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                                                 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
                                                                       DE TRANCOSO DE 30 DE ABRIL DE 2012 
 
 
 
--------- Aos trinta dias do mês de Abril do ano de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas, 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 dos documentos de prestação de contas relativos ao ano de 

2011, bem como do parecer do Auditor Externo; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto número quatro – Análise, discussão e votação da 2ª revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto número cinco – Análise, discussão e votação do pedido de autorização genérica para dispensa de 

autorização prévia da Assembleia Municipal, para assunção de compromissos plurianuais; 

--------- Ponto número seis – Análise, discussão e votação do pedido de autorização para celebração do contrato 

programa entre o Município e a Empresa Municipal TEGEC-E.M; ----------------------------------------------------------------------------

--------- Ponto número sete – Apreciação do inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais do Município 

e respectiva avaliação (os documentos encontram-se disponíveis na Câmara Municipal para consulta); --------------------------

--------- Ponto número oito - 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; Celina Tabosa Ramos Pinto, substituída por José Carlos Santos 

Rodrigues; Rogério Paulo Pires Tenreiro, substituído por Paulo Jorge dos Santos Coelho, o qual também faltou; César 

Amadeu Sousa Prata, substituído por Sandra Maria Lopes Ribeiro, membros do Grupo Municipal do Partido Social 

Democrata; Leonel Matias Alves; José Jorge dos Santos Carvalho, substituído por António Reis Ferreira e António 

Augusto Rocha Rua, substituído por Artur Rodrigues, membros do Grupo Municipal do Partido Socialista. Estas faltas 

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

Concelho, Francisco Miguel Quelhas Custódio; de Santa Maria, Amélio Manuel Martins Nunes Salvador; de Sebadelhe da 

Serra, Joaquim Gomes Bernardo; de Tamanhos, Nuno Filipe Cardoso Morgado; de Terrenho, Amílcar César dos Santos, 

substituído por Fernando Osório Santos, 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 José Martins Carvalho, Amílcar Nunes 

Salvador, António Manuel Gomes do Nascimento e Ivone dos Santos Mouco. ------------------------------------------------------------
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--------- O Presidente da Mesa deu início à sessão, convidando para completar a constituição da Mesa, o deputado 

Américo Carvalho Mendes, uma vez que o segundo secretário, Rogério Paulo Pires Tenreiro faltou. Disse que se iria 

discutir e votar a acta da última sessão. Não havendo intervenções e colocada à votação, a acta foi aprovada por maioria 

com seis abstenções. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Informou que se iria passar ao ponto um da ordem de trabalhos. Aberto o espaço para intervenções, deu a 

palavra ao deputado Amaral Veiga. Este questionou o Presidente do Município sobre a criação de um gabinete de apoio 

aos agricultores, referindo que muitas pessoas já lhe demonstraram o seu descontentamento pelo facto de a Câmara ter 

criado tal gabinete sem ter ouvido os agricultores, nem as organizações locais, ou seja, a Cooperativa agrícola. Há quem 

diga que a criação do gabinete se deve ao facto de a liderança da Cooperativa não ser muito do agrado do Presidente do 

Município, e, por isso, se trata de uma questão que tem a ver com alguma represália. Entende que a Cooperativa deveria 

ser ouvida, porque é uma instituição que tem muitos anos, é uma associação de agricultores que tem prestado ao longo 

de décadas, grande serviço aos mesmos, e julga que, no mínimo, era de bom-tom ouvir a Cooperativa sobre essa matéria. 

Não sabe quais as funções que a AJAP desempenha, que estreita ligação vai existir entre a Câmara e essa associação, 

mas entende que não se pode retirar funções a quem já cá está, porque assim estarão a colocar pessoas no desemprego 

e a acabar com serviços. Gostaria de saber quais as vantagens que advêm para o concelho em si, que funções irão 

desempenhar, que vazio poderão criar na cooperativa e alguma explicação, pois há quem diga que antes do gabinete, já 

cá estão os funcionários que o irão ocupar. Mais referiu que o estudo de saneamento de Moreira de Rei foi feito em cima 

do joelho, foram executadas obras que começaram dois ou três dias antes das eleições e depois saiu aquele buraco. E o 

buraco agora é que existe uma calçada com pedras enormes e as obras estão paradas. O que acontece é o transtorno 

que isso está a causar aos moradores que não podem transitar naquele local. Afirmou estar muito descontente, porque 

Moreira de Rei tinha um projecto para levar a cabo este ano diversas iniciativas no âmbito das comemorações dos 500 

Anos do Foral, tendo o Presidente do Município, numa reunião, assumido esse compromisso com timings, e afinal esses 

foram todos esgotados. Pediu aos serviços técnicos para elaborarem projectos, programação de concursos e até agora, 

zero. Sabe pelos serviços técnicos, porque os questionou, que programaram de imediato as obras, mas nada foi feito. 

Disse que não há nenhuma iniciativa por parte da Câmara, particularmente, pelo Sr. Presidente que parece que tem um 

estigma contra Moreira de Rei. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Município disse que o projecto de Moreira de Rei está a cumprir todo o cronograma 

que está desenhado pelo mesmo. No que diz respeito às obras de saneamento, elas estão praticamente concluídas. 

Tiveram uma reunião recentemente com a presença do Presidente da Junta de Freguesia de Moreira de Rei e com os 

técnicos da Câmara, e a obra de saneamento deu-se como concluída. No que diz respeito aos arruamentos, eles irão ser 

lançados a curto prazo, e o custo é avaliado em cerca de 40 000€. Quanto ao foral, o mesmo está adjudicado à Dr.ª 

Antonieta Garcia. O cronograma para arqueologia que tem vindo a ser cumprido, está também dentro daquilo que era 

esperado, quer para 2012, quer para 2013, e a rua a que o deputado se referiu é uma rua principal onde estava a ser 

pensada a conduta de ligação, mas que, ao ser escavada, apareceu uma calçada romana, pelo que fizeram duas reuniões 

para se estudarem alternativas. Relembrou que o projecto foi aprovado com acompanhamento arqueológico e estas 

escavações faziam parte desse acompanhamento. Por isso, ninguém imaginava que se descobrisse uma calçada romana 

tão espectacular. Sobre essa calçada, irão ver se a irão preservar e mantê-la visível ou, se depois de feito o registo 
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arqueológico, vai ser colocada a calçada a cubos já programada. Tudo o que estava previsto para 2012, será terminado 

neste ano, e o que está previsto para 2013, será concluído em 2013. Relativamente à questão da criação de um gabinete 

de apoio aos agricultores, disse que várias vezes têm vindo a observar que os partidos nos seus programas eleitorais 

reivindicam um papel mais activo do Município no meio rural e na intervenção e apoio à agricultura, e disse que tem 

sentido que, quer o PS, quer o PSD, procurem dar uma atenção especial à agricultura por parte do Município, uma 

atenção que vai para além do diálogo e da concertação com as instituições, designadamente com as cooperativas 

agrícolas que estão no terreno e são os principais instrumentos de apoio aos agricultores. Já constava do Plano e 

Orçamento para 2012 a criação deste gabinete ao agricultor. O que aconteceu é que a Câmara Municipal foi contactada 

pela Associação de Jovens Agricultores Portugueses, que, com surpresa, anunciou que estavam detentores do livro de 

registo da raça mondegueira. Disse que não sabia, e estranha que os agricultores, as associações representativas dos 

agricultores e os médicos veterinários da região não tivessem dado conta, e não tivessem mostrado indignação pelo facto 

de este livro ter saído de Pinhel, ou seja da Beira Interior, para a Chamusca. A AJAP tem vindo a procurar junto de 

algumas Câmaras apoio, para que na Beira Interior se desenvolva um projecto para esse efeito. Sabe que contactaram a 

Cooperativa Bandarra, mas a circunstância desta estar ligada à COFADRE, porventura não tenha tido junto da AJAP a 

melhor das receptividades. A AJAP veio apresentar à CMT um projecto muito interessante, do ponto de vista de 

exploração agrícola, de um conjunto de investimentos que, inclusivamente, terão algum carácter empresarial para a 

defesa, em Trancoso, da raça mondegueira, o que a Câmara achou muito válido e que não deviam deixar fugir. A criação 

do gabinete será acessória, porque no processo de cooperação, se propôs também que existisse um gabinete de apoio, e 

que a Câmara facultasse as instalações para que pudessem desenvolver um conjunto de actividades. Mas o factor 

principal desta relação tem a ver com os investimentos que estão previstos para Trancoso, no domínio da defesa e registo 

da raça mondegueira. No que diz respeito às funções que o deputado falou que poderiam ser concorrenciais com as da 

Cooperativa, julga que o deputado esteja a falar de subsídios que são feitos na Cooperativa, mas também não 

desconhecem em Trancoso que há concorrência por parte de uma técnica da Caixa de Crédito Agrícola nessa matéria e 

parece-lhe que até agora também ninguém reclamou sobre isso. Referiu que a CMT não deixa fugir oportunidades de 

investimento, e entende que a relação com a AJAP é importante, por causa da detenção do livro de registo e dos 

investimentos previstos no âmbito da defesa desse projecto. Quanto à relação com a Cooperativa Bandarra, sabem o 

apoio que a cooperativa tem dado aos agricultores em vários momentos e que tem o apoio da Câmara. Disse que não 

existe relativamente a ele ou ao Presidente da Cooperativa qualquer animosidade que seja relevante para o deputado 

questionar. Disse que é possível fazer muito mais pela agricultura no concelho de Trancoso, e esse é que deve ser o nível 

de exigência que devemos colocar nesse assunto. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado André Costa, o qual informou do problema existente na zona da Ribeirinha motivado pelo 

facto de o sinal digital de telecomunicações não chegar nas melhores condições. Sabe que há outras freguesias do 

concelho que se queixam do mesmo, sugerindo que se faça uma reunião com os municípios de Fornos e Aguiar da Beira 

de modo a fazer força para ser instalado um emissor na Serra do Pisco. -------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Eduardo Pinto, referindo que após as explicações dadas pelo Presidente do Município 

à questão colocada pelo deputado Amaral Veiga, se tudo se vier a passar como anunciou, digamos que esse passo dado 

pela Câmara Municipal até poderia revelar alguma bondade. A questão não está na criação do gabinete de apoio ao 
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agricultor em si, mas nos objectivos desse gabinete. Falou-se num projecto de investimento, e pensa que não será isso 

que a Cooperativa contestará. Parece-lhe até que mesmo o passo que a Câmara Municipal deu, talvez pudesse ter sido 

de alguma forma fruto de um acordo, ou de algum diálogo com a própria Cooperativa Bandarra. De qualquer das 

maneiras, parece-lhe que a preocupação da Cooperativa será legítima, resta saber se terá ou não fundamento. Disse que, 

tendo tido a oportunidade de ler as três moções enviadas, provenientes da Assembleia Municipal da Guarda, queria deixar 

expressa a sua solidariedade com as três moções e dizer que as subscrevia sem qualquer problema. Os assuntos nelas 

vinculados são preocupantes, e a questão de haver muitas crianças que chegam à escola sem o pequeno-almoço deve 

ser uma preocupação de todos, e que esta situação resulta da crise que Portugal está a atravessar e que o actual 

Governo teve o mérito de a aprofundar nestes meses de governação. Comentou também um artigo que veio no jornal “O 

Interior” de 16 de Abril que tem a ver com um comunicado que o PS distribuiu, concretamente com a resposta que o PSD 

fez chegar à comunicação social, acusando o PS de distorcer a verdade. Questionou o Presidente do Município que acusa 

o PS relativamente à divida de não dizer a verdade, quando a certa altura diz: “A propósito do empréstimo dos 5 000 000€, 

não aumenta o endividamento da Câmara, pois destina-se a pagar divida, substituindo divida de curto prazo por longo 

prazo, liquidando a totalidade da divida a fornecedores”. Disse que alguém anda distraído, porque então se o próprio 

Presidente do Município afirma nos documentos que a divida de curto prazo ultrapassa os 7 000 000€, como é que com 

5.000.000 €, se consegue pagar uma divida de 7 000 000€. Primeira mentira do PSD. Depois refere “ que o PSD não tem 

nenhuma parceria público privada. Envolve um sócio privado maioritário MRG e um sócio público minoritário, Empresa 

Municipal”. Questionou quem propôs a PPP, se foi a Empresa Municipal ou foi a Câmara Municipal? Segunda inverdade 

pela parte do PSD. Questionou quem é o único accionista da Empresa Municipal, parecendo-lhe que é a Câmara. Depois, 

numa outra linha, refere: ”que os valores referidos da divida não são verdadeiros e que o PS imputa à Câmara uma divida 

que legalmente não é sua”. Referiu que, na verdade, todas as dívidas da Empresa Municipal são pagas pelo Orçamento 

da Câmara Municipal. Portanto, mais uma inverdade do PSD. Depois dizem: “que se orgulham da obra feita, do 

desenvolvimento alcançado, verificado ainda nos últimos censos, em que obtivemos o segundo melhor resultado 

demográfico no distrito”, embora, se deva dizer que, pela primeira vez, desde há décadas, a população de Trancoso caiu 

para menos de 10 000 habitantes. Perguntou afinal de que é que se orgulham, de perder por poucos e ter ficado em 

segundo lugar? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Município disse que existe uma verdade insofismável em tudo isto. Recorda-se que 

numa das sessões desta Assembleia, o Eng.º Fonseca Ferreira várias vezes dizia: “Não basta que, quem está no poder, 

diga que tem a melhor estratégia, e quem está na oposição diga que não há estratégia nenhuma da parte do poder. Tem é 

de quantificar em indicadores, porque são estes que dizem quem é que tem razão.” O mais fiável indicador de 

desenvolvimento, é o indicador demográfico. O PSD orgulha-se, e Trancoso deveria orgulhar-se, de ter o segundo melhor 

resultado demográfico do distrito. A capital do distrito teve o primeiro resultado demográfico, aquilo que é habitual em todo 

o país. A Câmara Municipal desenvolveu uma estratégia, nos anteriores censos teve o terceiro resultado e agora tem o 

segundo melhor resultado nesta última década. Trancoso parte, daqui para o futuro, com o segundo melhor resultado 

demográfico, com uma auto-estrada, e com um conjunto de equipamentos que constituem, para quem gerir o futuro de 

Trancoso, condição para melhorar este resultado. Referiu que estará cá para ver se o irão conseguir. Relativamente à 

dívida de curto prazo ela é de 6 000 000 €, e a estratégia é com os 5 000 000 € e mais 1 000 000 € que esperam obter da 
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empresa “Águas da Teja” na renegociação do contrato por mais cinco anos, pagar completamente esta dívida de curto 

prazo. Mais referiu que almoçou com o Ministro Relvas e que para os 60 municípios do país que estão numa situação 

calamitosa, o resgate vai ser muito duro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Amaral Veiga, referindo que as sessões à noite são muito interessantes, mas sessões com 

esta ordem de trabalhos, acha que é um exagero, porque limita o debate. Pensa que o PSD está contido, porque se 

tivesse o comportamento que tem tido em outras sessões, estaríamos no primeiro ponto para aí até às onze. 

Relativamente à questão do gabinete de apoio aos agricultores, disse ainda que nunca recebeu subsídios, porque nunca 

foi agricultor, desconhece a tal concorrência e não sabe que função desempenha a tal funcionária do Crédito Agrícola. O 

que sabe é que a Cooperativa Agrícola há muitos anos que tem imensos cooperantes agricultores, que faz projectos, que 

apoia o sector da pecuária e apoia os agricultores no escoamento dos seus produtos. Seria pelo menos de bom-tom que o 

Presidente do Município tivesse ouvido a direcção da Cooperativa sobre essa matéria e acalmar as pessoas. Disse que o 

Presidente da Câmara fica sempre muito contente por ter perdido por menos, mas continuamos a perder pessoas, e a 

fazer alguns investimentos que não seriam prioritários e, provavelmente, se tivessem tido outras opções, investimentos 

que pudessem ter sido canalizados para a promoção de emprego, para a fixação de indústria e fixação de empresas, 

talvez os resultados fossem outros. Portanto, para ele perder por menos, é sempre perder. Solicitou que os ressaltos 

existentes na Rua dos Cavaleiros fossem alterados porque qualquer carro bate aí se não tiver muito cuidado. -----------------

--------- O Presidente da Mesa disse que o deputado tem razão quanto à ordem de trabalhos, e que esta seria para uma 

sessão que começasse às 14h30, o que não foi possível. --------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Município disse que quanto à questão da interioridade e do investimento, vivemos 

um momento histórico muito difícil para o país, e crê que é chegada a hora de todos darmos passos no sentido de ajudar 

Portugal. Hoje não faltam mecanismos de incentivo ao investimento em muitas áreas que deveriam motivar muitos de nós 

a fazê-lo. Deu o exemplo do PRODER pois a Associação Comercial facilita o acesso e a informação relacionada com 

estes programas. Os PROVERES facilitam também muito investidores. A verdade é que não podem ser só alguns a dar 

ao concelho de Trancoso, aquilo que todos poderiam dar. --------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o Presidente da Junta da Freguesia de Palhais, reforçando a intervenção do deputado André 

Costa, e referindo também que não é só o sinal da TV, como também a Internet. Relativamente às refeições dos alunos, 

sobretudo o pequeno-almoço, como referiu o Sr. Eduardo Pinto, disse que é director de uma turma, conhece um pouco a 

realidade da escola em Trancoso e Vila Franca das Naves, e onde existem alunos mais carenciados, desde o início do 

ano estão a usufruir desse pequeno-almoço. Muitas vezes vê alunos ao meio da manhã a comer sandes e bolos e quando 

chega o almoço, há um desperdício total. Já alertaram para esta situação, e estão a fazer um esforço para que haja um 

aproveitamento, até porque estamos em crise. Para além disto, disse que convocou vários encarregados de educação na 

sua direcção de turma, e depois de expor a situação de que os educandos poderiam usufruir do pequeno-almoço, verificou 

que nenhum deles entendeu que necessitava. Relativamente às escolas de Trancoso, sugeriu que se fosse possível, se 

fizesse uma ligação entre as duas escolas junto à portaria, porque, por vezes, é necessário deslocarem-se da EB 2 à 

Escola Secundária e têm de dar a volta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município disse que tomou boa nota da questão do sinal da TV e Internet e irão ver de que 

maneira se pode resolver o problema. Quanto à ligação entre as escolas, deverão ser as escolas a colocar a questão à 
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DREC, pois as escolas são propriedade do Estado e são geridas pelo Ministério da Educação. A Câmara poderá ajudar se 

vier a ser solicitada a intervir, nomeadamente com algum apoio em obras. ----------------------------------------------------------------

--------- Usou a palavra o Presidente da junta de Freguesia do Reboleiro, informando os conterrâneos da zona da 

Ribeirinha que graças ao esforço dispendido pela junta da Freguesia do Reboleiro e ao apoio dado pela empresa 

GENERG, há dois anos e meio foi instalado um equipamento na Serra do Reboleiro para compensar o defeito trazido pela 

instalação do parque eólico na serra de Sebadelhe. A Câmara e a Freguesia suportaram os custos da instalação eléctrica 

e da construção da casota onde foi instalado o equipamento, e agora aproveitaram esse equipamento para nele introduzir 

descodificadores colectivos para toda a população da Ribeirinha. Ninguém que tenha televisão com sinal analógico 

precisa de apressadamente fazer a transferência para TDT, porque aqueles descodificadores colectivos são suficientes 

para receber o sinal. Aqueles que se queixam que não receberam esse sinal, é porque não tinham a TV sintonizada para 

aquele local. Teve o cuidado de informar os colegas de Sebadelhe e Palhais e agradecia que o fizessem junto da 

população, no sentido de dizer que evitam de andar a gastar dinheiro na compra de descodificadores individuais. Isto não 

obsta a que possam desenvolver esforços no sentido de melhorar a recepção do sinal digital terrestre. ------------------------ 

O Presidente da Mesa informou que iria passar-se ao ponto número dois, e uma vez que os documentos foram enviados, 

o Presidente da Câmara não iria fazer uma intervenção prévia. Aberto o espaço para intervenções, deu a palavra ao 

deputado Eduardo Pinto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Este referiu que nas “Obras em Execução” foi colocada, como estando em execução, a piscina municipal em 

Trancoso. Parece-lhe que na última sessão, o Presidente do Município deu o trabalho como estando concluído, que a 

piscina só não se encontrava em funcionamento por uma questão de pagamento aos fornecedores. Nos “Projectos em 

Elaboração”, também ficou convencido na última sessão que a ampliação do cemitério já estaria em execução,e, como 

agora aparece em elaboração, pediu que o esclareçam. Também neste ponto consta o Museu da Cidade no Palácio 

Ducal, e pelas informações dadas pelo Presidente do Município em outras sessões, o compromisso que havia de 

aquisição, pelo valor que estava estipulado em 900 000€, teria caducado. Se agora consta nesta actividade a elaboração 

do projecto do Museu da Cidade naquele local, pressupõe que já houve acordo para a aquisição, e era isso que pedia 

para ser esclarecido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

--------- Em resposta, o Presidente do Município disse que está praticamente concluída a intervenção da piscina municipal, 

mas como a obra ainda não foi entregue, foi colocada em “obras em execução”. No que diz respeito à ampliação do 

cemitério, o projecto está em elaboração. Relativamente ao Palácio Ducal, referiu que o contrato promessa caducou, mas 

foi feita uma nova avaliação por um perito, que permite tornar elegível o custo do projecto, porque nas regras do QREN, o 

custo dos edifícios pode ser elegível. A avaliação do Palácio Ducal foi para os quatrocentos e tal mil euros, esse valor será 

comparticipado com a mesma taxa de execução do projecto, entre 80 a 85%, tal como a obra, e esse valor é um valor que 

será aceite pelo Sr. Manuel Pinto. Estão a um passo de poder ter acordo quanto à aquisição do edifício, mas que só é 

viável nas actuais circunstâncias, porque efectivamente já foi confirmada de Coimbra, a ilegibilidade da despesa com a 

aquisição do edifício. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado João Baptista, mencionando que ficou preocupado quando ouviu o deputado Amaral Veiga, 

mas ficou mais tranquilo quando ouviu sobre Moreira de Rei as explicações dadas pelo Presidente do Município. Na 

realidade iremos ter festa dos 500 anos do foral. Este assunto foi já bem espicaçado, até ao ponto de serem chamados 
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técnicos a esta Assembleia, para dizerem realmente o que se passava. Decorridos alguns meses, este tema vem sempre 

ao de cima. Disse que também gostaria de ouvir, em defesa das suas gentes e freguesia, o Presidente da Junta de 

Freguesia de Moreira de Rei. Informou que a estrada que vai do Freixial para o concelho de Pinhel se encontra em 

péssimo mau estado e que precisa de uma intervenção urgente. Relativamente à questão de desligarem alguns pontos de 

luz no concelho e acender / desligar mais tardiamente algumas iluminárias em Trancoso, deu como exemplo, que no lado 

do Centro Histórico estão a acender muito tarde, mas nos bairros parece que acendem normalmente. Questionou se há 

algum programa específico para o feriado municipal do dia 29 de Maio. Perguntou também se a Feira de São Bartolomeu 

será dentro do mesmo figurino, reportando-se a encargos que porventura uma feira anual possa sobrecarregar na Câmara 

e na Associação Comercial, e pensa que com tempo este tema deveria ser abordado, para que não sejam as pessoas 

surpreendidas e na altura da feira ficarem desprovidas de tudo o que é habitual em termos de artistas. ----------------------- ---

--------- Em direito de resposta, o deputado Amaral Veiga disse não intervir em defesa do amigo e conterrâneo, Carlos 

Varela, Presidente de Junta da Freguesia de Moreira de Rei. Quem o defende são os munícipes pelo trabalho que ele vai 

fazendo e pelo empenho que tem na defesa das questões da sua terra. Ele está a tempo inteiro como Presidente da 

Junta. Não é pelo facto de não intervir nestas sessões, que não faz o seu trabalho autárquico. O deputado disse que, no 

caso dele, sente esse impulso de defender a sua terra para relembrar questões prometidas pelo Presidente do Município. -

--------- O deputado João Baptista disse que tem todo o respeito e amizade pelo Sr. Carlos Varela e, se o ofendeu, pede 

desculpa. Mais disse que no dia 16 de Abril foi aprovado o Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil de 

Trancoso, e, por conseguinte, é suposto que este assunto seja de novo elencado nesta Assembleia, porque está sujeito a 

uma regulamentação. Como é um tema muito particular, e que a todos diz respeito, é neste contexto que questiona o 

Presidente do Município e os possíveis intervenientes dos grupos municipais, se por acaso, se prevê na regulamentação 

deste plano, a introdução de alguma taxa ou tarifa. Porque a tarifa de emergência e protecção civil, já é reconhecida em 

diversos municípios, e está a ser executada. Mencionou que hoje em dia, os municípios “per si” não conseguem chegar às 

dificuldades, com que organismos da Protecção Civil e da Emergência se deparam. Neste caso concreto, quis referir as 

Associações Humanitárias de Bombeiros. Em Trancoso, sabe-se que há uns novos desafios de investimento, como referiu 

em sessões anteriores, mas como é de conhecimento geral, as associações humanitárias de bombeiros estão no universo 

português com sérias e grandes dificuldades de sobrevivência. As associações do concelho também terão as suas 

dificuldades, lutam e persistem junto do Presidente da Autarquia para que sejam criados meios de sustentabilidade. 

Questionou o Presidente do Município se seria desajustado prever nesse dito regulamento, uma pequena tarifa, nem que 

se traduzisse em um euro por mês na factura de água. Seria uma forma colectiva de todos podermos contribuir para as 

associações humanitárias dos bombeiros e da protecção civil do concelho. Disse que a realidade do novo quartel dos 

bombeiros de Trancoso está à vista, tendo uma componente de participação de 85% do QREN e o esforço da autarquia 

será de 15%. Disse que neste momento, os bombeiros, tanto os de Trancoso como os de Vila Franca das Naves, têm 

necessidade de viaturas. Os bombeiros de Trancoso têm cerca de dez viaturas ambulância, e estas só permitem a 

utilização de dois utentes, um em maca e outro ao lado sentado. Hoje o Ministério da Saúde exige, por questões de 

gestão, que o tráfego de utentes para serviços programados se faça de forma colectiva, ou seja, se um conjunto de 

utentes tiver que estar à mesma hora no hospital da Guarda, vai haver uma plataforma onde vão cair todas as situações 

não urgentes, e essa plataforma irá equacionar qual a associação de bombeiros que terá o melhor ponto de partida para 
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fazer o seu ponto de chegada à Guarda. Neste momento, os bombeiros do concelho de Trancoso, não têm uma viatura de 

transporte múltiplo, e para estarem no combate de igual modo com outras associações é necessário a sua aquisição. Têm 

também a necessidade, e está já aprovado ao abrigo do quadro comunitário, de um veículo urbano de combate a 

incêndios – VUCI, que terá também material de desencarceramento mais avançado. Será uma viatura multifunções que 

terá a particularidade de ter uma tração 4x4. Disse, por fim, que a Associação Humanitária dos Bombeiros de Trancoso 

fará no próximo mês de Maio 80 anos. Apelou à consciência de cada um, que se calhar esse pequeno contributo de um 

euro por contador do concelho, havendo cerca de seis mil e tal, seria uma forte componente em benefício da protecção 

civil e da emergência, porque nunca sabemos quando o azar nos bate à porta. ---------------------------------------------------------- 

--------- O Presidente do Município disse que é consensual o respeito que todos temos pelos Presidentes de Junta. 

Relativamente à estrada de Freixial, disse que muitas vezes o Presidente de Junta de Vila Garcia tem vindo a falar desse 

assunto, e é uma daquelas obras que, se o balcão permanente do QREN abrir, terá de ter a maior das prioridades, pois é 

sem dúvida a pior estrada em termos de conservação do concelho de Trancoso. Quanto à questão de se desligarem 

alguns pontos de luz, é uma realidade que tem vindo a ser articulada com as juntas de freguesia, porque a subida do IVA 

de 6% para 23% se traduz uma numa facturação de 500 000€ ano, num acréscimo de despesa para a Câmara, que tem 

de ser compensada com alguma poupança energética. Quanto às celebrações do feriado municipal, dia 29 de Maio, 

anunciou que o Ministro da Defesa irá estar presente, o que quer dizer que teremos um programa com maior envolvimento 

do que aquele que é habitual nestas comemorações. Quanto à Feira de São Bartolomeu, bem como a Festa da História, 

são compromissos que estão apostados em continuar, baixando o orçamento dos custos. Quanto às questões da 

protecção civil que o deputado João Baptista falou, disse não querer antecipar nenhuma decisão ou compromisso político 

relativamente à eventual taxa. Disse estar bastante preocupado com o impacto que o IMI possa vir a ter no concelho de 

Trancoso, e pensa que seria importante existir nesta Assembleia uma comissão entre autarcas do PS e PSD, para 

monitorizar este impacto, dado que as avaliações poderão conduzir a subidas muito significativas nos imóveis que não 

estão avaliados há algum tempo, e impor, porventura, uma descida das taxas para o próximo orçamento, como também 

seria interessante, haver outra equipa para a monitorização da reforma autárquica no concelho de Trancoso. Pensa que o 

contributo de todos era importante, e era uma experiência que poderia ser alargada a outros domínios. Salientou também 

o empenhamento da Câmara Municipal na construção do Quartel dos Bombeiros de Trancoso. ------------------------------------

--------- O Presidente da Assembleia referiu que, relativamente à reforma administrativa, já uma vez esteve agendada uma 

pré-comissão formada pelo Presidente do Município, Presidente da Assembleia Municipal, pelo líder do PS e por um 

membro do PSD, para que começassem a trabalhar a sério nessa questão. Disse que, quando o Presidente do Município 

quiser, estarão abertos para isso. Informou que se iria passar ao ponto três da ordem de trabalhos. -----------------------------

--------- Usou da palavra o Presidente do Município, referindo que gostaria de realçar alguns números dos documentos de 

prestação de contas relativamente ao ano de 2011, que lhe parecem ser relevantes. O volume global da receita é de 10 

777 000€, o que corresponde a uma taxa global de execução de 44,16%, sendo que a receita de capital contribuiu com 

27% de realização e a receita corrente com 73% da realização. A despesa global teve uma execução de 68%, sendo que 

a despesa de capital se aproximou dos 30%. Salientou também algumas questões, que estão também presentes na 

demonstração de resultados, relativamente a 2011, como é o caso de, em matéria de pessoal, ter menos despesa em 

2011 do que em 2010. Também tiveram um melhor resultado líquido do exercício, em relação a 2010. Pela primeira vez, 
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tiveram resultados financeiros positivos, tiveram um melhor resultado operacional e corrente relativamente a 2010, sendo 

que a despesa corrente global em relação a 2011, desceu 2,5%, o que é muito significativo. Quanto à situação de 

endividamento, neste momento, quer em termos de endividamento líquido, quer em termos de endividamento a médio e 

longo prazo, o Município de Trancoso está dentro dos limites que a Lei lhes confere, o que quer dizer que é muito 

significativo terem voltado a estar dentro dos limites, para além de que se verificou uma redução significativa do saldo da 

conta de outros devedores, bem como uma redução de dívida às instituições de crédito de médio e longo prazo. 

Mencionou que os valores e taxa de execução da conta de gerência relativamente ao orçamento, aparecem com o 

resultado global de 44%, apenas porque a Câmara tem ainda uma dívida de curto prazo, que, de alguma forma, 

corresponde a obra feita e não paga, mas que empola necessariamente os orçamentos. Quando o processo de 

saneamento financeiro estiver concluído, passarão a ter, já em 2013, orçamentos mais rigorosos, do ponto de vista 

daquilo que é a capacidade de absorção da receita corrente e da receita de capital. ----------------------------------------------------

--------- Aberto o espaço para intervenções, interveio o deputado Paulo Amaro, referindo que face ao volume de 

informação que lhe foi prestado, gostaria de deixar uma palavra de apreço aos técnicos e dirigentes responsáveis pela 

execução das contas. Mencionou que a declaração de voto do PS, na reunião da Câmara Municipal, refere que “Numa 

análise aos documentos de prestação de contas referentes a 2011, agora apresentados, verificamos que enfermam do 

mesmo erro e do mesmo vício de sempre: um desfasamento colossal entre o Orçamentado e o Executado”, pelo que lhe 

apetece dizer que as declarações de voto do PS é que enfermam sempre do mesmo vício, que é esta mesma observação. 

De facto, na página 6 do relatório de gestão, é referido que as normas contabilísticas obrigam que na abertura de cada 

ano económico, é automaticamente cativada a dívida proveniente de obra executada e ainda não paga, o que faz com que 

os orçamentos sejam necessariamente empolados, e depois tenham uma taxa de execução mais baixa. É uma situação 

que não se verifica só em Trancoso, mas na generalidade das autarquias locais. Quanto à execução do ano de 2011, nos 

documentos de prestação de contas, para além do que já tinha sido referido pelo Presidente do Município, salientou que a 

taxa global de execução em 2011 foi efectivamente superior ao que foi verificado em 2010. Enquanto temos uma taxa de 

receita de 44,16%, na despesa essa taxa é de 43,76%, o que revela que há algum equilíbrio na execução do Plano. Na 

receita de capital, a taxa de execução é de 27%, enquanto nas despesas de capital é de de 30%. Nas receitas correntes, 

a taxa de execução foi de 73%, e as despesas correntes 68% o que de facto dá a ideia que ao longo do ano foi procurado 

um equilíbrio na execução das contas da Câmara Municipal. O facto é que a situação que vivemos, obriga que seja dada 

prioridade à consolidação orçamental, quer a própria situação do Município, quer a própria situação financeira que o país 

está a atravessar neste momento. Esta prioridade já foi traduzida em Lei, através da Lei nº8/2012, relativa à assunção de 

compromissos e pagamentos em atraso das entidades públicas. Esta sustentabilidade financeira, no caso do Município de 

Trancoso, passa pelo plano de saneamento, com a liquidação de grande parte da divida de curto prazo. Como 

consequência deste facto, foi travada a despesa de investimentos, mas que também resultou em parte da suspensão do 

QREN, no que diz respeito à abertura de novos concursos. A despesa corrente diminuiu 2,5% num montante de cerca de 

155 000€, os fornecimentos e serviços externos diminuíram 17%, num montante de cerca de 406 000€, os custos com 

pessoal diminuíram 5% no montante de cerca de 143.000€. Tudo isto é traduzido na redução de dívidas a fornecedores no 

montante de cerca de 2 000 000€. Mais referiu que, no final de 2011, o Município de Trancoso cumpria com todos os 

níveis de endividamento, mas pensa que neste cálculo do limite de endividamento, não foi tido em conta a Empresa 
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Municipal. Sendo que, nos termos do artº 31.º da Lei 53-F/2006, a cobertura dos eventuais prejuízos, ao acordo dessa 

legislação terá que ser feita, e basicamente passa por uma transferência da Câmara Municipal para a Empresa Municipal, 

na medida da sua participação que é de 100%, ou seja, apesar de não entrar no cálculo do limite para o endividamento, 

vai ter de haver transferências, ou seja, diminuição de recursos financeiros da Câmara, para cobrir um eventual prejuízo. 

Chamou à atenção de que, conforme informação da Divisão Financeira da Câmara Municipal, não são apresentadas as 

contas consolidadas, com o compromisso que elas venham a ser apresentadas em Junho, uma vez que existia dificuldade 

de obterem em tempo útil os documentos de prestação de contas de cada uma das entidades participadas pela Câmara 

Municipal. No entanto, as contas individuais já foram aprovadas nos respectivos órgãos e são do conhecimento da 

Câmara. Na página 16 do documento anexo às demonstrações financeiras, é referida a TEGEC, cujo resultado líquido do 

exercício foi negativo e de -84.000€, a ENCANTA que teve um resultado liquido negativo de -2.714€, sendo também 

mencionadas outras entidades, como a FMT e a RESIESTRELA. Recordou que na sessão de Dezembro de 2010, referiu, 

conforme está traduzido em acta, na página 31: “ Sendo a Empresa Municipal um instrumento de gestão de intervenção 

da Câmara Municipal de Trancoso, pensa que deveria vir a esta Assembleia, aquando da discussão do Orçamento e da 

prestação de contas, a posição financeira da Empresa Municipal. Da análise que faz da lei 169/99 no seu artº 53, nº1, 

alínea d, quando define as competências da Assembleia Municipal, é dito: ““acompanhar, com base em informação útil da 

Câmara, facultada em tempo oportuno, a actividade desta e respectivos resultados nas associações, …, empresas, 

cooperativas ou outras entidades em que o Município tenha alguma participação no capital social ou equiparado”. Pensa 

que faria todo o sentido que fosse facultada à Assembleia toda essa informação. O Presidente do Município disse que 

está completamente de acordo e na próxima sessão de prestação de contas, virá uma informação destas empresas 

participadas”. Mencionou que esta informação não foi disponibilizada. Para que se perceba o peso que tem a Empresa 

Municipal na atividade da Câmara, tendo em conta o mapa de controlo orçamental de despesa, de um total geral de 

despesa paga no corrente ano de 8.512.000€, foram transferidos para a Empresa Municipal 1.873.000€, ou seja, cerca de 

22% do total da despesa paga. Se atendermos apenas às despesas correntes, do total de 5.686.000€, foi feita uma 

transferência de 1.000.000€ para a Empresa Municipal, o que representa 17, 58%. Se atendermos apenas às despesas 

de capital, de um total de 2.826.000€, na Empresa Municipal foram assumidos 873.000€, o que representa 30% das 

despesas de capital. Na sua opinião, apesar de estar traduzido nas contas da Câmara Municipal que foram feitas estas 

transferências para a Empresa Municipal, deveriam também ser facultados à Assembleia Municipal os documentos de 

prestação de contas da Empresa Municipal, para que esta perceba como é que estas transferências foram efetivamente 

gastas na TEGEC. Por fim, chamou à atenção para a reserva que consta na certificação legal de contas, que a seu ver é 

estranha, quando refere no ponto 7.3: “que no âmbito do processo de confirmação externa de saldo de fornecedores e 

outros credores, foi possível identificar divergências de cerca de 410.000€ não provisionadas, cuja conciliação não foi 

possível validar.” Acha o valor de 410.000€ muito significativo para que possam ocorrer divergências de saldos nas contas 

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

--------- Em resposta, o Presidente do Município referiu que, efectivamente, há 410.000€ que o ROC entendeu que no 

conjunto de informação junto dos vários credores vinham referenciados e não estavam cabimentados. Prende-se com 

duas situações, sendo uma delas com 120 000€ de juros de mora da empresa Chupas e Morrão, que consideram 

prescritos e, como tal, não reconhecem, e com duzentos e tal mil euros da Associação de Municípios da Cova da Beira de 
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um projecto transfronteiriço que está a ser executado, mas ainda não está concluído. Na circularização que foi feita, a 

Associação entendeu que todas as componentes nacionais dos vários municípios, a partir do momento em que o projecto 

estava em execução, se consideravam em dívida. Todavia, disse que são situações que durante o ano 2012 irão corrigir. 

Quanto à questão relacionada com a consolidação das contas, disse que já no ano passado a consolidação das contas 

com as várias entidades participadas, vieram à sessão de Junho. Como se deduz dos documentos, a lei não fixa um prazo 

para a apresentação da consolidação das contas. Este ano irá ser apresentada em Junho. Por outro lado, no que diz 

respeito ao endividamento, não haverá qualquer consolidação, uma vez que pagarão aquilo que foi o resultado negativo 

da ENCANTA, quer a totalidade dos prejuízos da Empresa Municipal. Aqui, ao contrário daquilo que o deputado 

questionou, não irá haver um esforço a dobrar pelo pagamento desses prejuízos. Pelo contrário, em orçamento tinham a 

previsão de transferências de 1.000.000€ para o funcionamento corrente da Empresa Municipal, e este contrato-programa 

de 1.000.000€, se fosse celebrado, teria de ir ao Tribunal de Contas. A Câmara, ao transferir a totalidade da dívida, irá 

subtrair a este 1.000.000€ aquilo que é o prejuízo, de qualquer forma, isso entra como receita para a tesouraria da 

empresa e só darão o restante, ou seja, o que está previsto orçamentalmente mantem-se, não haverá nenhum 

agravamento, pagam a totalidade do prejuízo, ainda com a vantagem de que neste desdobramento farão um contrato 

programa menor, o que quer dizer até que o isenta do visto do Tribunal de Contas. ----------------------------------------------------

--------- Em direito de resposta, o deputado Paulo Amaro referiu que não está em causa o facto da consolidação das 

contas vir a ser apresentada em Junho. O que queria referir é que, face ao montante da verba que é transferida para a 

Empresa Municipal, na sua opinião, aquando da apreciação dos documentos de prestação de contas da Câmara 

Municipal, também deveriam ser facultados à Assembleia Municipal os documentos de prestação de contas da Empresa 

Municipal, para que a Assembleia percebesse como esse dinheiro era aplicado. --------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Eduardo Pinto, subscrevendo a intervenção do deputado Paulo Amaro. Disse que o 

orçamento que a Câmara trouxe à Assembleia, em Dezembro de 2010, relativamente ao ano de 2011, somava 

29.849.602€. Por outro lado, a Câmara não apresentou, nem constam nos documentos da divida, 18.000.000€. 

Questionou para onde foi este valor de receita prevista, que depois não foi cobrada, ou então, a elaboração do orçamento 

de 2011, à semelhança dos anteriores, foi um exercício para enganar os deputados, deliberadamente ou não. O que é 

facto, é que não há explicação para isso, e está a falar num valor de 18.000.000€. Aquando da apresentação desse 

orçamento o PS disse que a execução de 2011 não iria além dos 11.000.000€, na melhor das hipóteses 12.000.000€, o 

que é um facto, e é indesmentível. Para além disto, disse que a execução tem vindo a dar razão às interpretações feitas 

pelo grupo municipal do PS. Se partissem da base do orçamento, 29.849.602€, a execução, no que diz respeito à receita, 

apenas foi de 35,76%, ou seja, 10.673.000€, como se pode verificar nos mapas. Disse que não são resultados bons, bem 

pelo contrário, e ainda pioram se fizer uma análise mais detalhada, porque a Câmara Municipal previa para a receita de 

capital 21.115.000€, mas nos mapas da prestação de contas referem apenas como receita cobrada de capital 4.160.000€, 

ou seja, apenas 19,70% do previsto, menos 81% do que foi prometido aquando da aprovação do orçamento. O mesmo 

cenário se verifica na despesa de capital, 21.055.000€ para despesa de capital, e a isso apenas correspondeu uma 

execução de 4.591.000€, ou seja, 21%, um quinto do previsto. Referiu que a execução mínima também ocorreu no caso 

do Plano Plurianual de Investimentos, e verificou que no total geral, apenas se atinge uma execução de 21,12%. As 

Grandes Opções do Plano, idem, com 29,98%, menos de um terço do previsto. Gostaria de saber que tipo de despesas 
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paga o valor de 1.000.000€ que a Câmara transferiu para a Empresa Municipal em 2011, uma vez que se sabe que há 

atrasos no pagamento de algumas verbas a funcionários. Como é que justifica o valor de 873.000€ a título de 

transferências de capital? Será que é este o valor que se destina ao pagamento das rendas excessivas dos investimentos 

resultantes da parceria público privada? Como justifica a dívida inscrita na página 12 em nome do fornecedor PACETEG e 

descrito por débito de despesas água / luz? Qual a razão para ser a PACETEG a debitar à Câmara Municipal e não a EDP 

ou a empresa Águas da Teja? Qual a razão para que na referida declaração de dívida na pág. 13, conste como dívida 

mais de 14.000€ à empresa RodoCôa, relativa a transportes escolares nos anos 2008, 2010, 2011, somando mais de uma 

centena de milhares de euros. Perguntou se os transportes escolares não são custeados por verbas provenientes do 

Ministério da Educação. Questionou também qual a razão de manterem uma dívida de RSU do ano 2002 à empresa 

NOVAFLEX – Técnicas de Ambiente, S.A. que consta da página 11 da mesma declaração e que soma vários milhares de 

euros. Como justifica à junção de tanta dívida, tantos encargos em 2011, sabendo que não os poderia pagar, quando tinha 

conhecimento de tantas outras dívidas por liquidar? Também é referido nos documentos, que a diferença das dívidas 

entre 1 de Janeiro de 2011 e 31 de Dezembro, é de cerca de menos 1.246.000€. Questiona se é proveniente de 

pagamentos efectivamente feitos a fornecedores ou terá outra explicação. Por fim questionou o porquê, e para quê, 

crucificar as Juntas de Freguesia não lhes pagando nada, relativamente às transferências trimestrais de 2011. ----------------

--------- Em resposta, o Presidente do Município disse que esta intervenção do deputado foi de um pensamento que 

proliferou na última década, e que está hoje profundamente desajustado dos novos tempos. Referiu que a CMT 

apresentou um orçamento e sucessivas revisões orçamentais e, do ponto de vista da técnica contabilística, é o produto 

final do orçamento, corrigido com as revisões orçamentais, que constitui a base orçamental para cálculo da execução 

orçamental. Sabe que é chinês para o deputado, mas é das regras contabilísticas. Por isso, a base orçamental de que se 

parte para as contas é o orçamento corrigido com as várias revisões orçamentais. Durante muito tempo pensaram que o 

que era preciso era executar, fazer obra e então isto chegou ao triste espectáculo onde estamos, porque, na verdade, os 

tempos em que vivemos, e a partir do momento em que o país celebrou com a Troika o programa de resgate financeiro, o 

paradigma mudou para todos. O país não pode viver acima das suas possibilidades, e se é verdade que há um saldo 

muito positivo da democracia e do 25 de Abril, que levou a que o país hoje tenha um nível de equipamentos e infra 

estruturas que não tem comparação com o Portugal de antes de 1974, Portugal continua a viver acima das suas 

possibilidades. Quando se fala em défice orçamental, quer dizer que há uma parte da despesa que não é coberta pela 

receita, o que quer dizer que, enquanto o país andar com défice orçamental, vai ter de se endividar no estrangeiro. Foi 

assim que os sucessivos governos, levaram a que Portugal estivesse como está. Só quando o país estiver num défice 

equilibrado ou próximo do zero, é que Portugal deixará de precisar de ir aos mercados a pedir dinheiro emprestado. Disse 

que vamos todos fazer um esforço, no Estado e nas Câmaras Municipais para reduzir o défice e fazer um ajustamento 

orçamental que permita a Portugal deixar de ir aos mercados ou de pedir dinheiro emprestado para realizar aquilo que 

pretende. Daí que, a partir de 2011, na Câmara todos se começaram a consciencializar que era preciso travar a despesa, 

o investimento e procurar pagar a dívida de curto prazo. Era isso que todas as Câmaras deveriam fazer. Algumas não o 

fizeram porque não tinham capacidade de ir à banca, porque esta não lhes empresta dinheiro. Se os Municípios, as 

Empresas Municipais, o Estado não arrepiarem caminho, não reduzirem a despesa e não procurarem pagar, 

evidentemente que se entra numa espiral sem qualquer controle. Foi por isso que, em 2011, entenderam rever o nível de 
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execução, abdicando de alguns projectos que estavam comparticipados, porque era necessário travar a despesa. O 

esforço que é exigido hoje aos Municípios, é um esforço de consolidação e ajustamento orçamental. A “lei dos 

compromissos” vem colocar o travão a todos nós, Juntas, Câmaras, Empresas Municipais, pelo que temos de ser muito 

selectivos na execução de obra a fazer e ter fundos próprios para realizar a despesa. Em 2011, tomaram as decisões que 

se impunham à Câmara, que era contratar e negociar o que lhes permitia pagar a dívida de curto prazo e deixar de ter 

pressão sobre a tesouraria, ajudar a economia local pagando aos fornecedores e empreiteiros, passando a pagar dentro 

dos prazos previstos na lei, e por outro lado travando a despesa, sobretudo daquilo que não for estratégico. Está 

disponível para que, em matéria de execução orçamental e matéria de obras que sejam estruturantes, abrir aqui uma co 

responsabilidade de todos, para acolher todas as sugestões que se revelem as mais correctas do ponto de vista daquilo 

que serão os objectivos estratégicos do Município, porque isto é cada vez mais, uma responsabilidade de todos. -------------

--------- Interveio novamente o deputado Eduardo Pinto referindo que o Presidente do Município nunca o ouviu dizer que se 

considerava mais sabedor do que ele, mas também não admite que o Presidente do Município o rebaixe. Disse que 

trabalha desde 1981, e trabalhou numa empresa em que o seu volume de facturação cabia nas maiores 250 do país. 

Disse que não começou a trabalhar recentemente, nem começou a trabalhar na Câmara Municipal. Mais disse que o 

Presidente do Município falou, falou, mas não disse nada em concreto às perguntas que lhe tinha feito. Disse que um novo 

empréstimo aumenta a dívida, pois em lugar de 5.000.000€, que é a receita do empréstimo, a Câmara Municipal, os 

munícipes vão assumir 8.000.000€ de despesa com juros incluídos. É verdade que o Município faz parte dos mais 

endividados porque consta da lista daqueles que estão em situação económica difícil e daqueles cujos prazos de 

pagamento ultrapassam os 200 dias. Todas as dívidas da TEGEC foram, são e serão pagas pela Câmara Municipal, isto 

é, pelos seus Munícipes. É verdade o que se diz sobre a divida do Município, os números são verdadeiros e se pecam, só 

é por defeito. O que já não é verdade, é a existência da tão protelada estratégia, muito menos que seja clara, já que 

resultados ninguém os vê, para além do PSD. Qual é a estratégia? Há trinta anos que se vê a perda continua da 

população, não temos uma praça municipal digna e funcional, não se concluiu a rede de água e saneamento em todo o 

concelho, não foram capazes de criar uma zona industrial com dimensão atractiva e capaz de constituir um pólo 

dinamizador de emprego e de fixação de pessoas, não conseguiram aproveitar com eficácia o facto de o concelho possuir 

uma linha de caminho de ferro, nos últimos anos foram incapazes de manter e elevar o dinamismo da Escola Profissional, 

ou ainda, pela falta de dinamismo e de opções erradas, terem conseguido a proeza de destruir a força do mercado 

semanal e das feiras anuais. Ou será estratégia, a de, ao fim de trinta anos, terem conseguido, a maioria do Executivo, 

aumentar o seu património à sombra do exercício do poder? O que é verdade, sim, é que a oposição do PS não é, nem 

directa, nem indirectamente responsável pelo descalabro do Município de Trancoso, ao contrário do PSD. Porque o PS 

não foge ao debate, e em defesa da acção do PS no Governo, disse que o anterior governo não conduziu o país à 

bancarrota, onde honestamente nunca chegámos. O que conduziu este país à situação difícil a que chegou, tal como 

chegaram a Irlanda, a Grécia, Espanha, Itália, Bélgica ou França foi, por um lado, a especulação financeira, e por outro a 

falta de liderança da União Europeia porque o Sr. Barroso nunca mudou nada, e a pseudo liderança Merkosy, com a sua 

falta de estatura e visão politica e as suas cegas imposições, encaminharam Portugal e outros para o beco do 

empobrecimento, do desemprego, da perda de direitos, e para o saque organizado dos recursos públicos, vejam-se as 

privatizações da EDP, da REN, etc. Encontra no governo PSD/CDS o expoente máximo dessa estratégia ultra liberal, e é 
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esta a verdadeira causa de Portugal ter chegado onde chegou. -------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Joaquim Ribeiro, referindo que espera no futuro que sessões com uma ordem de trabalhos 

destas, sejam marcadas a outra hora. Referiu que, quando se é imputado ao Município o empolamento dos orçamentos e 

uma baixa execução orçamental, todos os Presidentes de Junta sabem que, em termos de orçamento, tem de se 

cabimentar e prever as despesas, não é só a divida que existe, mas também as obras que potencialmente poderão ser 

feitas. E para se poderem cabimentar, não só a divida, mas também esses projectos, torna-se necessário empolar a 

previsão da receita. À partida, quando se aprova um orçamento, já se sabe que não irão ter aquela despesa nem aquela 

receita. Relativamente à questão da consolidação das contas, e no que diz respeito à Empresa Municipal, pensa que do 

ponto de vista legal, assiste toda a razão ao Sr. Presidente do Município, quando diz que irão discutir essas contas no mês 

de Junho, porque a lei o permite, e essas contas não entram nesta aprovação, pois apesar de reflectidas, não se incluem 

no endividamento. Disse perceber perfeitamente o motivo da previsão e da orçamentação da receita e da despesa que foi 

feita, e entende perfeitamente o défice orçamental que existiu. As dificuldades existentes não poderiam ser previstas, e 

estar aqui a imputar culpas aos vários governos desta conjuntura a que Portugal chegou, nada tem de relevante e em 

nada nos irá ajudar. Neste momento, o governo, com alguma responsabilidade e sem despesismo, viu-se obrigado a 

recorrer a medidas que doem a todos. Relativamente à criação de uma comissão para eventual avaliação das 

consequências do IMI, disse que existem cidadãos que estão a sofrer essas consequências do aumento do IMI, desde 

que adquiriram a moradia nos últimos seis anos, porque já foram avaliados, e nas novas avaliações, apenas haverá 

alteração para aqueles imóveis que ainda não tenham sido avaliados com as novas regras do IMI. Apesar da área bruta e 

a afectação, estão a pagar um décimo daquilo que deveriam pagar. Não se admite que haja prédios que tenham um valor 

real de 200 ou 300 000€, e sejam avaliados por dez ou quinze mil euros. Pessoalmente não concorda, porque aí quem é 

que irá compensar aqueles que estão a pagar o justo valor? Relativamente à taxa que o deputado João Baptista referiu, 

de um euro por contador, disse não ter sentido nenhum, apesar de achar que se deve prestar todo o apoio aos bombeiros 

e à protecção civil. Se o Município quiser isso, tem de aumentar a receita de alguma forma, e a forma mais justa é no IMI, 

porque quem tem uma casa boa, com melhor área e mais bem localizada, é justo que pague mais do que quem tem uma 

casa localizada na aldeia, com área inferior e que não tem as condições que tem dentro da área urbana de Trancoso. 

Relativamente aos pontos elencados pelo deputado Eduardo Pinto, disse que podem apontar defeitos a este Executivo, 

mas não podem apontar é falta de obra. Falta neste momento tentar equilibrar as contas, fazer um saneamento e tentar 

seguir uma estratégia de desenvolvimento para o concelho que permita o aumento das receitas, não só pela via dos meios 

económicos, ou seja, das empresas, mas que permita sustentadamente um aumento progressivo da população. Quanto à 

questão de aumentarem o património à sombra do poder político, se o deputado quis tentar atingir alguém, acha que lhe 

ficou mal em dizer isso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Amaral Veiga, referindo que o Presidente da Câmara tem sempre a ideia de que ele é que 

sabe. É natural que saiba, porque está há trinta anos com engenharias e a mandar areia para os olhos, e é de facto uma 

mente brilhante, como alguém o chamou. Pensa que essa forma de se dirigir aos deputados, fica-lhe mal. Lembrou que, 

no início deste mandato, foi criado um Conselho Estratégico, e proclamou-o por tudo o que era jornais e rádios. Esse 

conselho, para o qual também foi convidado, propunha-se reunir mensalmente para discutir as grandes questões do 

concelho de Trancoso, e apenas reuniu duas vezes, uma em Janeiro e outra em Março de 2010. Agora falar de 
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consensos, que está disponível para discutir orçamentos e as grandes prioridades a um ano de final de mandato, já 

sabem que quer sair de uma forma airosa, mas sairá sempre com um grande rabo de palha, que são os 18.000.000€ que 

a Câmara deve. Relativamente à intervenção do Presidente de Junta de Valdujo, Joaquim Ribeiro, disse que, de facto, o 

IMI é muito pesado, mas para não se esquecer que foi obra da Dr.ª Manuela Ferreira Leite. -----------------------------------------

--------- Interveio o Presidente do Município, querendo apenas referir uma nota que tem vindo a ser sucessivamente 

enfatizada pelo PS, e que não encontra tradução nem expressão em nenhum relatório, nem documento oficial, que é a 

questão de dizerem que a Câmara de Trancoso é das mais endividadas do país. Na verdade, quem ler as informações da 

DGAL, os relatórios dos técnicos oficiais de conta, até os próprios jornais, nunca viram mencionada a Câmara de 

Trancoso como das mais endividadas do país, isto não quer dizer que não tenham um nível de endividamento que neste 

momento está abaixo daquilo que era o limite legal. Quanto à questão da arrogância, disse que faz parte da retórica que o 

deputado Amaral Veiga de vez em quando gosta de atirar. Quanto às questões do deputado Eduardo Pinto, relacionadas 

com os RSU e a NOVAFLEX, disse que esta empresa foi uma transportadora que trabalhou para a Associação de 

Municípios da Cova da Beira, numa fase transitória, antes de serem assumidos pela constituição da empresa 

RESISTRELA, e debitou um conjunto de facturas a todos os Municípios da Associação da Cova da Beira, que os mesmos 

não aceitaram, pelo que está em contencioso. No que diz respeito à divida da RodoCôa, a Câmara paga, todos os anos, 

cerca de 300.000€ de transportes escolares e a verdade é que há alguma dívida a empresas de transportadoras, mas no 

contrato da CGD foram todas elencadas, fazem parte dos 5 000 000€, e será paga a curto prazo. Quanto à questão da 

Empresa Municipal, conforme respondeu ao deputado Paulo Amaro, na próxima sessão de Junho com a consolidação das 

contas, terão oportunidade de ver e responder em concreto a todas as dúvidas que os membros da Assembleia Municipal 

possam ter. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

34 votos a favor e 18 votos contra. Deu a palavra ao Presidente da Junta do Reboleiro, Sr. José Nascimento, para fazer a 

declaração de voto do PSD que irá ser transcrita na íntegra:  

“O Grupo Municipal do PSD votou favoravelmente os documentos de prestação de contas relativos a 2011, por considerar 

que a execução do Plano e Orçamento se revelou equilibrada, com uma taxa global de execução de 44,16%. 

Considera ainda o Grupo Municipal do PSD muito relevante, a redução da despesa de pessoal em 2,5% bem como os 

resultados obtidos por comparação com os resultados de 2010, quer ao nível do resultado líquido do exercício, quer do 

resultado operacional, quer do resultado corrente, sendo também de referir a obtenção de resultados financeiros positivos.  

O Grupo Municipal do PSD congratula-se também,  pelo facto de o Município cumprir os limites ao endividamento liquido e 

os limites de endividamento de médio e longo prazo.  

Finalmente, o Grupo Municipal do PSD salienta o realismo e a acertada estratégia de consolidação orçamental, redução 

da divida, que está a ser realizada pela Câmara Municipal. 

Concluindo, o desenvolvimento do concelho de Trancoso, bem evidenciado pelos indicadores estatísticos, permite 

sossegarmos quanto à bondade da estratégia e dos investimentos municipais.” ---------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto número quatro. Não havendo intervenções e 

colocada a proposta à votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. Informou que se iria passar ao ponto cinco da 

ordem de trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- Usou da palavra o Presidente do Município, referindo que a certidão transcreve o objectivo que se pretende. 

Dispõe o artº 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99 que todas as aberturas de procedimento de investimentos que tenham 

impacto plurianual, devem vir ao órgão deliberativo., com excepção das alíneas a) e b). É justamente nos termos destas 

alíneas, que a Câmara vem pedir uma autorização genérica, para que possa abrir procedimentos até aos 100.000€ e 

desde que se trate de inscrições de verbas previstas num plano e orçamento aprovado, sendo certo que a lei também 

prevê que é obrigação do Executivo, na sessão da Assembleia Municipal seguinte, dar conta dos procedimentos abertos 

ao abrigo desta autorização genérica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Eduardo Pinto, questionando o Presidente do Município, tal como depois está previsto na lei, 

que venha trimestralmente à Assembleia o conjunto dos projectos que ao abrigo desta autorização venham a ser 

implementados, mas parece-lhe que para declaração de compromissos, com certeza foi feito uma apanhado para 

chegarem a estes valores, pelo que este pedido deveria vir acompanhado de uma sumária descrição de quais os projectos 

que perfazem para o ano em curso 1.111.000€; para 2013, 1.146.000€; para 2014, 688.000€, e para os anos seguintes 

4.081.000€. Acresce ainda que, estando a um ano e pouco do final do mandato, também lhe parece que se esta 

autorização genérica se refere só a projectos novos, não tem cabimento, uma vez que estamos em final do mandato. Se é 

para projectos em curso, seria de bom-tom tê-los feito sumariar, daí que lhe parece que a informação é bastante 

insuficiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município disse que os 100.000€ resultam das disposições conjugadas do artº 22.º do decreto-lei 

n.º 197/99. Este artigo já permitia que o órgão deliberativo pudesse dar uma ordem de autorização genérica, desde que os 

investimentos estivessem já aprovados em plano e orçamento, e não excedessem o limite de 100.000€. Entretanto, a lei 

dos compromissos faz também depender da aprovação da Assembleia Municipal, a assunção de compromissos legais. A 

declaração é uma obrigação legal, uma vez que o actual Governo entendeu que todas as Câmaras Municipais estavam 

obrigadas a aprovar um plano de pagamento de toda a sua dívida a 5 anos, ou em 10 anos, em casos excepcionais. 

Todas as Câmaras do país tiveram de reportar ao Governo um plano de pagamento a cinco anos da sua divida. O 

exercício feito foi meramente aleatório, da distribuição pelos vários anos, que não tem qualquer valor a não ser o 

cumprimento de uma formalidade, sendo certo de que se for visado o contrato do empréstimo, em 2012 até pagarão muito 

mais, ou até a totalidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa colocou a proposta à votação, sendo a mesma aprovada com 32 votos a favor e 18 votos 

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

--------- Usou a palavra o Presidente do Município, referindo que esta proposta está intimamente ligada às considerações 

que fez no ponto anterior. A lei dos compromissos exige que projectos mais importantes, de certo valor, venham também 

ao Órgão Deliberativo. Até agora, eram da competência do Órgão Executivo, e passarão a ser da competência do Órgão 

Deliberativo. Este contrato programa diz respeito à transferência de capital das rendas da parceria publico privada. ----------

-------- Interveio o deputado Eduardo Pinto, referindo que lhe parece que o contrato programa deve ser abrangente e deve 

enquadrar toda a actividade da Empresa Municipal, questionando porque é que este contrato tem um só objectivo, uma 

vez que visa apenas enquadrar as rendas dos investimentos das três obras da parceria, e porque é que fica de fora do 

contrato-programa, toda a outra despesa gerada pela Empresa Municipal, que também é paga pela própria Câmara 

Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- Em resposta, o Presidente do Município disse que a lei determina dois tipos de contrato. Os contratos de gestão, 

para o conjunto da actividade que a Empresa Municipal faz, e os contratos-programa para este tipo de apoio ao 

investimento. A Câmara irá fazer este contrato programa da mesma forma que irá fazer o contrato de gestão. -----------------

--------- Não havendo mais intervenções, e colocada a proposta à votação, a mesma foi aprovada com 33 votos a favor e 

18 votos contra. Informou que se iria passar ao ponto sete referindo que o inventário está disponível para apreciação, e 

está também disponível na Câmara Municipal. Informou que se iria passar ao ponto oito. Deu a palavra ao Munícipe 

Eng.º Fernando Cabral que referiu que está em representação dos agricultores da Bandarra Cooperativa Agrícola e queria 

mostrar a indignação que estão a sentir, pelas notícias que vieram a público esta semana e, pelas quais, tiveram 

conhecimento da parceria que a Câmara fez com a AJAP. Com a intervenção que o deputado Amaral Veiga fez, e pelas 

respostas que o Presidente do Município deu, tirou algumas conclusões. Pelos vistos, não sabe se a Câmara terá omitido 

algumas coisas, talvez por desconhecimento do processo que está a ser levado a cabo. Segundo o Presidente, a Câmara 

já tinha planeado formar um gabinete técnico ligado à agricultura, e pelo que percebeu, essa parceria foi feita com a AJAP, 

uma vez que esta contactou a Câmara directamente e terá dito que detinha o livro genealógico da raça churra 

mondegueira, sendo esse o motivo que terá feito essa parceria. Relativamente à afirmação do Presidente do Município ter 

dito que não viu por parte de entidade nenhuma de Trancoso ou da região qualquer indignação, ou mesmo intervenção, 

para que o livro da raça churra estivesse na nossa região e não tivesse passado para a AJAP, jamais isso aconteceu com 

a Cooperativa Bandarra. Se nunca ouviu nenhuma indignação foi porque nunca falou com ninguém da região, porque 

todas as cooperativas e associações do distrito da Guarda se insurgiram que o referido livro genealógico tivesse saído da 

Covicôa, onde estava. Se tivesse contactado a Cooperativa Bandarra, a Câmara teria sido informada daquilo que se 

estava a passar. A falha mais grave é que não é a AJAP que detém o livro. O Presidente da AJAP terá contactado várias 

associações e cooperativas do distrito da Guarda e foi rejeitado por todas elas, porque o Sr. Presidente da AJAP também 

é o Presidente de uma Cooperativa que está sedeada na Chamusca, Ribatejo, e que, por meios muito pouco claros, 

conseguiu ficar com o livro genealógico da raça churra mondegueira nessa dita cooperativa, e não na AJAP. Pelas 

conversas que tiveram com a AJAP, o que ele pretendia, e conseguiram-no através da Câmara de Trancoso, é que a 

Global Coop se instalasse na nossa região para usufruir proveitos próprios para a mesma, o que seria muito grave para 

nós. A Cooperativa Bandarra está formada há vinte e seis anos e pensa que nenhum agricultor teve queixas da mesma, 

pois esta sempre tentou resolver os assuntos que precisassem, e assim continuará no futuro, independentemente da 

AJAP estar instalada no concelho. Com esta parceria, entre a Câmara e a AJAP, o que irá resultar é a concorrência entre 

uma cooperativa, sedeada na Chamusca e a Cooperativa Agrícola de Trancoso, e é isto que a Cooperativa vê com muito 

maus olhos, porque esta tem feito todos os possíveis para manter os postos de trabalho que tem, todos os possíveis para 

servir os agricultores de Trancoso, Mêda e outros concelhos, como Aguiar da Beira e Pinhel que também servem em 

determinadas áreas. Questionou o Presidente do Município, visto ter falado na oportunidade de investimentos que a AJAP 

trazia para Trancoso, quais são esses investimentos e o que é que os agricultores do concelho beneficiarão com os 

mesmos. Também questionou na eventualidade da AJAP, neste caso, a Global Coop, deixar de ter o livro genealógico da 

raça churra em poder deles, o que é que será dessa parceria. Indagou qual a disponibilidade da Câmara Municipal para 

apoiar a Cooperativa de Trancoso, e não a da Chamusca, no sentido desse livro regressar à nossa região, mais 

concretamente à Bandarra Cooperativa Agrícola, uma vez que não tem sentido um livro genealógico de uma raça que está 
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sedeada no Vale do Mondego, passar para o Ribatejo, visto que o único objectivo que a tal cooperativa deverá ter é o 

lucro, porque esse livro deixa muito dinheiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Município disse que afinal parece que as preocupações são as mesmas, uma vez 

que já tinha referido que é inconcebível que o livro genealógico tenha ido para a Chamusca. Nunca chegou à Câmara de 

Trancoso, por parte de nenhuma cooperativa ou associação, nada que se referisse a uma contestação, que julga legítima, 

relativamente a este facto anómalo. Daí a Câmara desconhecer qualquer contestação. A preocupação da Câmara, em ter 

feito esta parceria, teve a ver apenas com o desenvolvimento em Trancoso do livro genológico, e de projectos relativos à 

protecção da raça mondegueira. Disse que apoiará a Cooperativa Bandarra, se for a mesma a sedear em Trancoso o livro 

genealógico. Disse que a parceria ainda não está formalizada, mas será apenas formalizada com a AJAP e não com a 

Global Coop; por isso, politicamente, tem toda a disponibilidade em trabalhar com a Cooperativa Bandarra, no que diz 

respeito a que o citado livro venha para uma instituição da Beira Interior, designadamente a Cooperativa Bandarra. A 

Câmara nunca patrocinará nenhum apoio a uma cooperativa com fins comerciais que venha conflituar com qualquer 

cooperativa, designadamente a Cooperativa Bandarra. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- 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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