mas todos têm um pouco de culpa. O meio, que não é capaz de fornecer centro de estudos e 

explicações para alunos mais fracos, a escola e os professores que, apesar de alguns meios existentes, não conseguem 

motivar os alunos para uma melhor aprendizagem. A maioria dos pais não tem tempo, nem habilitações académicas para 

ajudar a incentivar os alunos a fazer melhor. Os alunos, têm que, no início do ano, mudar o pensamento da maioria, pois 

que no final do ano ao verem a sua classificação, só pensam na nota de exame que chegue, para poderem passar. As 

expectativas destes alunos são muito baixas, o que, por vezes, é normal; o Ministério, por culpa da legislação de avaliação 

dos professores, nestes últimos anos são dadas classificações positivas a alunos que não merecem, mas a avaliação 

assim o exige. Disse que iria tirar daquele ranking alguns aspectos que possam melhorar as escolas: tentar experimentar 

e substituir os critérios específicos da avaliação das disciplinas em que a máxima percentagem seja dada aos testes com 

critérios de classificação bastante rigorosos, semelhantes aos do exame; formação mais intensa dos professores e a 

selecção dos mesmos para alunos que têm exames, que já estão há alguns anos a leccionar a disciplina com resultados 

mais ou menos bons. Isto também pode ser um erro, porque pode haver professores novos que possam conseguir esses 

objectivos. A Escola tem de ser cada vez mais exigente no processo de ensino e aprendizagem. O 25 de Abril já passou 

há muitos anos e os jovens têm de sair bem preparados para entrar num mundo do trabalho cada vez mais difícil. Os pais 

têm de ajudar mais os filhos e exigirem deles cada vez mais, porque educar é amar, exigir e não deixar fazer tudo. Por fim, 

disse que o ranking não serve para conhecer melhor as escolas, pois uma escola espelha-se no seu projecto educativo, 

no seu plano de actividades e no seu regulamento interno. Concluindo, disse que os resultados do ensino básico foram 

mais ou menos bons relativamente à média. ----------------------------------------------------------------------------------------------- --------

--------- Interveio o deputado João Baptista, agradecendo a forma esclarecedora como a deputada anterior deu a conhecer 

o ranking das escolas. Questionou o Presidente da Mesa para quando o debate sobre a reforma da administração local, 

independentemente do esforço financeiro que requer uma convocação extraordinária da Assembleia. Preocupa-o, porque 

estão a falar de 29 freguesias e esta questão é muito importante. Pensa que deveria haver um amplo debate, pondo de 

parte alguns reflexos de resultados eleitorais, e conseguir congregar esforços para que surja um trabalho colectivo. Tem 

algum receio que quando chegar a hora se criem alguns desentendimentos, e não sabe se haveria forma de convocar o 

povo, ouvindo desta maneira o que é que pensa e qual a realidade para o concelho de Trancoso. Relativamente à 

mudança de feriados, disse que não vê o 15 de Agosto como um dia normal de trabalho, porque é um dia muito 

importante para Trancoso, para o seu concelho e suas gentes, de uma tradição secular e acha que isto é inquestionável. 

Seria bom, as bancadas registarem novamente este tema e considerá-lo oportuno para Trancoso, dando o exemplo de 

uma moção apresentada pelo Governo Regional da Madeira. À semelhança do que acontece com o feriado municipal de 

29 de Maio, as gentes de Trancoso prefeririam ver prejudicado o dia de comemoração do 29 de Maio em troca do de 15 

de Agosto, se porventura, se traduzisse esse como o Feriado Municipal. Se calhar essa tese não vingará, porque 1385 ou 

nossa Sr.ª da Fresta, nossa padroeira, são ambas efemérides importantes para Trancoso, mas de certo todos saberão 
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escolher o que mais interessa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta ao deputado, o Presidente da Mesa disse que, relativamente à reforma administrativa, com toda a 

certeza que a Assembleia Municipal se irá pronunciar, e também defende a realização de um amplo debate que 

inicialmente tinha sido apontado para Abril. Irão falar com os representantes dos grupos municipais, com o Executivo e 

com os Presidentes da Junta e com certeza que irão fazer um amplo debate, devidamente estruturado e ter em atenção 

que o Presidente da Junta, nos meios rurais, é o pronto-socorro das pessoas. Disse que não é favorável a que nenhuma 

junta desapareça ou se associe em determinados meios rurais. Em relação à situação do feriado de 15 de Agosto, dia da 

padroeira de Trancoso, N.ª Sr.ª da Fresta, disse que, como trancosense, não poderia estar mais de acordo com o 

deputado João Baptista. Disse que, neste ponto, a Assembleia Municipal, numa eventual alteração do feriado municipal, 

teria toda a legitimidade para propor isso, sem prejuízo de que lhe parece que os poderes legislativos e de deliberação de 

uma Assembleia Legislativa Regional serão mais amplos do que os de uma Assembleia Municipal. Informou que se iria 

passar ao ponto dois da ordem de trabalhos. Aberto o espaço para intervenções deu a palavra ao deputado Eduardo 

Pinto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O mesmo subscreve por inteiro as críticas feitas pelo líder de bancada do PS, relativamente ao envio da 

documentação, e que esta informação sobre a actividade municipal sofre o mesmo defeito de outras. Gostava de ser 

esclarecido por parte do Presidente da Mesa, a nível do seu entendimento jurídico, sobre o regimento no seu art.º 15  que 

diz no número 4 que a ordem do dia é entregue a todos os membros com a antecedência de pelo menos dois dias úteis 

sobre a data do início da mesma, enviando-se-lhes em simultâneo a consulta da respectiva documentação. Assim como, 

no mesmo sentido, o nº2 do artº87 da lei 5A/2002 de 11 de Janeiro, também diz que a ordem do dia é entregue a todos os 

membros com a antecedência, sobre a data do início da reunião, de pelo menos dois dias úteis, enviando-se-lhes em 

simultâneo a consulta das respectivas documentações. Concorda com a intervenção do deputado João Baptista e acha 

que o Governo deveria recuar relativamente à reorganização das freguesias bem como no que diz respeito aos feriados. 

Relativamente à informação da actividade municipal, questionou o Presidente do Município sobre algumas árvores, 

plantadas no antigo campo da feira, que já foram arrancadas, porque tiveram maus tratos com a realização do mercado 

semanal, nomeadamente com a colocação de tendas. Relativamente à discussão que houve do regulamento do mercado 

municipal, foi dito que era impreterível fazer concentrar o mercado num espaço que fosse vedado, porque a isso obrigava 

a lei. Assim, questionou o porquê do novo espaço já estar a funcionar e continuar a haver feirantes no antigo campo da 

feira. Nos investimentos concluídos, é referida a piscina municipal de Trancoso, mas disse que quem quiser nadar tem de 

ir a um concelho vizinho, porque a piscina continua encerrada. Relativamente ao projecto do Museu Municipal do Palácio 

Ducal, referiu que o Presidente do Município numa das últimas sessões afirmou que o contrato promessa que existia com 

o proprietário do imóvel teria ultrapassado o seu prazo de validade e, portanto, estaria caducado. Se assim é, ou já existe 

um novo contrato promessa ou então como é que não havendo esse contrato, se põe em execução um projecto para um 

espaço que não pertence à Câmara? Questiona ainda qual foi o âmbito, e que fiscalização foi feita, relativamente às 

notícias que deram como tendo havido uma investigação por parte da Policia Judiciária e uma visita à Câmara Municipal 

de Trancoso e à Empresa Municipal que diria respeito à empresa público-privada. Acha estranho que quando as noticias 

relativamente à Câmara não são abonatórias, parece que ninguém as lê. -----------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa disse que o artigo da Lei 169/99, com as alterações da Lei 5A/2002 é transcrito para o art.º 
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15 do Regimento, o que quer dizer que não respeitámos o prazo legal no caso em apreço, mas agora também há uma 

figura jurídica que nos fala no justo impedimento. Parece-lhe que houve duas razões, uma motivada por uma doença de 

uma funcionária, outra motivada pela entrega tardia do estudo, que podem de certo modo atenuar esta situação. Neste 

caso e nos termos do art.º 52 da lei 169/99, é previsto que as sessões da Assembleia Municipal não podem ter a duração 

de cinco dias e um dia consoante se trate de sessão ordinária ou extraordinária. Disse que nunca foi usada esta 

prerrogativa mas têm cinco dias para fazer esta sessão. O lógico é que a haver uma segunda reunião desta sessão, será 

segunda ou terça-feira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o Presidente do Município, referindo que o deputado não tem razão nesta matéria, porque não há envio 

tardio, uma vez que não há obrigação de o enviar. Disse que a lei é muito clara, e não obriga ao envio da informação da 

actividade municipal à Assembleia Municipal. O que a lei diz é que o Presidente da Câmara tem de entregar a informação 

ao Presidente da Assembleia. Relativamente às questões das árvores, dos tendeiros, etc. disse que o vereador João 

Carvalho tomará boa nota desta preocupação. Quanto à questão do mercado municipal, referiu que se entendeu 

aproveitar o espaço do campo de baixo para fazer um projecto que obedecia a dois critérios: o primeiro, a instalação do 

mercado semanal, o segundo para um espaço que pudesse ser usufruído pelos habitantes de Trancoso. Portanto houve 

preocupações de carácter estético no desenho de arquitectura, e é evidente que aquelas zonas verdes tiraram a 

possibilidade de lá colocar mais tendeiros. Daí terem que continuar a locar espaço no campo de cima, para continuarem 

ali alguns feirantes, nomeadamente de mobílias porque esses têm espaço de exposição muito grande. Relativamente às 

piscinas, disse que na de Vila Franca das Naves está concluída a reparação e irá abrir em Março, e a de Trancoso espera 

que possa abrir o mais rápido possível. Relativamente ao Museu, disse que foi verdade já ter anunciado a caducidade do 

contrato, que foi resolvido na Câmara com base nessa própria caducidade. Entretanto, para o Palácio Ducal, foi pedido a 

um perito que fizesse uma avaliação do imóvel. Tiveram uma conversa com o Sr. Manuel Pinto e acertaram que o valor da 

peritagem seria aceite por este. Disse que também conseguiram negociar na Comissão de Coordenação da Região 

Centro a elegibilidade do custo do edifício, o que quer dizer que na candidatura que irão fazer, irão receber o incentivo de 

85% sobre o valor elegível da aquisição do edifício. No que diz respeito à investigação feita pela Polícia Judiciária, disse 

que houve um técnico da empresa MRG que saiu insatisfeito com a mesma e fez uma denúncia na Policia Judiciária de 

Coimbra contra a própria empresa e, por isso, foi feita uma investigação a todas as parcerias público privadas dessa 

empresa. Disse que os inspectores da Polícia Judiciária estiveram na Câmara e foi-lhes dito que o contrato de parceria 

tinha sido feito pela Empresa Municipal e a Câmara. Portanto, não teve nenhum acto material com esta parceria público -

privada. No que diz respeito a essa matéria, os tribunais terão de prosseguir e tudo o que se verificar será comunicado a 

todos, mas não tem dúvidas que no caso da Trancoso Eventos o processo observou todas as regras do ponto de vista 

legal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado João Baptista, questionando o Presidente do Município se tem alguma indicação 

relativamente à manutenção do S.A.P., ou se o mesmo irá encerrar ou não nos próximos meses. Pensa que é importante 

para todos ter um suporte e alguém que nos possa auxiliar na saúde. Em matéria de saúde, grosso modo, não concorda 

com a política deste Governo em determinados momentos e, em especial, prejudicando os utentes e os serviços. Seria 

frustrante para os trancosenses, que uma coisa que se tem neste momento não estivesse garantida no futuro. Apelou ao 

Presidente do Município, se estiver ao alcance da autarquia, fazer valer os seus direitos, de forma a garantir que Trancoso 
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continue com o S.A.P. e pensa que todos nos devemos congratular com esse esforço. Disse que, numa semana, 

faleceram quase três mil pessoas, e em relação a período homólogo do ano passado, mais quinhentas. Pensa que as 

medidas tomadas por este Ministério da Saúde, nomeadamente no que diz respeito às taxas moderadoras, poderão ter 

contribuído para esta situação. A história do banco de sangue não foi esclarecida devidamente, pois os dadores de 

sangue que estavam isentos de taxas moderadoras, deixaram de beneficiar desta isenção, havendo pessoas que se 

recusaram a dar de forma amiga, o sangue, concluindo que neste momento é bastante crítico em relação ao Ministério da 

Saúde. Relativamente aos bombeiros, disse que com aquilo que está a acontecer, irá assistir-se ao encerramento de 

algumas corporações de bombeiros. È possível, como anunciaram, que um indivíduo que tenha um curso TAS pode na 

sua viatura particular prestar um serviço de condução de um doente a uma unidade hospitalar? Na sua opinião, isto é 

miserável e não se poupa em criticar. O Ministério da Saúde há-de colher as lições que o povo lhe há-de dar e não há-de 

tardar. Em matéria de bombeiros, o Sr. Ministro julga que a criança tem dois pais, porque para fogos é o Ministro da 

Administração Interna e para levar pessoas é o Ministério da Saúde. Disse não fazer sentido esta situação e que a tutela 

tem de se fazer entender. O Governo só se irá lembrar que há bombeiros de Junho a Outubro, porque de Novembro a 

Maio esquece-se deles. Alertou a autarquia e os seus serviços para a manutenção daquela estrutura de madeira existente 

no Castelo. Congratulou-se pelo facto de o Executivo conceder tolerância de ponto no dia do Carnaval, e aí está uma boa 

forma de ver que nem sempre a Câmara alinha com as orientações que vêm de Lisboa. Também se congratulou ao ouvir 

que a obra do Palácio Ducal iria ser comparticipada em 85%. Parece-lhe que a autarquia vai poupar muito dinheiro, ou 

seja, em vez de despender 850 000€ como esteve previsto, a autarquia tem um forte retorno com a possibilidade de 

despender apenas cerca de 170 000€. Referiu que, como estamos em contenção, não sabe se é necessário ou não 

reduzir algumas iluminárias no concelho de Trancoso, mas com certeza, por muito pouca projecção que tivesse no 

orçamento, era um bom indicador para que a própria comunidade também desse conta que há uma preocupação na 

redução de custos. Gostava de ser esclarecido como está o processo da ampliação da zona industrial, e onde está 

projectada essa ampliação. Relativamente à ampliação do cemitério, disse ter visto umas peças de granito amontoadas 

junto ao logradouro que antecede o mesmo. Questiona se essas já têm a ver com a nova ampliação, ou é só para 

reabilitar a calçada da Sr.ª da Fresta. Regista com agrado a limpeza do Centro Histórico. -------------------------------------------- 

--------- Interveio novamente o deputado Eduardo Pinto, e no seguimento de uma das últimas intervenções feita pelo 

deputado José Carlos Rodrigues, pensa que os responsáveis da Câmara ouviram a reclamação e actuaram em 

conformidade. Nesse sentido nem só o Centro Histórico está bem limpo, mas pode constatar que no Bairro Sr. dos Aflitos 

também houve uma intervenção nesse sentido. Questionou o Presidente do Município se o assunto levantado na última 

sessão sobre o mercado grossista teve alguma evolução. Pensa que em determinada altura o orador do público na ultima 

sessão, deixou no ar alguma falta de responsabilidade dos deputados da Assembleia. Pensa que todos os deputados são 

responsáveis e que estão atentos aos mais diversos problemas e parece que a crítica feita foi deslocada, porque não 

deveria ter sido dirigida aos membros da Assembleia Municipal, mas sim ao Executivo Municipal que é quem tem a 

obrigação e a missão da acção executiva no Município. Para além disso, se a memória não o atraiçoar, disse que o 

senhor, quando o projecto foi apresentado na Assembleia Municipal como sendo uma inovação e algo positivo para 

Trancoso, fazia parte desse órgão. Não tem ideia que tenha sido colocada alguma reserva ou o seu sentido de voto tenha 

sido a abstenção ou tenha havido, depois do projecto concretizado, alguma intervenção do mesmo senhor relativamente 
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ao processo em si. Disse ter ido ao local, falou com alguns comerciantes e não percebe como é que a Câmara justifica as 

despesas com um segurança, mas é evidente que não poderá aceitar que, quanto a este assunto, venha agora o Sr. 

Presidente da Câmara com a intenção de lançar a bola para cima dos membros da Assembleia. O que lhe foi dito no local 

é que, se calhar, houve abusos durante algum tempo, mas com as questões sucessivamente levantadas, as vendas têm 

decorrido com aquilo que é a legalidade e o problema prende-se com falta de gente e a crise. É evidente que está 

preocupado enquanto Presidente de Junta, mas a lei é para ser respeitada. --------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o Presidente do Município, referindo, relativamente à intervenção do deputado João Baptista que 

sobre a Urgência e a manutenção do S.A.P. tem dito muitas vezes que o desafio que se coloca ao Município de Trancoso 

é ele próprio ser competitivo com os outros municípios à volta. É importante que seja um Município agregador, no contexto 

das reformas que irão ocorrer, isto é, manter e agregar serviços que acabam nos outros sítios. É nesse sentido que 

entendem que haja uma reforma no mapa judiciário. Em matéria de saúde, disse que enquanto for Presidente da Câmara, 

tudo fará para que o S.A.P não feche, porque temos uma grande centralidade, e somos o concelho mais populoso a norte 

do distrito da Guarda. Naturalmente que as críticas que o deputado deixou ao Ministro da Saúde têm de ser 

compreendidas à luz do problema que o país hoje vive, passando a ler um apontamento de Daniel Bessa no jornal 

“Expresso”. Disse que, na verdade, a execução deste programa de apoio financeiro que veio injectar dinheiro na 

economia, acontece porque Portugal já não se conseguia financiar pois nem os bancos se conseguiam financiar no 

mercado secundário para financiar a própria economia. É por isso que estes dois anos de ajustamento são necessários 

para que Portugal possa entrar no mercado já com outra sustentabilidade financeira e fazer reformas estruturais. É certo 

que quando o memorando de entendimento foi fechado em 75 000 M€ de euros, faltavam 30 000 M€, pelo que deveria ter 

sido um compromisso de 100 000 M€. A verdade é que ocorreu um conjunto de circunstâncias: o Banco Central Europeu 

tem hoje uma nova direcção que fez dois perdões de divida que permitiram ao Mercado Português ir financiar-se, e vai 

agora alargar novos leilões, para que os bancos possam financiar-se e recapitalizar e ajudar a economia. E isso fez com 

que o Governo tivesse ido buscar e encaixar financeiramente 30 000M€. As coisas estão, do ponto de vista financeiro, a 

correr muito bem, tanto que os indicadores da balança de transacções registaram um valor que só estava previsto ser 

expectável para final de 2012. O comportamento das exportações tem sido magnífico, subiram 12% e esperava-se uma 

recessão maior do consumo privado que não se verificou. Porém, temos de ser sensíveis, porque estamos a viver nestes 

primeiros trimestres o centro da recessão. Como Portugal irá entrar nos mercados em Setembro de 2013, para que isso 

aconteça com sucesso, temos de, nos dois trimestres anteriores, ter já crescimento efectivo da economia e do produto, e é 

para isso que temos de trabalhar. Em Portugal, a saúde tinha um défice mensal de 50 000 000€. Só se consegue reduzir o 

défice com medidas de poupança que têm de ser estruturais. Temos de compreender que este ano de 2012 irá ser 

complicado para os Portugueses. A verdade é que, se tudo correr bem, poderemos considerar que o país teve sucesso, 

porque conseguiu ultrapassar um risco muito grande de ter entrado em bancarrota. Disse aplaudir um Primeiro Ministro 

que governa consciente de que as coisas são difíceis, mas as medidas têm de ser tomadas. Todos teremos de mudar de 

vida, porque nada vai voltar àquilo que era antes, nem em termos de investimento, nem em termos de consumo das 

famílias, etc. As famílias, as autarquias, o Governo têm de realizar políticas eficientes e com racionalidade, gastando à 

medida que se tem dinheiro para gastar. Relativamente à ampliação da zona industrial, disse que irá ser feita num terreno 

em direcção a Fiães, até ao limite do actual P.D.M.. Quanto ao cemitério, estão a tratar do processo, mas aquelas pedras 
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não são para a ampliação do cemitério.  Relativamente à intervenção do deputado Eduardo Pinto, disse este ter razão 

quanto ao segurança ou quanto às questões que se colocam que têm a ver com a economia na controvérsia do Mercado 

Grossista. Disse que a construção que está ali não é um espaço que necessite de licenciamento para funcionar todos os 

dias, aquilo é uma estrutura de comércio de venda às sextas-feiras, que é o dia de mercado semanal, com a legislação 

própria do mercado. Aquilo poderá vir a ter um licenciamento para as pessoas registarem a propriedade. Disse que todos 

temos de nos preocupar com as questões que dizem respeito ao reordenamento autárquico, e à legislação que saiu e 

onde o Governo recuou em relação ao primeiro documento que saiu para discussão pública. Disse que Portugal está 

obrigado, por um documento que assinou com a Troika, à redução substancial de autarquias locais, como está obrigado 

em outras matérias a cumprir aquilo que, como país, se comprometeu com a Troika. Nesta matéria, o Governo entendeu 

que não deveria reduzir Municípios, e houve essa preocupação no que diz respeito aos Municípios de modificar o acordo 

que estava escrito com a Troika. Não podemos dizer que aquilo que Portugal escreveu, e se comprometeu como nação, 

não é para estar escrito. Honrar os compromissos é um valor que nos ensinam desde os bancos da escola. -------------------

--------- Interveio o deputado Nuno Rodrigues, referindo que tem sido habitual ligarem aquela verba do apoio ao 

investimento à compra do edifício do Palácio Ducal. Não sabe como irão tratar esse assunto, uma vez que a compra ainda 

não foi feita, nem se sabe como irá ser feita. Uma vez que haverá uma comparticipação de 85%, a haver pagamentos 

antecipados, terá de haver primeiro uma devolução. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município disse que houve a concessão de um incentivo, que não tem nada a ver com a compra. 

Esse incentivo é que terá de ser devolvido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Usou da palavra o deputado Amaral Veiga, referindo que a propósito da informação da actividade municipal, a 

Câmara disse que o deputado Eduardo Pinto não tinha razão relativamente à obrigatoriedade da entrega da informação 

autárquica. No Regimento e dentro das competências da Assembleia diz o artº 2º alínea e) do número 1: “Apreciar em 

cada uma das sessões ordinárias uma informação escrita do Presidente da Câmara acerca da actividade do município, 

bem como a situação financeira do mesmo, informação essa que deve ser enviada ao Presidente da Assembleia com 

antecedência de cinco dias sobre a data do início da sessão para que conste da respectiva ordem do dia”. Disse que 

aceitam que o Presidente do Município tenha feito a entrega ao Presidente da Assembleia. Agora como o artigo diz “para 

que conste da respectiva ordem do dia”, e depois nas disposições comuns aos órgãos, diz o artº 87, alínea nº2 o seguinte:  

“A ordem do dia é entregue a todos os membros, com a antecedência sobre a data do início da reunião de, pelo menos, 

dois dias úteis, enviando-se-lhes a consulta da respectiva comunicação”. Disse que se a informação autárquica consta da 

ordem do dia, quem não tem razão é o senhor Presidente da Câmara e não o deputado Eduardo Pinto. Relativamente à 

informação da actividade municipal, disse que lhe deu a conhecer um facto de que ainda não sabia nas “obras em 

execução”: a construção de rede de água e saneamento de Moreira de Rei. No dia anterior, estivera esteve em Moreira e 

as obras do saneamento ainda não tinham começado e neste dia, pelos vistos, já começaram. Disse ser caricato, mas 

esta obra está suspensa há dois anos. Têm vindo a ser feitas reuniões com técnicos da Câmara, em que tem estado 

presente com o Presidente da Junta da Freguesia, onde foi solicitada aos técnicos a elaboração de pequenos projectos e 

programas de acção para Moreira de Rei, porque queriam comemorar com alguma dignidade os 500 anos do Foral Novo 

de Moreira de Rei. Sabe que os arqueólogos apresentaram um programa de acção, sabe que os serviços técnicos já 

fizeram um caderno de encargos para uma pequena obra que é o arranjo da igreja de São Vicente, mas não vê da parte 
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da Câmara qualquer empenhamento na execução dessas obras e isto faz com que continue a não acreditar na palavra do 

Presidente da Câmara. Disse que existe na freguesia de Moreira muito património que está completamente ignorado, 

esquecido e abandonado. Gostaria de saber quem está a executar o projecto da ampliação do cemitério municipal e qual 

o preço da sua adjudicação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa disse que o deputado Eduardo Pinto levantou a questão da entrega dos documentos, e que 

do seu ponto de vista, os documentos incumpriram a lei porque houve razões para tal. Se entendesse que os documentos 

teriam chegado a tempo, nem sequer levantava a hipótese de prolongar a reunião para outro dia. Disse que a lei é clara e 

corrobora com a opinião do deputado Amaral Veiga. Deu a palavra ao Presidente do Município. -----------------------------------

--------- Este disse, que quanto a esta questão, é claro o entendimento que subscreve, porque o que diz a lei é que o 

Presidente da Câmara entrega ao Presidente da Assembleia, e não faz isso em relação a qualquer outro documento, 

porque, na verdade, todos os outros documentos a lei não obriga a que seja o Presidente a entregar, porque os assuntos 

que entram na convocatória devem ir para os deputados. A lei só tem esta expressão para a informação da actividade 

municipal, e então havia uma disposição genérica para esse efeito, no sentido em que, fazendo parte da ordem do dia, 

todos os documentos têm de cumprir o prazo de 48 horas. A lei diz que o Presidente da Câmara entrega, até cinco dias 

antes, a informação para que o Presidente da Assembleia a inclua na ordem do dia. Nesse contexto, discorda da 

interpretação dos deputados. Relativamente à construção da rede de água em Moreira de Rei, disse que o facto de estar 

suspensa, não quer dizer que não esteja em execução uma empreitada que foi adjudicada e ainda não terminou. 

Legalmente está em execução. Não se pode exigir que em todas as obras que constem da actividade municipal, no dia de 

hoje, estejam a decorrer trabalhos. No que diz respeito ao património, disse que, se não reconhecessem que Moreira de 

Rei tem um património muito significativo, não estariam num processo de fazer um programa específico integrado nas 

comemorações do foral para Moreira de Rei, quer no âmbito da preservação do património, quer no âmbito de publicar o 

próprio foral, quer do ponto de vista de tratar do castelo, designadamente a nível de iluminação pública, quer do ponto de 

vista de fazer alguns arruamentos em Moreira de Rei, para tornar esta freguesia mais atractiva. Disse que estão prontos 

para ir a concurso os arruamentos que já foram cabimentados e o arranjo da igreja de São Vicente. Em relação ao 

projecto do cemitério municipal, julga que está a ser executado pela empresa Belaface e não tem ali presente o valor. ------

--------- O Presidente da Mesa disse que, relativamente à apresentação da actividade municipal pelo Presidente do 

Município, apesar da lei dar realce a um ponto que obrigatoriamente tem de se colocar na ordem de trabalhos, esta 

também tem especiais cuidados em relação a isso. Por isso é que a informação da actividade municipal é entregue ao 

Presidente da Assembleia, que, por sua vez, a fará chegar aos deputados municipais. O presidente da Assembleia tem de 

dois até cinco dias para fazer essa entrega. Disse que respeita a opinião do Presidente do Município, mas esta é a 

interpretação que faz da lei. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- O deputado Amaral Veiga diz que não estranha que o Presidente da Mesa concorde com ele, porque de facto a lei 

é clara. Só o malabarismo do Sr. Presidente do Município é que lhe permite ter outra interpretação, porque essa 

competência vem nas competências da Assembleia e nas do Presidente da Câmara. A Assembleia Municipal tem que 

apreciar o documento que lhe deve ser enviado pelo Presidente do Município. Aliás, todos os documentos e ordem de 

trabalhos são enviados pelo Presidente da Assembleia. -----------------------------------------------------------------------------------------

---------- Usou da palavra o deputado Paulo Leocádio, referindo que relativamente à crise têm sido lançados dois tabus 



Acta n.º 16 – 29 de Fevereiro 2012 

 

                                                                              12 

para a opinião pública, e o Presidente do Município acabou de fazer isso. O primeiro deles é que todos somos culpados 

pela crise, porque gastámos acima das nossas possibilidades, e o segundo é por termos gasto acima das nossas 

possibilidades, temos de levar com esta austeridade. Disse não concordar nada com isto. Disse haver mais vias e não só 

esta neo-liberal. Actualmente temos desemprego com deflação, que é para aí que nos está a levar este Governo, e isto 

leva a uma política que na economia social se chama “dumping social”, porque estão a colocar austeridade em cima de 

austeridade, porque o que foi acordado com a Troika e com o Eng.º Sócrates, não é aquilo que está a ser feito. Não sabe 

onde esta austeridade que temos em Portugal, na Grécia, em Espanha, esses Marios Montis e outros tecnocratas que 

neste momento gerem os países da União Europeia, nos irão levar. Tem receio pelo futuro de Portugal, pelo futuro das 

filhas, porque não é com esta austeridade que se resolvem as coisas. Nesse mesmo dia, o Ministro da Saúde disse que 

qualquer cidadão que receba mais de 600€, passa a pagar 25€ para fazer dez quilómetros de transporte. Tem pena que 

os decisores políticos nos estejam a levar para aí, e recusa que o acusem que gastou acima das suas possibilidades. Se 

calhar há muitos BPN, EDP’s, porque aquilo que vão fazer é vender o património, daqui por dois ou três anos não teremos 

nada e estaremos pior do que a Grécia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Município disse que apesar da consideração que tem pelo deputado, está a precisar 

de ser reciclado. Por vezes gostava que o anterior Governo tivesse batido na parede e depois queria ver este tipo de 

reflexões. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto: “Análise, discussão e votação da proposta de Estudo 

e Plano relativo ao Saneamento Financeiro do Município”. Deu a palavra ao Presidente do Município. ----------------------------

--------- Este disse que se todos concordassem, passariam este ponto para o ponto seis da ordem de trabalhos e 

continuariam esta sessão da Assembleia noutro dia para discussão do estudo do saneamento financeiro do Município. 

Disse que a Câmara tem um empréstimo contratado na Caixa Geral de Depósitos, e é hoje muito difícil que uma entidade 

bancária conceda um empréstimo. Querem ir buscar um empréstimo de 5 000 000€ para pagarem a divida de curto prazo, 

para que os fornecedores, empreiteiros, etc possam receber, o que também vai permitir que a economia avance.  -----------

--------- O Presidente da Mesa disse que, segundo a lei, não há obrigatoriedade de haver uma sequencialidade na 

discussão da ordem de trabalhos, o que quer dizer que, poderiam, caso os deputados assim o entendessem, discutir este 

ponto em outro dia. Retomariam os trabalhos dia 5 de Março às 20h30. Colocada a proposta à votação, a mesma foi 

aprovada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Interveio o deputado Paulo Amaro, dizendo que uma vez que este ponto acabou por transitar para a próxima 

segunda-feira apenas pretende corrigir o Presidente da Assembleia Municipal, relativamente à questão do atraso no envio 

dos documentos, uma vez que já, por duas vezes, referiu que teria sido pelo facto da funcionária que presta o apoio à 

Assembleia Municipal, ter estado doente. Uma vez que, por razões óbvias, é do seu conhecimento pessoal, e 

provavelmente não do conhecimento do Presidente da Assembleia, disse que a ordem de trabalhos foi entregue à Susana 

às 17h00, e nesse mesmo dia, com o apoio de umas colegas, as convocatórias, antes das 18h00 foram expedidas e 

entregues nos correios. Quanto à questão dos documentos, foram enviados por ela assim que lhe foram entregues. Esta 

situação não tem nada a ver com as faltas por doença da funcionária e, nesse caso, o Sr. Presidente da Assembleia faltou 

à verdade. Mais disse que, o que devia ter sido esclarecido, e não foi, por parte do Presidente do Município, é que este 

processo começou a ser falado na Assembleia Municipal aquando da aprovação das contas para o orçamento de 2010 e 
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outro tipo de operações, nomeadamente, a aquisição do Palácio Ducal; foram justificadas com a intenção de atingir um 

determinado pico de endividamento que depois permitiria ao Município candidatar-se a este procedimento. Questionou o 

porquê de agora haver esta urgência, e não poder vir a ser discutido aquando da sessão de Abril onde será discutida a 

aprovação das contas, uma vez que era um processo que já se vinha a arrastar. --------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa disse que considera deselegante a forma como o deputado se dirigiu ao Presidente da 

Assembleia dizendo que “faltou à verdade”. Quando chegou aqui e assinou a folha de presenças, perguntou por 

determinada situação à Susana e esta respondeu que isso ainda não tinha seguido porque esteve doente. Não é faltar à 

verdade extrapolar que esses documentos saíram tarde por uma razão óbvia. Disse que a convocatória saiu no dia 20 e 

os documentos recebe-os ao mesmo tempo que os restantes deputados. Entende que, no seu tempo como Presidente da 

Assembleia, parece-lhe ter adoptado uma conduta que considera imparcial, que impediria qualquer deputado municipal de 

dizer que tinha faltado à verdade. Entende pois que o deputado Paulo Amaro não foi elegante perante o Presidente da 

Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município disse que a culpa do envio tardio dos documentos é da Câmara Municipal porque só os 

disponibilizou à Susana na terça-feira à tarde. Subscreve as palavras do Presidente da Assembleia relativamente ao 

necessário respeito institucional com o Presidente da Assembleia, mas também não pode deixar de considerar que a 

Susana é uma belíssima funcionária. Sobre este processo gostaria de dizer que já há algum tempo que a Câmara 

Municipal, e ele próprio, vêm referindo que têm por objectivo, e constava até das propostas do Orçamento na parte 

descritiva, fazerem um saneamento financeiro, do ponto de vista de irem buscar meios para os compromissos de curto 

prazo. Acontece que tiveram de ter o tempo necessário para tratar dos formalismos do empréstimo junto das instituições 

bancárias, designadamente a Caixa Geral de Depósitos que acabou por disponibilizar essas verbas. Também tiveram um 

pequeno acidente de percurso, uma vez que tinham adjudicado serviços a um técnico que acabou por não cumprir o prazo 

porque estava sobrecarregado de vários processos, e acabaram por rescindir com ele e adjudicar isto a outro técnico, que 

aliás já presta serviço de consultadoria na Câmara. Tudo isso levou tempo, e só agora têm condições para o estudo do 

saneamento ser apreciado na Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Amaral Veiga, referindo que efectivamente entende que o Presidente da Assembleia foi mal 

tratado. Disse discordar muitas vezes dele, de algumas interpretações, de algumas tomadas de posição, mas entende que 

é um órgão institucional que merece dos senhores deputados o maior respeito e não acreditam que tenha faltado, 

deliberadamente, à verdade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa disse que iriam passar ao actual ponto três da ordem de trabalhos. Deu a palavra ao 

Presidente do Município que referiu que esta primeira revisão tem apenas dois objectivos. Um objectivo geral, de alocar 

receitas que não estavam previstas no Orçamento, designadamente em matéria de educação e reembolsos, e um outro 

que tem a ver com a ampliação eléctrica envolvente ao quartel de bombeiros de Vila Franca das Naves. Esta obra não 

tinha descrição orçamental, pelo que tem que efectivamente se incluir para poder ser executada. ----------------------------------

--------- O Presidente da Mesa abriu o espaço para intervenções. Não havendo, colocou a proposta à votação, sendo a 

mesma aprovada por unanimidade. Informou que se iria passar ao ponto número quatro. Deu a palavra ao Presidente do 

Município. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Este referiu, que na sequência de uma inspecção ordinária à Câmara Municipal, a única questão que levantaram 
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prendeu-se apenas com a administração da Empresa Municipal no sentido de que o Sr. Santos Costa, uma vez que tinha 

beneficiado de uma aposentação antecipada no tempo, não podia, dada a equiparação ao estatuto de gestor público, ser 

nomeado para aquele lugar, o que obrigou a exonerar a administração que estava. Aproveitou a presença do inspector, 

desejando saber nessa altura se o vereador João Rodrigues em regime parcial, poderia, sem qualquer vencimento, ir para 

a Empresa Municipal. O inspector disse que sim, daí se ter nomeado o vereador João Rodrigues para a administração. 

Acontece que, no relatório final da inspecção, veio dizer que uma vez que o cargo de Presidente do Conselho de 

Administração é equiparado ao cargo de gestor público tem de estar em exclusividade de funções. Razão pela qual 

tiveram de exonerar o actual Conselho de Administração e nomearem um novo. Procuraram fazer uma mudança sem 

acréscimo de custos, propondo aos vereadores o nome do Dr. Tomás, porque estava no seu gabinete privativo como 

adjunto, e indo em exclusividade de funções para a Empresa Municipal, teria um salário que a Câmara abateria e que no 

mesmo montante acresceria à Empresa Municipal. Os restantes vogais manteriam o estatuto remuneratório anterior que 

era de 600€. O Dr. Tomás entendeu constituir uma equipa nova para administração da empresa. ----------------------------------

---------- Aberto o espaço para intervenções, interveio o deputado Eduardo Pinto, referindo que nos Conselhos de 

Administração, já são enganos a mais quanto às escolhas. Quando foi da saída do Cristóvão, alguém levantou a questão 

sobre os prejuízos que iriam ocorrer quanto à exoneração desse Presidente. Na altura, o Presidente do Município disse 

que ele ia para tribunal, mas que iria ver quem tinha razão. Afinal de contas, quem tinha razão foi o Sr. Cristóvão que 

exigiu que fosse compensado pelos meses que lhe faltavam de mandato, e a Câmara teve de se chegar à frente e pagar. 

Depois a velha questão das antigas piscinas de Vila Franca das Naves, diziam que a Câmara não tinha acordo nenhum. 

Quanto julga saber, a CMT chegou-se à frente e pagou, ou há-de pagar, ao proprietário por um compromisso que afinal 

existia. Na altura, defendeu o Sr. Santos Costa, tirando da cartola os 3000€, porque ele exigia que não podia receber 

menos do que o anterior, mas que metade era seguro que podia. Afinal de contas, poucos meses depois, a lei dizia que 

ele não podia. Agora com o vereador João Rodrigues era uma solução óptima. Na empresa municipal estava 

salvaguardado o futuro, menos 1500€ e afinal de contas veio novamente a lei que alguém desconhecia e tiveram de deitar 

fora esta poupança, colocando um novo Presidente. Questionou se é verdade ou mentira que a TEGEC tem o subsídio de 

férias e natal de 2011 por pagar aos funcionários. A lei permite, ou não, que as escolhas feitas para o Conselho de 

Administração pudessem ser de pessoas da própria empresa? Porque é que a proposta do vencimento do Presidente do 

Conselho de Administração tem de ser 30% acima daquilo que foi sempre a remuneração dos anteriores Presidentes do 

Conselho de Administração, com excepção do Dr. João Rodrigues? Referiu que o Presidente do Município disse há pouco 

que estamos em contenção, e o pedido de saneamento financeiro acontece porque a Câmara está em situação aflitiva. 

Questiona porque é que na administração ao lado, já não há crise, não há falta de dinheiro e pode-se nomear alguém, que 

se dá ao luxo de receber o mesmo que estava a receber como acessor do Presidente da Câmara. Por outro lado, disse 

que o que seria lógico e defensável, é que se há uma razão para o nomeado receber os 2087€, a mesma ausência de 

dificuldades, deveria justificar ser aplicada aos vogais a mesma percentagem de aumento, relativamente aos vogais 

anteriores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Em resposta, o Presidente do Município disse que não há dúvida de que no que diz respeito à nomeação do Sr. 

Santos Costa desconheciam essa disposição da lei, de que quem beneficiou de uma antecipação de reforma não poderia 

ser nomeado para uma função pública. Mas no que diz respeito ao Dr. João Rodrigues, tiveram o cuidado de perguntar ao 
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inspector, e o mesmo inspector que tinha dito que sim, veio agora dizer que não. No que agora diz respeito ao estatuto 

remuneratório, a preocupação da Câmara foi de não acrescentar despesa, e portanto a proposta feita aos vogais foi 

manter o estatuto remuneratório, e no que diz respeito ao Dr. Tomás houve ainda um ligeiro decréscimo relativamente 

àquilo que recebia como seu adjunto. O que se está a propor não implica qualquer despesa a mais, em relação àquela, 

que no seu universo, o Município já tinha. Disse que a Empresa Municipal tem sustentabilidade, com o montante que a 

Câmara habitualmente coloca. Acontece que, o que desequilibrou a gestão da empresa, foi por um lado, o facto de 

durante dois ou três anos ter pago os artistas da Feira de São Bartolomeu, e também porque teve de pagar alguns 

eventos, designadamente a Festa da História, que estão agora alocados no âmbito das Aldeias Históricas, pelo que a 

empresa irá receber mas teve de adiantar dinheiro. Disse que, expurgando o peso dos espectáculos que vai retirar da 

empresa municipal e fazendo com que parte da actividade desenvolvida em 2011, e a que será desenvolvida em 

2012/2013, seja paga pelos projectos de animação que estão no PRODER das Aldeias Históricas, a empresa irá fazer 

uma poupança significativa. Depois, como também houve uma transacção de um conjunto de funcionários para a Câmara, 

estão convencidos de que com a verba que está em orçamento, 1 000 000 €, num a dois exercícios, a Empresa ficará com 

a sua situação resolvida, do ponto de vista dos seus compromissos e daqueles que tem em atraso. -------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Paulo Amaro, referindo que efectivamente com este modelo que adoptaram não há 

acréscimo de despesa para o Município. Não estando aqui em causa a discussão dos nomes, pensa que de acordo com 

os actuais estatutos, esteja previsto que o Conselho de Administração é composto pelo Presidente e dois vogais. Disse 

não saber se o quadro jurídico que regulamenta as empresas municipais, não prevê que pudesse ser adoptado um novo 

modelo de gestão, porque, quanto julga saber, os vogais não têm funções executivas na empresa. Se fosse criado um 

modelo de gestão, que tivesse apenas a figura de um director-geral da empresa, prescindindo assim dos dois vogais, seria 

possível manter em funcionamento a Empresa Municipal, e nesse caso haver um decréscimo de despesa. ---------------------

--------- O Presidente do Município disse que, actualmente o regime que criou as empresas municipais, obriga a que 

tenham de ter esta configuração, de um Presidente e dois vogais. Como se sabe, o Governo vai criar uma nova 

regulamentação para o sector empresarial local, e teremos de aguardar que reformas irá introduzir nessa matéria. É 

natural que a nova regulamentação venha a cortar no número de dirigentes. -------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Paulo Matias, referindo que todos sabiam que a nomeação de um adjunto é da exclusiva 

competência do Presidente da Câmara, mas a explicação que o Presidente do Município acabou de dar da transferência 

do seu adjunto para o cargo da Eventos, não é mais do que o reconhecimento cabal por parte do Presidente do Município 

que nomeou um adjunto que não tinha utilidade nenhuma. Ficou a saber-se que não irá ter um novo adjunto, e isto mostra 

bem o critério desta Câmara. Deixa-se de ter adjunto, não porque sejam precisas as tarefas que ele desempenhava, mas 

sim porque o Sr. Inspector se enganou e é necessário nomear um novo Presidente para a Empresa Municipal. Lamenta 

que o Presidente do Município tenha reconhecido que manteve um adjunto, pagando-lhe um salário durante estes anos, 

para nada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta o Presidente do Município disse que, quando houve necessidade de substituir o Sr. Santos Costa, 

reuniu com os vereadores do PSD para reflectir quem deviam escolher para a gestão da empresa. O Dr. João Rodrigues 

ofereceu-se, e ele foi contra, porque este tendo uma profissão liberal, descurava de uma matéria importante, que é a 

animação e a coordenação que tem de haver. Prevaleceu o consenso de nomear o Dr. João Rodrigues, e acabou por 
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aceitar, porque já na altura defendia que fosse o Dr. Tomás para esse cargo. Entretanto, nomeou-o como seu adjunto, 

antecipando de alguma forma que pudesse haver algum défice de capacidade de tempo para as questões da animação e 

da programação, coordenando assim questões entre a Câmara e Empresa relativas à animação e vários programas, 

designadamente, o das Aldeias Históricas. Daí ter escolhido o Dr. Tomás para o cargo, e quem ficou prejudicado foi ele, 

porque ficou sem adjunto e tem um acréscimo de trabalho. A Câmara de Trancoso passa a ser a única do distrito sem 

ninguém no gabinete pessoal do Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Nuno Rodrigues, questionando o Presidente do Município, do que é que vai acontecer aos 

vogais que saíram, se haverá ou não indemnizações. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município respondeu que, por acaso, pediram a exoneração. -------------------------------------------------

--------- O deputado questionou, uma vez que os espectáculos deixam de ser pagos pela Trancoso Eventos, estes serão 

pagos pela Câmara ou por quem? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município disse que iriam reduzir os espectáculos na edição da feira anual de 2012. Já definiram 

um valor entre 50 000 a 60 000€ para o conjunto de espectáculos que irão ter na Feira, porque este ano se impõe esta 

contenção, e será a Câmara a suportar esse valor. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra novamente o deputado Eduardo Pinto, insistindo se a solução do Conselho de Administração 

poderia ou não ser encontrada entre os funcionários da própria empresa ou até da Câmara Municipal, uma vez que pensa 

que o decreto-lei 8/2012, relativo ao estatuto dos gestores públicos, fala nessa possibilidade, porque aí sim, haveria 

poupança. Disse que, de acordo com este decreto-lei, o Presidente do Município deve ter escolhido esta pessoa porque o 

mesmo diz: “os gestores públicos são escolhidos de entre pessoas com comprovada idoneidade, mérito profissional, 

competências e experiência de gestão, bem como, sentido de interesse publico…”.-----------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município disse que sabe que os candidatos do PSD à Junta de Freguesia de São Pedro que 

concorrem contra o Sr. Eduardo Pinto, são sempre desvalorizados pelo mesmo. Como disse o deputado Paulo Matias, e 

muito bem, foi uma decisão discricional. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Amaral Veiga, referindo que o facto de ser da competência da Câmara Municipal a 

nomeação e a exoneração do Conselho de Administração, não significa que esta Câmara esteja impedida de se 

pronunciar sobre a competência e idoneidade das pessoas que foram indicadas, porque a Assembleia Municipal é um 

órgão onde é permitido levantar todas as questões sobre as competências da Câmara. Gostaria de saber as funções dos 

vogais, para além das reuniões a que assistem, e gostaria de saber quantas reuniões são feitas e, se de facto, forem 

somente de vez em quando, 600€ serão uma senha de presença bem paga. -------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município disse que relativamente a este Conselho de Administração, sabe que quando o Dr. 

Tomás lhe colocou a questão da escolha dos vogais, disse-lhe que uma das suas preocupações era a sustentabilidade 

financeira da Empresa, e nesse quadro, entendeu que o convite ao Dr. Rogério era importante por ser economista, e 

depois a opção pela Eng.ª Civil tem a ver com a questão dos equipamentos da empresa. Pareceu-lhe muito acertado que 

fosse buscar duas pessoas com estas formações, e fica com uma grande expectativa que possa fazer um bom trabalho 

em todos estes domínios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

por maioria com 15 votos contra e 4 abstenções. Informou que se iria passar ao ponto cinco. Não havendo intervenções 
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e colocada a proposta à votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. Encerrou a primeira reunião desta sessão, 

referindo que a ordem de trabalhos iria ser recomeçada dia 5 de Março pelas 20h30m. -----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segunda reunião da sessão 

Ao quinto dia do mês de Março do ano de dois mil e doze, pelas vinte horas e trinta minutos, no Auditório do Pavilhão 

Multiusos, realizou-se a segunda reunião da 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 seis – Análise, discussão e votação da proposta de Estudo e Plano relativo ao Saneamento 

Financeiro do Município; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Pinto, substituído por Armando Correia Antunes; Maria Emília Tracana Alves; Celina Tabosa Ramos Pinto substituída por 

José Carlos Santos Rodrigues; Rogério Paulo Pires Tenreiro, substituído por Maria de Lurdes Pinto Aguiar, a qual também 

faltou; António Agostinho Plácido dos Santos e César Amadeu Sousa Prata substituído por Sandra Maria Lopes Ribeiro, 

membros do Grupo Municipal do Partido Social Democrata; Leonel Matias Alves, substituído por António Reis Ferreira; 

Tânia Sofia Pires Martins; Paulo Sérgio Leocádio Bernardo; António Carlos Camejo Martins, substituído por Artur 

Rodrigues, o qual também faltou; Rosa Maria Batista de Abreu; José Jorge dos Santos Carvalho e António Augusto Rocha 

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

registadas pelos Presidentes de Juntas das Freguesias de Moimentinha, António Duarte Gomes; de Palhais, João Alfredo 

do Nascimento dos Santos; de Santa Maria, Amélio Manuel Martins Nunes Salvador; de Sebadelhe, Joaquim Gomes 

Bernardo; de Souto Maior, João Alberto Monteiro dos Santos; de Tamanhos, Nuno Filipe Cardoso Morgado; de Terrenho, 

Amílcar César dos Santos, substituído por Fernando Osório Santos; de Valdujo, Joaquim Figueiredo Ribeiro, substituído 

por José Fernandes Domingues e de Vale do Seixo, Aleu Justino da Fonseca. ---------------------------------------------------------- 

--------- 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 segunda reunião da sessão, convidando para a constituição da Mesa a 

deputada Adelina Almeida Ferreira Vaz, uma vez que o segundo secretário, Rogério Paulo Pires Tenreiro, faltou. Deu a 

palavra ao deputado Eduardo Pinto que pediu os seguintes esclarecimentos: ------------------------------------------------------------  

1-Se se encontra cumprido o disposto no nº7 do artº 2º do Regimento da Assembleia Municipal de Trancoso? 

2- Se se encontra cumprido o disposto no nº7 do artº 53º da lei nº169/99 de 18 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro? 

3- Se se encontram, integralmente, cumpridos os nºs 2 e 3 do artº40 da Lei nº2/2007 de 2 de Janeiro (Lei das Finanças 

Locais)? 

4- Se se encontra cumprido o disposto no nº1 do artº4 do Decreto-Lei nº 38/2008, de 7de Março? 
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5- Por último, e não tendo recebido os documentos requeridos pela direcção do grupo municipal do PS, no passado dia 2 

de Março, requer que esclareça se se mostra cumprido o disposto na alínea f) do artº47 do Regimento? ----------------------- 

---------- O Presidente da Mesa disse que nesse momento não poderia fazer uma análise com profundidade, e solicitou ao 

Dr. Francisco Coelho, na qualidade de jurista da Câmara, para, entretanto, dar alguns esclarecimentos sobre a situação. 

Em relação ao requerimento apresentado pelo Grupo Municipal do PS, foi deferido na própria sexta-feira, 2 de Março, e a 

situação foi entregue ao Executivo. A partir daí, desconhece, nem tempo teve de se inteirar se foi cumprido ou não aquilo 

que o Grupo Municipal do PS tinha solicitado. Em relação ao nº7 do Artº 2 do Regimento disse que é uma resposta que o 

Presidente do Município terá que dar. Em relação ao nº7 do artº 53º da Lei nº169/99, disse que ia dar a palavra ao 

Presidente do Município para responder, uma vez que estará mais avalizado do que ele.----------------------------------------------

--------- O Presidente do Município referiu que este plano de saneamento contém em si a aprovação implícita do 

empréstimo que se encontra documentado nas condições desse mesmo estudo. O que a lei determina é que sejam feitas 

consultas a, pelo menos, três entidades, o que a Câmara Municipal fez, só tendo obtido resposta afirmativa apenas da 

Caixa Geral de Depósitos. No que diz respeito aos documentos solicitados pelo Grupo Municipal do PS, crê que foram 

enviados por email. Essa informação terá sido transmitida ao deputado Amaral Veiga. Pensa que os deputados devem ter 

aproveitado o fim-de-semana para ler o documento, pelo que julga que não serão necessárias grandes considerações, 

porque os quadros de demonstração financeira são acessíveis a qualquer membro da Assembleia Municipal. Disse que os 

Municípios Portugueses, à semelhança das famílias, do Estado e das empresas públicas estão, no geral, endividados. 

Evidentemente que, quando os Municípios fazem as suas obras e planeiam os seus investimentos, procuram melhorar as 

condições de vida das populações, infra-estruturar os concelhos e dotá-los de condições de competitividade territorial. Não 

conhece melhor indicador de desenvolvimento que não seja o indicador demográfico, e neste ponto, Trancoso está numa 

situação privilegiada, tendo o segundo melhor resultado do distrito a seguir à Guarda. Isto quer dizer que, o dinheiro gasto 

no concelho foi aplicado para dar competitividade ao território, e é muito difícil, para um concelho que não tem riquezas 

naturais, pelo que à partida não tem grandes condições de competitividade, conseguir um resultado destes. Trancoso é 

hoje o concelho mais populoso a norte da Guarda, e é referenciado como sendo um concelho atractivo e desenvolvido. 

Considera que Trancoso tem uma situação de moderado endividamento. Passou à apresentação de alguns quadros para 

demonstrar como se circunscreve a situação no país, utilizando para isso o Anuário Financeiro dos Municípios 

Portugueses que poderá ser consultado na Internet. Em 2010, dos 35 municípios com maior passivo exigível, não se 

encontra o concelho de Trancoso. Por habitante, o concelho de Fornos é o concelho com maior passivo, depois Fundão 

está em 11º, Celorico da Beira está em 13º, Seia está em 26º, Covilhã em 25º e Trancoso também não é referido nesse 

quadro. O quadro dos municípios com maior aumento no passivo exigível em 2010 em relação a 2009, também não faz 

referência ao concelho. No quadro dos municípios com maior passivo líquido exigível por habitante, mais uma vez não 

aparece o concelho de Trancoso. No quadro de municípios com menor liquidez referenciada a 2010, também não aparece 

Trancoso. No quadro de municípios que não recorreram a empréstimos bancários durante 2008/2010, dos 308 Municípios 

do país, apenas 28, onde efectivamente consta Trancoso, é que não recorreram a empréstimos desde 2008. Referiu que, 

ao contrário do que às vezes se lê em algumas declarações de voto do PS, Trancoso não é das Câmaras mais 

endividadas do país. Isto não quer dizer que a Câmara não esteja moderadamente endividada, e por isso entendeu propor 

a contração de um empréstimo de 5 000 000€, e fazer um estudo de saneamento financeiro. Apesar de a Câmara ter uma 
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divida de curto prazo de 7 397 000€, onde constam também obras comparticipadas, pelo que há aqui dinheiros que hão-

de vir, esta divida de curto prazo sacrifica sobretudo empreiteiros e fornecedores, e no contexto da crise em que Portugal 

está, sabe-se bem como as dívidas do Estado e das Câmaras estão a colocar muitas empresas na falência. Se as dívidas 

não forem pagas, vamos assistir a problemas gravíssimos. Foi neste sentido que a CMT fez uma consulta à banca, e 

conseguiu da Caixa Geral de Depósitos o deferimento de um empréstimo de 5 000 000€ que irão suportar num plano de 

saneamento financeiro que irá permitir que num quadro de doze anos, a partir do terceiro, Trancoso entre numa situação 

de perfeito cumprimento de todos os rácios, quer do ponto de vista de empréstimos e da divida de médio e longo prazo, 

quer da divida de curto prazo, e ainda tem condições de cerca de 800.000 a 1 milhão de euros todos os anos para 

investimento. À medida que vai avançando, vai aumentando esta capacidade de investimento da Câmara. Referiu que foi 

publicada recentemente uma lei dos compromissos que vem criar um tipo de “colete de forças” aos Municípios do ponto 

de vista, de que estes, os Ministérios, o Sector Publico e Estado não podem programar, nem cativar novos compromissos 

sem que seja demonstrado trimestralmente que tenham receitas próprias para fazer os investimentos. Disse que se as 

Câmaras Municipais não tiverem resolvido o seu problema de endividamento, sobretudo não reduzir o passivo de curto 

prazo, mais dificuldade terão em gerar receitas próprias para assumirem novos compromissos. Por isso é que é ainda 

mais urgente a Câmara de Trancoso resolver o problema, porque ninguém tem dúvidas de que o Estado possa vir a 

arranjar alguma solução decorrente das negociações para o conjunto de municípios, mas o problema irá arrastar-se 

durante uns meses. Referiu que o processo de saneamento é resolvido só entre o Município e a Assembleia 

Municipal,pois o Tribunal de Contas só controla o empréstimo. Se a CGD aprovou o empréstimo de 5 000 000€, foi porque 

viu que a CMT tem condições de pagar os seus compromissos. Depois deste empréstimo, a Câmara ficaria com 1 924 

000€ de divida de curto prazo, para ir saneando ao longo dos próximos três anos, sendo certo que deste valor, há um 

conjunto de obras, como é o caso do Centro Judaico, do Quartel de Bombeiros de Vila Franca, que são obras 

comparticipadas, relativamente ás quais a Câmara ainda terá de receber cerca de 700 000€. Portanto, o que ficará por 

amortizar, serão cerca de 1 100 000€. Referiu que estão a tentar prolongar o contrato com a Empresa “Águas da Teja” 

durante mais cinco anos, e pensam ir buscar em dinheiro, como contrapartida deste prolongamento, cerca de 1 000 000€, 

pelo que ficarão com a situação resolvida num prazo mais curto. Pensa que é uma política de boa gestão, até porque a 

Câmara, com este programa, é obrigada a vir perante a Assembleia Municipal, trimestralmente, reportar o cumprimento 

das metas que estão consignadas no plano, e irá permitir que possam pagar aos fornecedores e empreiteiros, criando 

assim liquidez na economia. Este plano também vai permitir deixar de haver pressão sobre a tesouraria, e responder com 

prazos mais curtos aos pagamentos de compromissos. Deixar arrastar a actual situação tem todos os inconvenientes, 

porque não se financia a economia, na relação com as Juntas atrasam-se pagamentos, e acabam por ter que pagar juros 

legais mais altos, como já estão a pagar a algumas empresas e empreiteiros. ------------------------------------------------------------

--------- Aberto o espaço para intervenções, tomou a palavra o deputado Nuno Rodrigues, questionando qual a empresa 

que fez este estudo do Plano de Saneamento, quanto custou, porque é que primeiro foi pedido a uma empresa e depois 

surgiu outra, e se houve algum custo associado á primeira contratação. Como o documento enviado aos deputados não 

está assinado, não sabe se é da Câmara ou de uma outra empresa. ------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Município disse que o primeiro contacto foi com o Dr. Fonseca Ribeiro de Águeda. 

Ele apresentou uma proposta para fazer o estudo em 90 dias, há um ano atrás, e tinha um custo de 50 000€. A verdade é 
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que como tinha muitos a nível nacional, nunca o desenvolveu. Uma vez que o prazo tinha decorrido, resolveram o 

contrato, não fizeram qualquer pagamento e fizeram uma consulta a um técnico que dá apoio à CMT através da AIRC, Dr. 

Pedro que é de Castelo Branco, trabalha com o Presidente da ATAM, sendo o contrato feito por 13 000€. A autoria do 

estudo foi do gabinete do Dr. Pedro mas é a Câmara que o apresenta à Assembleia Municipal. ------------------------------------

--------- Continuando a sua intervenção, o deputado disse que vê algumas discrepâncias em números. Deu o exemplo das 

páginas 17 e 18, quando é apresentada a evolução das despesas de pessoal, as somas apresentadas no quadro estão 

erradas e têm diferenças com o real, na ordem dos 190 000€. Por outro lado, no mapa que foi enviado na sexta-feira, 

aparece um valor total de dívidas de 7 397 896 € e no Plano de Saneamento aparece um valor, na página 12, que depois 

das contas feitas dá um valor de 7 097 037€, ou seja, há uma diferença de cerca de 300 000€. Questionou qual o valor 

que está certo. Referiu que a credibilidade deste estudo é, no mínimo, muito duvidosa, e parece-lhe que este plano foi 

feito à medida e à pressa, sem rigor, e apenas com a preocupação, somente, a apontar para a necessidade de ser 

efetuado o saneamento. Questionou, uma vez que este processo está a decorrer há tanto tempo, se não deveria estar já 

definido o critério de pagamento de dívidas, pois no mapa que foi enviado, apenas se vê o total das dívidas, e não se vê 

nenhum critério de pagamento das mesmas. Questionou, se fosse mesmo necessária a contração deste empréstimo, 

porque é que não foi incluída a dívida toda. Por fim, admitindo a hipótese que é necessário um empréstimo, pergunta 

porque é que a CMT não entra no plano de ajuda financeira que o Governo está a preparar, porque na sua opinião, terá 

taxas de juro mais baixas do que as da CGD, valor que também não consta no plano. -------------------------------------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Município disse que o quadro que aparece na página12 não é exaustivo, é de um 

conjunto mais relevante e, como tal, é natural que falte outro tipo de dívidas que não são tão relevantes. O endividamento 

de curto prazo é de 7 397 000€, são os que transitaram e irão aparecer nas contas de 2011 e serão pagas as dívidas mais 

antigas, conforme diz a lei. Quanto à questão de não conseguir um empréstimo superior, referiu que entenderam que com 

os 5 000 000€, negociando com as Águas da Teja 1 000 000€ estarão a 100 ou 200 000€ que falta de curto prazo, pelo 

que entenderam não fazer um empréstimo de 6 000 000€ podendo ir buscar 1 000 000€ no prolongamento do contrato de 

concessão. Relativamente à questão do plano financeiro do Governo, disse não saber se as taxas de juro poderão ser 

melhores, porque a banca ao longo dos anos e com regularidade tem vindo a contrair financiamento no estrangeiro. 

Portugal está a financiar-se quer no mercado primário, quer no secundário a taxas de juro muito superiores a esta taxa de 

juro. Na sua opinião, duvida que o Governo vá ao ponto daquilo que quer a Associação Nacional de Municípios. Quanto à 

questão da discrepância das contas, confessa que não as fez, mas ficará reportado e será pedida a explicação. --------------

--------- Usou da palavra o deputado Luís Castro, questionando se realmente não há mais dívidas de despesas que tenham 

sido efetuadas, e que venham a ser faturadas em 2012, como aconteceu na Madeira. Questionou como é possível chegar 

a uma divida destas, sabendo que não se tem dinheiro para pagar. Considera isto uma política de mão estendida, porque 

sistematicamente andamos de mão estendida, a pedir empréstimo atrás de empréstimo. Referiu que o quadro da página 

39 do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses fala da execução orçamental dos municípios, e este diz respeito 

aos municípios que apresentam menor independência financeira. Neste quadro aparece o Município de Trancoso, como 

um dos municípios que apresenta as mais baixas receitas próprias. Referiu que aparece em 32º lugar, e é preocupante a 

dívida e a falta de receitas próprias que o Município apresenta, dizendo que tem pena que o Presidente do Município não 

tenha apresentado esse quadro. Na página 42,também aparece o Município de Trancoso como sendo um dos de menor 
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grau de execução da receita cobrada em relação á receita prevista. -------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município disse que nas contas de 2010, efetivamente a Câmara teve uma baixa taxa de 

execução da receita e da despesa, mas nas contas de 2011, essa taxa será quase do dobro. É verdade que somos um 

dos Municípios com menos independência financeira, ou seja, menos receitas próprias. Referiu que devem começar a pôr 

derrama sobre o IRC, devem subir o IMI à taxa máxima, devem procurar fazer menos isenções porque a política que a 

Câmara tem seguido, tem levado a que obtenha poucas receitas próprias. Relativamente à questão como foi possível 

chegar a uma dívida destas, disse que o Dr. Fonseca Ribeiro, que foi o primeiro contratante para este estudo, a primeira 

vez que chegou e viu estas contas exclamou: “Bem, com estes números não sei se precisam de um saneamento 

financeiro.” Ele considerava que o endividamento da CMT era muito moderado face ao conjunto de outros municípios 

portugueses. Disse que o Município do Fundão deve só de água à empresa Águas do Zêzere e Côa 7 000 000€, ou seja, 

deve tanto, só de água, como toda a dívida da Câmara de Trancoso. Entende que, apesar de tudo, esta divida de curto 

prazo merece uma operação de saneamento e contração de um empréstimo, porque não podem deixar a economia e as 

empresas sacrificarem-se, à espera que o Governo encontre uma solução. Admite que, antecipadamente já deveria ter 

sido feito, mas estão a fazê-lo agora porque entenderam que é um acto de boa gestão e os elementos desta Assembleia 

sabem que, por força das disposições legais, irão passar a ter e a fazer trimestralmente uma motorização que reforça os 

poderes da própria Assembleia Municipal. Disse que infelizmente o país todo tem que andar nesta politica de mão 

estendida. Portugal precisa que os países estrangeiros o financiem porque não temos dinheiro para pagar vencimentos, 

reformas, pensões, etc. Disse que, como português, espera que, quando Portugal voltar aos mercados em 2013, que nos 

dois trimestres anteriores haja resultados de crescimento do produto, porque senão os referidos mercados não acreditam 

em Portugal. Agora não pode ser só o Governo a fazer sacrifícios, têm de ser também as Câmaras, as empresas públicas, 

os sectores do Estado, as empresas, nós próprios. Todos precisamos de mudar de vida, de assumir compromissos e de 

ter outras regras de gestão, e nesse contexto, a Câmara está aqui a obrigar-se a ter novas regras de gestão que criam 

eficiência, que criam racionalidade e que controlam o endividamento. ----------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Eduardo Pinto, referindo que, relacionado com o requerimento que apresentou, participa na 

discussão deste ponto mas fá-lo sob protesto. Disse não ter conhecimento de Direito, mas entende que não foram 

facultados aos membros da Assembleia os documentos e dados necessários para que pudessem ter feito um juízo de 

valor e tomar uma decisão responsável quanto a este ponto que é demasiado importante. A lei diz que deveria ser 

apresentado um estudo, e não só o plano. Disse que o Presidente do Município apresentou alguns mapas que têm a sua 

base real de elaboração, mas que os deputados desconhecem, e depois há outros, como o deputado Luís Castro referiu, 

que o Presidente do Município não desconhece, mas, por uma questão de estratégia, optou por não revelar. Espera que o 

jornal “Sol” não tenha nada contra o Município em si, nem contra a Câmara que gere o Município, e muito menos contra o 

Presidente da Câmara. Na edição desse jornal, de 17 de Fevereiro, era apresentado um mapa dos 38 municípios em 

situação de emergência, onde é referido no 33º lugar o Município de Trancoso. Alertou os deputados que o Presidente do 

Município na sua intervenção inicial falou de muita coisa, enquadrando o Município, mas foi incapaz de apontar, 

relativamente ao plano, os benefícios e aquilo que é o prejuízo inerente. Questionou se haverá ou não prejuízo para os 

munícipes de Trancoso com esta tomada de decisão, que na sua opinião é errada. Referiu, se efectivamente está em 

perspectiva, por parte da ANMP, desenvolver alguma iniciativa, relativamente a ser enquadrado um financiamento global 
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ao conjunto de municípios, porque é que Trancoso há-de ir à frente, sabendo que algumas decisões pioneiras no 

Município trouxeram depois amargos de boca? Uma vez que estamos a ano e meio do final do mandato em curso, 

questionou a legitimidade politica para um Executivo em final de mandato e um Presidente de Câmara em final de ciclo, 

para apresentar um plano que irá condicionar o exercício dos próximos executivos nos próximos três mandatos. Haveria 

assim tanto prejuízo em aguardar, fazendo uma efectiva contenção de despesa, e pagar tudo o que fosse possível pagar, 

mas libertar os próximos executivos de mais este condicionamento? Na sua opinião seria possível, e eticamente 

obrigatório. Disse que na página 23 do Plano, “impostos directos”, o IMI passa para a taxa máxima legal, tem um aumento 

de 20% já em 2013. Na página 24 terá um novo aumento de 20% em 2014. Dirigindo-se aos Presidentes de Junta alertou 

que, se votarem favoravelmente este Plano, estarão a sobrecarregar, indirectamente, o bolso de cada um daqueles que 

representam. Referiu que na página 25, o IMI, desde 2012 a 2024, aumentará 60,67%. Alguém acredita que os ordenados 

das pessoas irão aumentar também nestes montantes? Vê-se também que o conjunto de impostos directos aumentará, 

neste mesmo horizonte temporal mais 42,03%. Na página 26, a Câmara prevê um crescimento substancial de 20% nos 

impostos indirectos. Na página 30, a tabela materializa o impacto negativo deste empréstimo da seguinte forma: na receita 

corrente a Câmara Municipal arrecadaria em 2024 mais 2 750 000€, ou seja, mais 44,11% face ao ano de 2012. O reverso 

da medalha está previsto na página 32, tabela 22, naquilo que se diz como evolução das receitas de capital entre 2012 e 

2024 e nesse período as receitas irão diminuir 83,86%, ou seja, menos 7 645 000€. Isso tem de ter uma consequência, e 

na página 33, a aquisição de bens de capital diminuirá, face a 2012, 43,39%. Disse que não tem registáveis as 

transferências para a Empresa Municipal, e é graças à parceria público-privada, que no seu ponto de vista, é onde se 

deveria ir buscar, através da renegociação, os tais 5 000 000€ necessários, e que estes foram pagos em excesso. Na 

página 22, tabela 14, com a evolução das despesas correntes, as despesas com pessoal crescem cerca de 20%, mais de 

500 000€, a aquisição de bens e serviços cresce cerca de 19%, as transferências correntes crescem 21,6%, e, no seu 

total, a despesa corrente terá em 2024 uma aumento global de 10,5%, mais 630 000€, questionando o Presidente do 

Município onde está a contenção. Só na despesa de investimento, na despesa de capital, e como efeito do resultado desta 

negativa engenharia financeira, é que se verifica contenção. Este empréstimo representará mais despesa acrescida, ou 

seja, aos 5 000 000€ o empréstimo tem associado um pagamento de mais 3 350 000€ só de juros. Terminou, dizendo que 

este Plano é um malabarismo deste Executivo, e que tem, como pai, o malabarismo habitual e recorrente do Dr. Júlio 

quando gere o interesse público, e, como mãe, a aldrabice habitual e recorrente deste Executivo, aqui apresentada e 

materializada nos projectos, nos planos e orçamentos  que normalmente são sempre irrealistas. -----------------------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Município disse que em Portugal há dois pensamentos contraditórios. À direita, 

procura-se pagar o que se deve, e à esquerda, entende-se que pagar a dívida é uma coisa de crianças. O que está em 

causa, é saber se é importante para a economia a Câmara sanear as contas e pagar o que devemos, ou, se pelo 

contrário, como disse o deputado, devem empurrar para a frente a situação, continuar com o endividamento, não travar a 

despesa, designadamente de capital. Disse que essa foi a condução do Governo Sócrates, endividamento sobre 

endividamento, despesa de investimento sobre despesa de investimento, e só quando, sob pressão dos bancos que já 

não emprestavam mais dinheiro ao Governo, é que o ex-Primeiro Ministro vai ter com a Troika de mão estendida, porque 

estávamos a quinze dias de ficar sem dinheiro para pagar ordenados aos funcionários públicos, pensões, reformas, e, 

provavelmente, a um mês de ficarmos com as prateleiras dos supermercados a meio, porque deixávamos de ter dinheiro 
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para ir buscar bens importantes. Referiu que, o que não podem fazer, é empurrar para a frente a situação que se está a 

viver, e não pensar nas consequências para a economia que é o não pagamento aos empreiteiros e fornecedores, e não 

pensarmos na vantagem de um plano de saneamento que vem controlar a despesa. Disse que o deputado critica que a 

receita de capital está prevista diminuir até 2024 em 28%, mas será que o deputado acredita que a partir de 2013 iremos 

ter quadros comunitários até 2024 a financiar equipamentos e despesas de investimento como foram financiadas até 

aqui? A verdade é que todos sabemos que os quadros comunitários que têm vindo a sanear a economia portuguesa estão 

a acabar e, a partir de 2013, haverá um limite nos quadros de apoio à economia portuguesa. Se tivessem traçado um 

cenário de manter a mesma despesa de capital até 2024, estariam a ser sonhadores, mas preferem ter uma estratégia 

conservadora e pensar que em 2024 haverá progressivamente uma redução do financiamento dos quadros comunitários à 

economia portuguesa, que é o cenário mais plausível que possa vir acontecer. Por outro lado, no que diz respeito às 

despesas de pessoal, estão previstos que cresçam a 1% todos os anos, significando que possa haver actualizações de 

aumentos na função pública. Estar a colocar “zero” seria irrealista, porque irá haver até 2024 crescimento e actualização 

de salários, nem que seja por força da inflação. Relativamente àquilo que o deputado considerou prejuízos para os 

munícipes, disse que o estudo diz que irá haver um acréscimo de 20% dessa receita, fruto da avaliação dos imóveis que é 

um processo que está a decorrer em todo o território nacional. Não estar a prevê-lo, seria não ter consciência daquilo que 

aí vem. A única medida que agrava neste Plano, é a taxa de IMI, porque em relação à taxa da derrama, continua a não 

estar prevista. Mas um plano que não tivesse no mínimo uma actualização, não teria grande sustentabilidade do ponto de 

vista macro-económico da evolução das finanças locais. Cenário irresponsável seria não fazer nada, à espera que o 

Governo viesse com um Plano para os Municípios que fosse benéfico, mas a verdade é que não tem dúvidas nenhumas 

que o cenário para as autarquias locais que estão dependentes de uma medida do Governo, irá ser muito mais duro do 

que se for a Câmara a resolver internamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em direito de resposta, o deputado disse que o Presidente do Município tem por hábito considerar que só as suas 

opiniões são que estão válidas e certas, e que qualquer divergência não tem sustentação. O Presidente do Município 

afirmou, mandato após mandato, quando foi do terceiro quadro comunitário, que já não haveria o quarto e depois deste 

não haveria mais nenhum, e, afinal, continua a haver quadros comunitários. Obviamente que as verbas não continuam a 

aumentar como se não houvesse limite, mas continuam a existir. Disse que os deputados sempre o ouviram, quer na 

apresentação dos orçamentos, quer nas contas de gerência, lamentar a dívida e as dívidas apresentadas. O resultado da 

gestão é do Executivo, não dos membros desta Assembleia. Disse não defender a não aprovação deste Plano de 

Saneamento para com isso empurrar as dívidas para a frente, o que defende, é que seja alterada a gestão que o 

Presidente do Município tem implementado. Dizer, como se disse aqui, que nos últimos três anos a Câmara ultrapassou o 

limite legal de endividamento, isso configura que o Presidente do Município não foi capaz de conter a despesa, cometeu 

sobre esse ponto de vista uma ilicitude porque estava proibido de ultrapassar, e ultrapassou. Portanto não venha atirar 

para cima dos membros da Assembleia que discordam, dizendo que não queremos pagar as dívidas. Acha até curioso, 

como foi dito pelo Presidente do Município numa das sessões da Assembleia, que teria sido propositado o não pagamento 

de alguma dívida para forçar este Plano de Saneamento Financeiro. Referiu que, aquilo que o Presidente do Município fez 

às freguesias, foi um grande constrangimento, porque aquilo que tinha garantido em Setembro aos Presidentes de Junta, 

chegou a Dezembro e disse que a Câmara não pagava. ----------------------------------------------------------------------------------------
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--------- O Presidente do Município disse que não há em Portugal ninguém que faça investimentos que não precise de ir à 

banca e de se endividar. Todos sabemos que para fazer investimento, para crescer, precisamos de nos endividar e ir 

buscar capitais alheios, controladamente. Disse que o endividamento da Câmara de Trancoso é moderado, porque se 

fosse um grande endividamento, não havia nenhuma entidade bancária que emprestasse os 5 000 000€. Se não tiverem 

dinheiro para pagar aos fornecedores, não terão disponibilidade de tesouraria para contratar e pagar às Juntas e a outras 

entidades. Se no mesmo mês tiverem de acorrer aos empreiteiros e a um Presidente de Junta, acaba por este ser o mais 

sacrificado, porque a Junta não lança uma nota de juros e o empreiteiro lança. Com este empréstimo conseguirão pagar 

aos empreiteiros, deixam de ter pressão sobre a tesouraria e os compromissos que têm com as Juntas em prazos mais 

curtos, serão realizados.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------- Usou da palavra o deputado Amaral Veiga, referindo que sempre teve a ideia do Presidente da Câmara ser um 

homem de direita e hoje assumiu-o, dizendo que a direita sempre quis pagar, a esquerda é que não quer pagar. Curioso é 

que em trinta anos de mandato, sendo um homem de direita, nesta matéria de pagamento de dívidas foi governando à 

esquerda, porque nunca foi pagando. Acrescentou depois que estão muito preocupados com os pagamentos da Eventos, 

que não recebem a totalidade, com os pagamentos da Escola Profissional, que também não recebem pela totalidade, na 

Santa Casa da Misericórdia em que o PSD está intimamente ligado. Referiu que, embora de esquerda, e tendo a fama 

que o Presidente do Município vincou de que as dividas não deveriam ser pagas, estão muito preocupados com quem não 

recebe, pelas empresas e particularmente com os funcionários das instituições. Disse que não respondeu aos seus pares, 

se se cumpriu o artigo 40º da lei, porque este fala que os pedidos de empréstimo para saneamento financeiro dos 

Municípios são expedidos com um estudo fundamentado sobre a situação financeira da autarquia e um plano. Portanto, 

dois documentos e não só um apenas, ou então, se calhar, porque o custo não foi muito grande, é uma espécie de “dois 

em um”. Disse que este plano, ou pseudo-plano e estudo, não revela grande rigor, e tem dedo, que não é só de técnicos, 

mas também de políticos, nos quais vê claramente a linguagem do Presidente da Câmara. Na pág. 28, refere que “a 

situação económica e financeira que o país atravessa, juntamente com as imposições e restrições orçamentais impostas 

pela Troika, levaram o Governo da República a uma redução nas transferências ao Orçamento de Estado, algo que já 

havia sucedido durante o ano de 2011. A redução das verbas provenientes do Orçamento de Estado são uma das 

principais razões para que o Município de Trancoso se encontre na situação financeira de desequilíbrio conjuntural, uma 

vez que estas verbas iriam permitir reduzir as dívidas a fornecedores, algo que não foi possível de concretizar desde o ano 

de 2009”. Questionou, como é que técnicos tão avalizados, podem escrever uma monstruosidade destas. Só de facto um 

político poderá criar esta ilusão, porque nas transferências correntes houve uma diminuição de 2009 para 2010 de apenas 

26 000€. Questionou, no volume dos 7 000 000€, a quem é que a Câmara pagava 26 000€. De 2009 para 2011 houve 

uma diminuição de transferências de 158 000€. Convenhamos que, com estes valores, a Câmara não pagava 

rigorosamente coisa nenhuma. Este pseudo plano de saneamento financeiro pretende salvar a face, o rosto do Presidente 

da Câmara, porque os empreiteiros não o devem largar, e como está no fim do “reinado” arranja umas verbazinhas para 

lhes pagar e quem cá ficar que se amanhe com os 5 000 000€. O Presidente da Câmara quer sair de forma airosa, depois 

de trinta anos de gestão, quando a verdadeira razão da situação de desequilíbrio financeiro está em outras razões. A 

Empresa Trancoso Eventos, quando é na altura das eleições, cresce para cerca de cem trabalhadores. Na parceria 

público-privada, diz-se que a Central de Camionagem nunca poderia ir além de um milhão de euros, custou dois milhões e 
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meio. O mesmo se passou com o Campo da Feira, e provavelmente com o Centro Cultural de Vila Franca das Naves. 

Aqui é que houve esbanjamento. É nesta má gestão que se criou a despesa, e não aquilo que o Presidente do Município 

referenciou. Relativamente aos quadros do Anuário dos Municípios disse que não vive nos outros municípios, vive em 

Trancoso, e isso é que o preocupa e deve preocupar todos os trancosences. Quando diz que para aumentar a receita, irão 

aumentar as taxas de IMI para o máximo, significa que os munícipes irão pagar de 2012 para 2014 mais 204 480€ de IMI. 

Em relação à facilidade da Caixa Geral de Depósitos emprestar os 5 000 000€, lembra-se de ter ouvido o Presidente do 

Conselho de Administração da Trancoso Eventos, que dizia num desabafo, numa reunião do Conselho Geral, comentando 

os contratos a prazo que iriam ser renovados: “ Esta aqui tem os patins, só entrou porque era sobrinha do sujeito que nos 

vai emprestar os não sei quantos milhões da CGD e logo que o empréstimo venha, vai de patins.” Portanto, não seria 

assim tão fácil, se não houvesse algumas cunhas. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Município disse que a direita e a esquerda já não têm sentido em Portugal. Acredita 

que para os futuros decisores de Trancoso, depois das próximas eleições, é muito mais confortável encontrarem uma 

situação de cumprimento dos compromissos, sem pressão de tesouraria, do que continuar na situação em que está a 

Câmara. Pensa que está a pensar mais nos que vêm e nos funcionários da Câmara, do que propriamente nele. Por outro 

lado, também vive em Trancoso, e viverá, e também aqui faz investimentos, e irá continuar a acompanhar a situação de 

desenvolvimento que espera que continue a acontecer. É natural, que nestes vinte e oito anos tenha tomado algumas 

decisões erradas, mas também tomaram uma decisão muito positiva para a Câmara no âmbito da despesa corrente que 

foi a privatização das águas e saneamento em alto e baixo. Quanto à contração do empréstimo, disse que nunca teve 

nenhum problema com nenhum Governo, qualquer que fosse o partido, e também com a CGD sempre teve uma relação 

fácil. Portanto, a credibilidade que o concelho de Trancoso tem, a credibilidade das contas do concelho de Trancoso, 

tornaram fácil o comprometimento da CGD. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Paulo Amaro, começando por chamar a atenção para dois ou três pontos, que, sem colocar 

em causa a análise global do Plano, pensa que deveriam ser rectificados, porque provavelmente serão alguns lapsos na 

elaboração de contas, mas que terão algum impacto. Na página 12, se forem comparadas as tabelas 10 e 11 no que diz 

respeito ao endividamento de médio e longo prazo no exercício de 2010, verifica-se que na tabela 10 o valor referente é 

de 6 074 000€, na tabela 11 o valor é apenas de 5 875 000€. É coincidente nos exercícios de 2009 e 2011, mas no ano de 

2010 há esta discrepância entre estas duas tabelas, a não ser que haja alguma situação que possa justificar isso. Na 

página 14, aí já tem a ver com o ponto em que é feita a demonstração dos vários requisitos para evidenciar o desequilíbrio 

financeiro conjuntural. No último parágrafo, referente à existência de dívidas a fornecedores de montante superior a 40% 

das receitas totais do ano anterior, diz que as receitas de 2010 totalizaram 16 647 000€. Mais disse que 40% desse valor 

seriam 6 658 000€ que é um valor superior ao que está em cima nas contas preliminares, em que as dívidas a 

fornecedores ascendem a 6 560 000€, pelo que assim não se verificava o cumprimento deste requisito. Na sua opinião, 

trata-se de um lapso, porque na tabela 1 e 2 das páginas 6 e 7, o montante das receitas de 2010 não foi de 16 647 000€, 

mas sim de 10 995 000€, e 40% desse valor dá cerca de 4 000 000€, o que já justificava o requisito. Na página 17, no que 

diz respeito à rubrica 010114, subsídios de férias e Natal, se formos ver para o ano de 2012, é prevista a redução do 

subsídio de férias e de Natal, o que não acontece em 2013. Como é sabido, o artigo 21da lei do Orçamento de Estado 

para 2012, prevê que durante a vigência do Programa de Assistência Económica Financeira, quer em 2012, quer em  
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2013 será suspenso o valor destes subsídios. Na sua opinião, para 2013, também deveriam ter tido isso em conta, e 

também deveria estar previsto o efeito desta medida, que é cerca de 100 000€. Relativamente ao Plano em termos gerais, 

tem pena que haja situações que já foram explicadas pelo Presidente do Município e que não constem no Plano, pois 

sendo este o documento que está a ser apreciado pela Assembleia Municipal, que vai ficar como suporte da execução do 

Plano e que há-de vir trimestralmente para ser acompanhado, deveriam estar certas situações inseridas no mesmo. Deu o 

exemplo das páginas 11 e 21 para fazer o enquadramento da actual situação financeira do Município, onde é dito que já 

foi feita uma redução do excesso de endividamento em 2011 face a 2010, através do cancelamento de protocolos com 

instituições, acordos que permitiram reduzir ou extinguir compromissos assumidos no passado. No entanto, não 

identificam quais as instituições e os montantes em causa. Este tipo de situações é repetitivo no Plano, dando o exemplo 

da página 13 onde se lê: “Esta situação, ou seja, a situação de desequilíbrio financeiro conjuntural poderia ser minimizada 

com recursos a capitais alheios legalmente disponíveis, sem o recurso a um empréstimo de saneamento financeiro. 

Contudo, esta medida seria manifestamente insuficiente para liquidar todo o passivo de curto prazo”. Ou seja, não é feita a 

demonstração de eventuais alternativas, porque depois o próprio Plano, diz mais à frente na página 40: “que depois de ter 

sido atingido o limite de endividamento poderia a Câmara recorrer a novos capitais alheios”. Na sua opinião, esta situação 

deveria estar descrita no Plano, como sendo tecnicamente a melhor solução. Quanto ao impacto do Plano propriamente 

dito, no que diz respeito às despesas na tabela 12, os custos com pessoal mantêm-se e aparece a justificação porque se 

mantêm; na tabela 13 referente à aquisição de bens e serviços prevê-se uma diminuição de cerca de 100 000€. Na página 

21, menciona uma redução progressiva, até 2016, nos subsídios para a Empresa Municipal, mas mais uma vez o plano 

não indica os valores que estão em causa, e também esta redução progressiva não está espelhada nos quadros de 

evolução. Na tabela 23, em 2016, há um aumento de cerca de 330 000€ em termos de custos financeiros face a 2012. 

Quanto aos impactos das receitas, diz na página 23, no ponto 6.1.1 “ A Câmara Municipal de Trancoso irá propor à 

Assembleia Municipal no âmbito do presente Plano de Saneamento Financeiro que sejam fixadas as taxas máximas 

previstas na lei para o IMI”. Depois o efeito prático é visto na tabela 15, em que prevê um aumento de 45% da receita 

entre 2012 e 2014. Quanto à derrama, não prevê a aplicação de derrama, e depois prevê na pagina 28, ponto 6.1.5 “que a 

participação do IRS passará a ser de 5% “. Seria importante esclarecer esta situação, porque da leitura que fez da lei, 

nomeadamente, o artigo 5º do decreto-lei 38/2008 que regula este processo de saneamento financeiro, diz: “Obrigações 

dos Municípios – Na vigência do contrato de saneamento financeiro, os órgãos executivos dos municípios são obrigados a 

cumprir as obrigações previstas nos nºs 4 e 7 do artigo 40º da Lei das Finanças Locais”. E por sua vez, diz o número 4 do 

artigo 40º “que os órgãos executivos durante o período do empréstimo ficam obrigados a cumprir o plano de saneamento 

financeiro mencionado no número anterior”. Acha que aqui é importante esclarecer, para futuros executivos, se 

efectivamente a Assembleia ao votar e aprovar este Plano, com esta previsão e decorrente da conjugação destes dois 

preceitos legais, se está automática e tacitamente aumentada a taxa máxima de IMI e taxa de IRS até aos 5%. Acha que 

esta situação deveria estar esclarecida no Plano. Considera também que deveria estar espelhado um plano de 

pagamentos na sequência da contracção deste empréstimo, e acha até caricato, quando na página 36, no último 

parágrafo, se diz que os valores transferidos para as gerências seguintes permitem ao município de Trancoso ter 

capacidade de regularizar até ao final do período de vigência do Plano de Saneamento Financeiro, ou seja, 2024, os 

restantes créditos de curto prazo. Pensa que ninguém acredita que os valores, que não sejam pagos agora, só hão-de ser 
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pagos em 2024. Pensa que não é muito normal que isso aconteça, e estar a referi-lo, não é muito coerente. Na página 35, 

no que diz respeito à aplicação do empréstimo, prevê que haja uma distribuição de 25 % para despesas correntes e 75% 

para despesas de capital. Questionou o Presidente do Município, relativamente aos critérios da selecção dos 

fornecedores, e a serem pagos pela divida mais antiga, se para além disso terão de cumprir este critério ou se é 

indiferente. O número 4 do artigo 3º do decreto lei 38/2008 prevê que constitui fundamento para o recurso a este processo 

de saneamento financeiro apenas um requisito dos que aí são enumerados. É demonstrado neste Plano, que o Município 

de Trancoso, não preencheu um, mas três requisitos. Questionou qual a justificação, porque não foi avançado um 

processo destes, quando se atingiu um dos requisitos que já permitia o Município de Trancoso candidatar-se a este 

procedimento, eventualmente com um volume de endividamento mais baixo. ------------------------------------------------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Município afirmou que, em relação a este último comentário do deputado, 

evidentemente que já há um ano ou dois a Câmara poderia ter vindo com um expediente destes. Por isso entende que, 

quanto mais rápido melhor, e se já tivesse sido no passado, melhor ainda. Não estar a aprovar um plano destes, e estar a 

protelar a decisão era pior. Quanto às questões levantadas, relativamente à discrepância que foi referida na pagina12, não 

a encontra, porque o que se diz é no primeiro item: “limite de endividamento de médio e longo prazo”. O endividamento de 

médio e longo prazo foi de 5 295 000€ e foi cumprido porque poderiam ter ido até aos 6 440 000€ e só estavam nos 5 295 

000€. Portanto, a Câmara está abaixo do limite legal para o endividamento de médio e longo prazo. Já em 2009 e 2010 

estiveram abaixo. Na página 14, disse que reconhece o lapso referido. Quanto à questão dos subsídios para 2013, não 

foram previstos porque há uma previsão, mas não há uma decisão legal. Quanto à página 13, relativamente à 

possibilidade de recorrer a capitais alheios, a Câmara de Trancoso tinha capacidade de ir buscar mais dinheiro para obras 

porque está abaixo do limite de endividamento de médio e longo prazo. Só que o limite dessa capacidade de 

endividamento não dava para o objectivo de sanear financeiramente, seria cerca de 1 500 000€. Como diz o estudo, à 

medida que forem saneando, esta capacidade de endividamento irá alargar-se, o que quer dizer que a futura gestão da 

Câmara poderá contrair novos empréstimos de longo e médio prazo para investimento, desde que cumpram a lei dos 

compromissos vertida, ou seja, que não acrescentem dívida. Quanto à redução progressiva das transferências para a 

Empresa Municipal, disse que este ano, irão manter o envelope financeiro de 1 000 000€, e retirando os espectáculos da 

Feira, dará uma almofada financeira para sanear também a situação neste momento da Empresa Municipal. No futuro, 

irão diminuindo as transferências para essa empresa. Quanto à questão do IRS até aos 5%, é uma possibilidade aqui 

prevista. Em relação à questão dos 25 /75%, disse que a maior parte da redução a operar na divida de curto prazo é de 

capital, o que quer dizer que esta repartição é correcta, privilegiando o que diz a lei, que são os pagamentos que estão 

mais atrasados e mais antigos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado João Baptista, referindo que confessa que estamos há duas horas e meia a debater 

um assunto que está circunscrito a uma coisa tão simples quanto isto: a Câmara quer pedir, tem legitimidade para o fazer, 

deve ou não votar-se favorável ou desfavoravelmente. Pensa que no espírito destas sessões, muitas vezes, era 

dispensável o estar a massacrar com o tema, quando na realidade os grupos das bancadas poderiam previamente 

articular de alguma forma os objectivos, para simplificar sobremaneira uma discussão que se arrasta há duas horas e 

meia. Disse que na Assembleia da Republica há as chamadas “comissões”, e não sabe se num futuro próximo a função e 

o desempenho de uma Assembleia Municipal, assim o exigirá, pois há assuntos que deveriam ser, na sua opinião, 
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aprovados na generalidade e depois recaiam na especialidade. Admira a dedicação, o sacrifício em determinados 

momentos em estar a apurar números. Nisso admira o deputado Eduardo Pinto que se dedica de alma e coração para ter 

aqui algum contraditório, como também o colega de bancada deputado Paulo Amaro que de uma forma inteligente, 

estudada, assim aqui o demonstrou. São deputados que merecem evidência pelo seu empenho, mas chegamos ao fim e 

está em causa uma votação. Uma votação, que se pudesse adivinhar, irá dar o voto contra da bancada do PS com uma 

declaração de voto e vai dar uma aprovação por maioria do resto dos deputados, ou seja, parece-lhe que muito 

simplesmente se podia encurtar, se houvesse outro modelo e funcionalidade da Assembleia, porque quando há o 

contraditório, tenta-se muitas vezes enaltecer-se a si próprio, a investigação para dificultar a quem é questionado se, em 

qualquer momento, transmite fragilidade na sua rápida e pronta resposta que todos esperam que assim seja. 

Relativamente à intervenção do deputado Amaral Veiga disse que não há um plano, seja ele de que natureza for, se não 

precedido de um estudo prévio. Parece-lhe que estar a levantar a questão “estudo ou plano”, entende que está intrínseco 

à mesma matéria, pelo que julga que o ideal para esta Assembleia era haver um contributo colectivo que ajudasse a 

compreender como é a forma de se sair desta situação com que todos nos deparamos. Não concorda, que na perspectiva 

do deputado Eduardo Pinto, não haja autoridade do Presidente da Câmara e desta autarquia para levantar a questão que 

é aqui referida. Faz todo o sentido que o Presidente do Município, no seu mandato, tem todas as razões para apresentar 

esta questão conforme é apresentada. Parece-lhe que a explanação feita pelo Presidente do Município é demonstrativa de 

coerência, e que não tem qualquer dúvida em votar de forma consciente este tipo de empréstimo. Há uma coisa que é 

verdade, Trancoso desenvolveu-se muito nos últimos anos, e pensa que o Presidente do Município quando há pouco 

falava no Fundão, obrigou-o a fazer um exercício de retrospectiva. Muitos se lembrarão de que até a viatura do Presidente 

do Município foi tomar banho à barragem da Teja, tal era a preocupação de acompanhar as obras, e muitos já se 

esqueceram quando Trancoso necessitava de água e havia consumo de água controlado. Na época, a autarquia foi muito 

criticada porque se endividou com a Barragem, com o Pavilhão Multiusos, etc. Hoje já ninguém fala nestes investimentos. 

Teme que numa próxima legislatura, como as obras foram tantas, vai haver dificuldades de inovações para Trancoso. As 

infra-estruturas estão criadas, e pensa que todos se devem congratular. Disse que iria votar com consciência, porque com 

isto irá conseguir-se a tal dita almofada financeira e dar liquidez à economia local. Com certeza que os Presidentes de 

Junta presentes estão ansiosos para que este empréstimo seja aprovado e para que, de sobremaneira, liberte 

compromissos de honra, que se vêm arrastando ao longo dos tempos, de compromissos que é preciso satisfazer para 

com as pessoas. Não tem dúvidas, depois da explanação feita pelo Presidente do Município, que deve ser uma proposta 

acarinhada por todos, não diz aclamada, mas, pelo menos, aceite por todos. -------------------------------------------------------------

---------- Interveio novamente o deputado Nuno Rodrigues, referindo que os documentos que foram entregues são muito 

pouco rigorosos e que irão votar com base neles. O deputado Paulo Amaro tem razão quando diz, na página 12 e tabela 

10, que em 2010 o endividamento de médio e longo prazo foi de 6 074 683€, e no quadro de baixo, os empréstimos de 

médio e longo prazo são de 5 875 182€. Nos anos de 2009 e 2011 os valores estão correctos, em 2010 o valor está 

incorrecto. São erros grosseiros a mais, foi um documento feito à pressa, sem rigor nenhum, e apenas para justificar o 

recorrer a este saneamento financeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Usou da palavra o Presidente do Município, referindo que o que se pergunta à Assembleia é que o Município tem 

uma divida de curto prazo de 7 397 000€, se querem saneá-la com um empréstimo da Caixa Geral de Depósitos para dar 
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dinheiro à economia, ter liquidez para assumir os compromissos com as Juntas de Freguesia e passarem a ter uma 

gestão mais controlada. Espera que a bancada do PS não reclame, possa até não votar a favor, mas espera, pelo menos, 

a abstenção. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Não havendo mais intervenções e colocada a proposta à votação, a mesma foi aprovada com 30 votos a favor e 13 

votos contra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O deputado Amaral Veiga apresentou a declaração de voto do grupo municipal do PS que irá ser transcrita na 

íntegra: “O Partido Socialista não acredita que o actual executivo, cujo presidente e alguns dos seus membros se 

encontram no poder há muitas décadas, possa vir a sanear financeiramente a autarquia quando, no decorrer desse longo 

período, a veio gerindo ruinosamente, endividando-a cada vez mais e comprometendo o seu futuro. Este a que chamam 

plano de saneamento financeiro mais não é que um novo empréstimo gerador de mais dívida e mais encargos e não, 

como se pretende fazer crer, uma simples transferência da divida aos particulares para uma instituição de crédito in casu 

para a Caixa Geral de Depósitos. Todos sabemos que as instituições financeiras não emprestam à taxa zero e, por isso, o 

presente, que já é difícil, vai, com a implementação do dito plano, transformar-se num futuro catastrófico para as gerações 

que nos sucederem. Não somos indiferentes às dificuldades das empresas, particularmente das da nossa região, 

causadas pelos sucessivos atrasos de pagamento desta e outras câmaras do nosso Distrito, mas todos sabemos muito 

bem, que a situação financeira da Câmara de Trancoso se deveu a uma completa e total falta de definição de prioridades, 

à execução de inúmeras obras supérfluas, a outras escandalosamente sobre orçamentadas, a uma politica de emprego 

para pagar favores políticos e a muitos outros graves e grosseiros erros de gestão da coisa pública. 

A prova cabal da grave situação financeira é, desde logo, a confissão assumida no documento que discutimos hoje de que 

este executivo se encontra em incumprimento, registando um excessivo endividamento líquido no último triénio. O 

executivo nem tão pouco conseguiu reduzir o excesso de endividamento líquido, imperativo legal decorrente do n.º 2 do 

art. 37 da lei 2/2007 de 15 de Janeiro. 

O plano preconizado, em vez de ter sustentação na redução da despesa, defende o aumento da receita, com grave 

sacrifício para os munícipes, desde logo pela anunciada proposta de aumento das taxas de IMI para o seu limite máximo. 

Tal proposta consubstanciará um aumento de receita, proveniente deste imposto directo, entre os anos de 2012 e 2014 de 

41.20% neste imposto directo, no montante de 204 480.00€ que, necessária e penosamente, virá a ser suportado pelos 

munícipes. Se a isto acrescentarmos a prevista avaliação dos imóveis, concluiremos que os trancosenses terão, nos 

próximos anos, muitos sacrifícios acrescidos, para além dos muitos que já derivam da actual conjuntura nacional e 

internacional. 

No horizonte de 12 anos que o plano contempla, regista-se uma previsão de aumento de IMI de 60.67%. 

Atribuir a responsabilidade da situação de desequilíbrio financeiro conjuntural desta câmara municipal à redução das 

verbas provenientes do Orçamento de Estado, chegando a afirmar-se que, com os montantes reduzidos se permitiria 

abater as dividas a fornecedores, não é mais que um lançar de poeira para os olhos das pessoas e considerar que quem 

lê o documento enferma de tal ingenuidade que acabará por acreditar em mais um sem número de insustentáveis, 

falaciosas e até visionárias afirmações de que o Sr. Presidente da Câmara é tão pródigo. Bastará que nos fixemos na 

tabela XVIII – transferências correntes - da qual resulta que de 2009 para 2010 tivesse havido uma diminuição de apenas 

26 000.00€ e de 2009 para 2011 uma diminuição de 158 000.00€ . Ora, estes números encontram-se a quilómetros de 
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distância da totalidade do conjunto da divida acumulada aos fornecedores que ultrapassa os 7 000 000.00 € e permanece 

estável. 

Este plano mais não é que um pequeno bote, salva vidas, que o Sr. Presidente da Câmara, em final de reinado, 

encontrou, qual comandante que foi deste navio ao longo de quase 30 anos, para, desesperadamente, se salvar do 

naufrágio a que ele próprio deu causa, deixando que o navio, com enorme rombo no casco, se afunde inexoravelmente 

nas profundezas dos mares da insolvência. 

Com este empréstimo, o Sr. Presidente, que já não pode recandidatar-se, pretende apenas salvar a face e atenuar a 

constante pressão dos credores a quem, sucessivamente, vem prometendo pagar as dividas, muitas vezes 

irresponsavelmente contraídas, enquanto o município agrava, por este meio, a sua já insustentável situação financeira. 

Sempre, e particularmente ao longo destes últimos anos, o Partido Socialista alertou para a situação financeira da Câmara 

propondo uma definição de prioridades, uma contenção cada vez maior nas despesas com o pessoal, a fim de evitar a 

contratação desnecessária e, muitas vezes, tão somente para satisfazer compromissos e promessas eleitorais.  

Um sério plano de saneamento financeiro exige rigor orçamental, disciplina e controlo de despesas, firmeza nas decisões, 

que muitas vezes desagradam, responsabilidade e verdade nas propostas e promessas eleitoralistas. 

Este plano, mera constatação dos números e de sua evolução, deveria ir muito mais além, sendo mais exigente e ousado 

na diminuição da despesa. Com a sua implementação, vamos criar encargos incomportáveis que nos arrastarão para uma 

situação financeira de tal modo débil, que poderá levar-nos à extrema dificuldade em pagar os salários aos funcionários, 

em reparar os buracos das nossas estradas e até, por exemplo, em pagar a iluminação pública. 

Que medidas de vulto preconiza o plano? Contenção de despesa? Os números falam por si! Nesse particular o seu 

significado é irrisório e a sua evolução, assente em previsões sem fundamentação e sustentação, não é garantia de 

sucesso. 

O Grupo Municipal do Partido Socialista, que já nos mandatos anteriores discordou de muitas politicas deste executivo, 

nomeadamente da criação da empresa municipal e da implementação da parceria publico-privada que, essas sim, nos 

precipitaram para o grande desequilíbrio financeiro - a primeira porque mais não é que uma agência de emprego, cujos 

números crescem exponencialmente em época de eleições, e a segunda porque executou obras escandalosamente sobre 

orçamentadas, - não pode apoiar este plano de saneamento financeiro que não irá sanear este município, não lhe 

restando outra alternativa que não seja a de votar contra porque não quer, decisivamente, ficar ligado à sua galopante 

caminhada para o abismo. 

O Grupo Municipal do Partido Socialista -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- De seguida, o deputado José Nascimento passou a apresentar a declaração de voto do PSD que irá ser transcrita 

na íntegra: “ O Grupo Municipal do PSD votou formalmente a aprovação do Plano de Saneamento Municipal proposto pela 

Câmara Municipal. Fê-lo por duas razões fundamentais: 

1º Por valorizar o bom principio do pagamento da divida aos empreiteiros e fornecedores, indispensável à saúde financeira 

das empresas e da economia local. 

2º Pela necessidade de dotar as finanças municipais de critérios de racionalidade e eficiência que respondam às 

exigências do plano de ajustamento relativo à adaptação local a que Portugal se encontra sujeito pela aplicação do ME 

(Memorando de Entendimento). 
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O Grupo Municipal do PSD valoriza também a preocupação da Câmara Municipal, não só do plano do cumprimento dos 

seus compromissos financeiros de curto prazo, como na criação de condições de sustentabilidade das suas finanças 

locais, adequada às exigências dos princípios de enquadramento orçamental definidos pela Lei. 

Valoriza, ainda, o facto de a Câmara Municipal ter conseguido o empréstimo contratado na CGD no valor de 5 000 000€ , 

o que representa eficácia da sua gestão e demonstra também, que a situação financeira da Câmara permite criar 

confiança nas Instituições de Crédito quanto ao pagamento dos compromissos assumidos, tudo isto num quadro actual de 

grande restrição ao crédito, quer às empresas, aos particulares, quer às autarquias locais.  

O Grupo Municipal do PSD na Assembleia Municipal considera que o endividamento de curto prazo está bem justificado 

pelo grande volume de investimento público responsável pelo desenvolvimento do concelho de Trancoso. 

Trancoso é hoje o concelho mais populoso, bem como, o concelho mais desenvolvido a norte da Guarda, como bem 

demonstra o indicador demográfico dos últimos censos. 

Mas o Grupo Municipal do PSD, também regista a diminuição do endividamento, verificado quer nos compromissos de 

curto prazo, quer no médio/longo prazo em relação a 2010. 

O estudo do saneamento financeiro do Município de Trancoso permite evidenciar, mesmo numa perspectiva 

conservadora, a fácil recuperação da sustentabilidade financeira, bem como, a margem necessária para continuar, no 

quadro de rigor e planeamento adequado, o investimento público, que seja realmente indutor de desenvolvimento 

económico gerador de emprego. 

Concluímos, pelo apoio à estratégia do Município, de adoptar medidas financeiras de sustentabilidade das suas finanças 

municipais, no quadro da operação interna de saneamento financeiro, cautelar que nem o País, nem muitos Municípios 

tiveram e têm, com prejuízo para a economia e para a degradação da situação financeira nacional.”------------------------------- 

----------O Presidente da Mesa disse que se iria passar ao ponto número sete. Deu a palavra ao munícipe Filipe Pires. Este 

referiu que uma das questões que se prende com a sua intervenção é o alargamento do cemitério. Segundo conseguiu 

apurar, através do “site” do Município, a Câmara tem seis técnicos engenheiros, dois arquitectos e dois engenheiros 

topógrafos. Questionou porque é que existem projectos dados a empresas externas, havendo neste momento contenção 

de dinheiro, quando a própria Câmara tem técnicos capazes. Se não tem, deveriam pensar nisso. Tentou descobrir as 

actas da Assembleia Municipal e a última que encontra é de Setembro. Não sabe se é verdade que existe alguma a 

seguir, mas se existe não está publicada. Reparou também que as últimas actas do Município que estão publicadas datam 

de 2009. Gostava de saber se é possível que as convocatórias para estas sessões surjam, por exemplo, no “site” da 

Câmara, pois é mais simples para qualquer munícipe ter acesso, sabendo em que dia se realizam e quais os assuntos a 

serem discutidos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa disse agradecer a sugestão. Embora a lei não imponha tal exigência, pensa que a 

publicação no “site” será muito mais divulgadora. Deu a palavra ao Presidente do Município que referiu, relativamente ao 

projecto do alargamento do cemitério, que durante dois anos ou três pediram ao GAT que fizesse esse projecto. 

Passaram-se quase dois anos até à extinção do GAT e este não foi capaz de o fazer. É certo que têm dois arquitectos na 

Câmara e têm feito vários trabalhos de arquitectura, mas também trabalham para Juntas de Freguesia. Evidentemente 

que há projectos com mais dificuldade uns do que outros, e há algumas matérias em que a Câmara não tem técnicos para 

isso, designadamente, no que diz respeito a sondagens do subsolo, em que têm de recorrer a outras empresas. Quanto 
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às outras sugestões são excelentes para futuro. Quanto às actas da Câmara Municipal, têm vindo a ser progressivamente 

colocadas no “site”. Crê que a circunstância de vir a publicar no “site” eventos e estas sessões da Assembleia Municipal é 

de muito interesse, porque merecem ser muito mais participadas pelo público do que têm sido até hoje. ------------------------- 

--------- Por fim, o Presidente da Mesa disse que a última sessão da Assembleia foi em Dezembro e a aprovação da acta 

foi feita nesta sessão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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 –  

 

--------- O Primeiro Secretário –- 

 

--------- O Segundo Secretário – 
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