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                                      ATA DA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA  

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TRANCOSO DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012 
 
 
 
--------- Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, pelas nove horas e trinta minutos, no 

Auditório do Pavilhão Multiusos, realizou-se a 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 um – Período antes da ordem do dia;---------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto número dois - Informação do Presidente da Câmara acerca da atividade municipal; ------------------------------- 

--------- Ponto número três - Análise, discussão e votação da proposta do Mapa de Pessoal, Orçamento da Receita e 

Despesa e Grandes Opções do Plano para o ano de 2013; ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Ponto número quatro - Análise, discussão e votação da proposta de adequação da Estrutura Orgânica dos 

Serviços do Município; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Ponto número cinco - Análise, discussão e votação da proposta de atribuição do abono das despesas de 

representação aos titulares de cargos dirigentes da autarquia, com efeitos desde a entrada em vigor da Lei nº49/2012 de 

29 de Agosto; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Ponto número seis - Análise, discussão e votação da proposta de contratação de um empréstimo de médio e 

longo prazo destinado ao saneamento financeiro do Município no valor de 3 500 000€; ----------------------------------------------- 

--------- Ponto número sete – Análise, discussão e votação da proposta do Regulamento Municipal de Ocupação do 

Espaço Público e Publicidade; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Ponto número oito –- Análise, discussão e votação da proposta de alteração ao Regulamento de Organização e 

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

--------- Ponto número nove –- Apreciação da situação económico-financeira do Município com referência ao 1º semestre 

de 2012 – parecer do Revisor Oficial de Contas; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Ponto número dez- Análise, discussão e votação da proposta relativa à participação variável no I.R.S. em que a 

Câmara Municipal abdica de 2,5% dos 5% possíveis a favor dos cidadãos; -------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto número onze - Análise, discussão e votação de autorização para a assunção transferência dos 

compromissos plurianuais relativos a requisições de 2012 ainda não totalmente realizadas para 2013; -------------------------- 

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

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

da Conceição Trabulo Alexandre, substituída por Maria de Lurdes Pinto Aguiar; Leonel Fernando Costa Pinto Nunes Cruz, 

substituído por Manuel José dos Santos Costa; Manuel Pinto, substituído por José Augusto Soares Clemente; Hermínio 
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José Costa Albino, substituído por Maria das Neves Tomaz; Adelina Maria Almeida Ferreira Vaz, substituída por Carlos 

Santinho Gomes; Mário do Carmo Lopes Castela, substituído por Jorge Manuel Ferreira Vaz Tavares, o qual também 

faltou, membros do Grupo Municipal do Partido Social Democrata; Leonel Matias Alves; José Jorge dos Santos Carvalho, 

substituído por António Ferreira, o qual também faltou e António Augusto Rocha, 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 Fiães, José Francisco Nunes da Fonseca Lopes; de Freches, Carlos 

Manuel Rente Almeida do Nascimento, substituído por José Santos; de Santa Maria, Amélio Manuel Martins Nunes 

Salvador, substituído por Hélder Almeida; de Sebadelhe da Serra, Joaquim Gomes Bernardo, substituído por Armindo 

Marcelino; 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 e de Vila Garcia, Nuno Miguel Pereira Caetano. -------- 

--------- O Presidente da Junta de Freguesia de Valdujo, Joaquim Ribeiro, que inicialmente se fizera substituir pelo membro 

da referida Junta, José Domingues, tomou o seu lugar de deputado municipal após solicitação do mesmo ao Presidente 

da Assembleia Municipal. Ás 14h00 o Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro solicitou a sua substituição pelo 

membro da referida Junta, Júlio Gomes. Face ao exposto, consideram-se faltosos, nos termos do nº2 do Art.º 30º do 

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

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

por período igual de tempo”. Nos termos do mesmo artigo, consideram-se, também, faltosos os deputados municipais 

Maria das Neves Tomaz, em substituição de Hermínio José Costa Albino, João Paulo Rodrigues Matias e o Presidente de 

Junta de Freguesia de Moimentinha, António Duarte Gomes. ---------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Estiveram, ainda, presentes em representação da Câmara Municipal, os vereadores João António Figueiredo 

Rodrigues, o qual representou o Presidente da Câmara, João José Martins Campos de Carvalho, Amílcar Nunes Salvador 

e Ivone dos Santos Mouco. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa deu início à sessão pedindo aos deputados João Alfredo do Nascimento Santos e Maria 

Luísa Gil dos Santos o favor de completarem a Mesa. Solicitou um voto de pesar e um minuto de silêncio em memória da 

deputada municipal, Dr.ª Emília Tracana. Depois de votado e aprovado, por unanimidade, fez-se um minuto de silêncio em 

memória da referida deputada. Colocou as atas das sessões anteriores à votação sendo a ata dezanove aprovada por 

maioria com quatro abstenções e a ata vinte aprovada por maioria com sete abstenções. --------------------------------------------

--------- De seguida, deu a palavra ao vereador João Rodrigues, representante do Executivo. Este referiu que estava a 

representar o Presidente do Município, uma vez que aquele se encontrava na Guarda, na tomada de posse da nova 

administração da ULS. Solicitou a retirada do ponto seis: “ Revisão da norma de controlo interna”, e informou que aquele 

ponto viria à sessão de Fevereiro. Solicitou a introdução de dois novos pontos: “Análise, discussão e votação da proposta 

relativa à participação variável do Município no I.R.S., em que a Câmara Municipal abdicaria de 2,5% dos 5% do IRS a 

favor dos cidadãos. O segundo ponto: “Análise, discussão e votação de autorização para a assunção/transferência dos 

compromissos plurianuais relativos a requisições de 2012 ainda não totalmente realizadas.” Disse haver ordens de 

pagamento que ainda não estavam completas, pedindo assim a sua transferência. -----------------------------------------------------

--------- O Presidente colocou a proposta de inclusão destes novos pontos à votação, sendo a mesma aprovada por 

unanimidade. Disse que recebeu dos habitantes de Vila Garcia um abaixo-assinado contra a agregação de freguesias. 
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Informou que se iria passar ao ponto um da ordem de trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Amaral Veiga lamentando o facto da Assembleia Municipal ter sido marcada para uma sexta-

feira. Lamentou, também, a ausência do Sr. Presidente da Câmara, uma vez que gostaria de lhe colocar certas questões 

diretamente a ele e não a um qualquer seu representante. Julgava que naquelas situações, o Presidente da Câmara fosse 

substituído pelo Vice – Presidente, o que não aconteceu. Referiu que a Dr.ª Emília Tracana foi uma cidadã que adotou 

Trancoso como sendo a sua terra, por ela trabalhou, cuja atividade todos conhecem, respeitam e admiram. Foi uma perda 

notável, tanto para a Escola Profissional como para a animação cultural de Trancoso e aquela Assembleia também ficou 

mais pobre com a sua ausência. Relativamente à geminação de Trancoso com Itabirito, no Brasil, referiu que a lei 5 

A/2002 no artº53 alínea d) nº4 diz que a competência das geminações é da Assembleia Municipal sob proposta da 

Câmara Municipal. Disse que nunca aquela Assembleia tinha reunido sobre aquele ponto na ordem de trabalhos e, por 

isso, entendia que aquela geminação ultrapassou tudo aquilo que é admissível. Estranha que o Presidente da Assembleia 

Municipal não se tenha pronunciado no início da sessão sobre aquele facto, pois como órgão máximo daquela 

Assembleia, deveria sentir-se ofendido pelo facto de ter havido a referida geminação sem que a Assembleia se tivesse 

pronunciado. Disse que numa altura de dificuldades, onde por falta de dinheiro não se põem uns paralelos em Moreira de 

Rei, o Presidente da Câmara, o coordenador da Raia Histórica e presidentes de Câmara de concelhos vizinhos foram 

passear para Itabirito, gastando à Raia Histórica 20 850€ na viagem. Mencionou que o PS gostaria de trazer algumas 

questões, numa próxima sessão, sobre a forma como foram aprovadas as candidaturas na Raia Histórica, porque consta-

se que há interesses muito duvidosos e pouco transparentes na Raia Histórica. Sugeriu a transmissão das Assembleias 

Municipais via Internet para que possam ser ouvidas por qualquer cidadão. Questionou o vereador João Rodrigues se 

sabia para quando seriam retomados os trabalhos de pavimentação das ruas em Moreira de Rei. Pediu a opinião do 

Vereador relativamente à decisão tomada sobre a viagem de Itabirito, uma vez que também não passou pela Câmara, 

segundo lhe foi dado a conhecer pelos vereadores do PS. -------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa questionou o deputado se a transmissão das Assembleias via Internet era já uma proposta 

ou esperava que tomassem a iniciativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O deputado respondeu que gostaria que fosse uma atitude tomada pela Mesa, caso contrário, apresentaria uma 

proposta escrita. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Eduardo Pinto lamentando que a Câmara, tendo o ano todo para preparar o 

orçamento, aguardasse e marcasse aquelas Assembleias, das que eram as mais importantes no ano, para uma quadra 

festiva. Na opinião dele, aquela sessão deveria ter sido realizada nos primeiros quinze dias do mês. Questionou o 

Presidente da Assembleia se houve algum pedido de uma eventual renúncia de mandato por parte do deputado municipal 

César Prata. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado José Carlos Rodrigues questionando a Câmara Municipal sobre a construção de rampas para 

deficientes junto ao café Esplanada, no jardim junto à Igreja de São Pedro e outros lugares públicos. Referiu que junto à 

casa dele existe um lote destinado a parque que se encontrava com bastante lixo. Colocou a questão da instalação da 

fibra ótica no bairro do Sr. dos Aflitos e se os postes ficavam conforme estavam. Referiu que a estrada Freixial – Pinhel se 

encontrava um perigo solicitando a sua manutenção. --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa afirmou que recebeu o pedido de renúncia por parte do deputado César Prata. 
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Relativamente à marcação daquela Assembleia para aquele dia disse estar de acordo com o que o deputado Eduardo 

Pinto referiu. Pensava que naquela quadra festiva não era vantajoso nem agradável estarem a reunir, mas como havia 

sido referido, estava esperançado que, no presente ano, aquela sessão se realizasse até 30 de Novembro. Mencionou 

que não se podia penalizar o Executivo porque os documentos também dependiam de técnicos. -----------------------------------

--------- Respondendo às questões que foram colocadas, o vereador João Rodrigues disse que, quanto à geminação de 

Itabirito os deputados teriam oportunidade de questionar o Presidente do Município na sessão de Fevereiro. Referiu que 

aquela viagem tinha sido realizada no âmbito da Raia Histórica e que não custou um cêntimo ao erário da Câmara. 

Relativamente às questões do deputado José Carlos Rodrigues disse serem pertinentes e que o Eng.º João Carvalho iria 

procurar resolver, logo que fosse possível. Relativamente à Portugal Telecom referiu que a Câmara contactou as Juntas 

de Freguesia de Santa Maria e São Pedro no sentido de que aqueles postes eram uma vergonha. Estavam a procurar que 

a Visabeira entrasse numa parceria com a Câmara de maneira a que a fibra ótica não fosse pendurada naqueles postes, 

mas sim noutros que dessem alguma dignidade ou então que se façam as infra-estruturas necessárias. Quanto à estrada 

do Freixial disse ser uma preocupação de toda a gente e logo que houvesse saldo, com certeza que a Câmara iria realizar 

a sua reparação. Relativamente a Moreira de Rei, também referiu que logo que houvesse fundos positivos retomariam a 

obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O deputado Amaral Veiga interveio, novamente, referindo que o Vereador não disse qual era a sua opinião 

pessoal, como membro do Executivo, relativamente à geminação de Itabirito, uma vez que não passou pela Assembleia 

nem pela reunião de Câmara. Disse que fugiu à questão e que o Presidente da Assembleia também não se pronunciou 

sobre o facto daquela Assembleia e ele como Presidente da mesma ter sido ultrapassado sobre aquela questão. 

Independentemente de não se ter gasto dinheiro à Câmara, referiu que o dinheiro da Raia Histórica eram dinheiros dos 

portugueses e europeus e não deviam ser gastos de qualquer forma. Deveriam ser candidaturas responsáveis e não feitas 

a belo prazer ou por ideia de um assessor que não o é, José Levi Domingos. Disse que a marcação das Assembleias 

Municipais era da responsabilidade do Presidente da Assembleia Municipal e não com os interesses do Presidente da 

Câmara. Referiu que os interesses do Presidente da Câmara eram outros e ele deveria estar naquela Assembleia e não 

na ULS. Com certeza que, para ele, era mais importante o partido e, eventualmente, a sua candidatura a deputado nas 

próximas eleições, do que a Câmara. Já há muito tempo que não tinha nada a ver com Trancoso, os voos dele já não 

eram domésticos, mas sim internacionais. Pensava que era sua obrigação estar ali e cumprir o mandato até ao fim porque 

era naquela sessão que iria ser aprovado o Orçamento para 2013. --------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa disse que marcou aquela Assembleia na convicção de que o Presidente da Câmara estaria 

presente. Acreditava que aquela impossibilidade foi um impedimento de última hora. Relativamente à geminação entre 

Itabirito e Trancoso, entendia que, nos termos da lei, deveria ter sido a Assembleia Municipal a ordenar a geminação. Do 

seu ponto de vista aquela geminação pecava por um erro, sendo assim inexistente. ---------------------------------------------------

--------- Em resposta o vereador João Rodrigues mencionou, sobre a referida geminação, que seria deselegante da  parte 

dele tecer algumas considerações que não fossem tomadas no lugar próprio, ou seja, em reunião de Câmara. Como 

aquele assunto ainda não tinha sido suscitado em nenhuma reunião de Câmara, quando o fosse expressaria a sua opinião 

pessoal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Américo Mendes agradecendo a todos o voto de pesar que lhe foi transmitido 
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pessoalmente ou por outros meios, pelo falecimento do seu pai. Teceu uma breve consideração sobre a Dr.ª Emília 

Tracana referindo que elevou o nome da cidade de Trancoso e da EPT em toda a região. Relativamente a Moreira de Rei, 

apelou para a urgência em reparar a rua principal que vai para o castelo e que praticamente não se consegue transitar 

deixando uma imagem negativa aos visitantes. Sugeriu que havendo calceteiros na Câmara, bastava só irem para lá uns 

dias. Mencionou que na estrada nacional Trancoso / Meda uma das faixas está reduzida a metade, sendo uma situação 

que se arrastava há algum tempo, pondo em causa a segurança das pessoas. Sabia que, em tempos, houve reuniões em 

Moreira, para o qual não foi convocado. Supostamente houve algumas promessas, mas para já o que queria ver resolvido 

era a situação da rua que pensava que não traria grande custo. ------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado João Paulo Matias referindo que relativamente à geminação de Itabirito com Trancoso não 

conseguia entender como o Presidente da Assembleia Municipal e todos os deputados municipais foram desautorizados 

pela Câmara porque foi feito um acordo de geminação à revelia das competências daquela Assembleia. Ao contrário do 

que disse o Presidente da Mesa, referiu que não era um ato inexistente. Ele existia, o acordo de geminação foi celebrado 

e estava escrito. Pensava que era dever do Presidente da Assembleia questionar a Câmara com que fundamento foi 

celebrado aquele acordo, se foi gasta alguma quantia referente às deslocações ou na estadia e, também tinha o dever de 

comunicar ao Proder e à Direção Geral das Autarquias Locais. Considerava que foi uma violação da Lei por parte da 

Câmara Municipal de Trancoso que merecia um processo de contra-ordenação. --------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa disse que o vereador João Rodrigues afirmou que também o Executivo não tinha sido 

informado e disse que o Presidente da Câmara na próxima sessão da Assembleia explicaria a situação do acordo de 

geminação. Referiu que por uma questão de economia processual aguardaria pela explicação do Presidente do Município 

na sessão seguinte. Caso não explicasse, disse que, ele próprio, solicitaria a explicação. Referiu que não se devia tomar 

qualquer atitude sem saber a explicação. Salientou que naquele momento a geminação entre Itabirito e Trancoso padecia 

de uma ilegalidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado João Baptista referindo que não tinha informação credível que lhe permitisse defender 

a situação da geminação. Julgava que era importantíssimo que os deputados fossem esclarecidos pelo Presidente da 

Câmara. Para ele, a ida do Presidente da Câmara de Trancoso a Itabirito não passou de uma simples intenção da 

subscrição de um protocolo. Custava-lhe acreditar que o Presidente da Câmara tivesse cometido um ato daquela instância 

criminal, porque a perseverança que tinha tido em determinados temas e aspectos, supunha, que não o levaria a cometer 

aquele tipo de erro. Talvez a intenção daquela viagem tenha sido trazer pessoas que investissem em Trancoso. Falou da 

geminação de Trancoso / Castelo de Vide e julgava que seria importante não esquecer a mesma. Disse que gostaria de 

ver em Trancoso um museu com a arte sacra existente no piso superior da Igreja de Santa Maria, os trajes doados pela 

Dr.ª Emília Tracana, quadros da pintora Eduarda Lapa, etc. Sugeriu arrendar-se o imóvel junto às Portas d’El Rei para um 

museu provisório. Propôs ao Presidente da Junta de Freguesia de Aldeia Nova a construção de um pólo termal naquela 

freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O vereador João Rodrigues interveio salientando, mais uma vez, que o Presidente da Câmara iria explicar a 

viagem a Itabirito na próxima sessão de Fevereiro. Relativamente à intervenção do deputado João Baptista disse que a 

questão das termas de Aldeia Nova era uma questão privada e que os seus proprietários, naquele momento, tinham um 

projeto que já deu entrada na Câmara para aproveitamento das mesmas. Quanto ao arrendamento do prédio em frente às 
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Portas d’El Rei, para museu provisório, disse que existia uma questão judicial, o que impedia o seu arrendamento mas 

qualquer pessoa que tivesse 800 000€ poderia comprá-lo. Disse que tinham intenções de construir o Museu da Cidade e 

esperava que, logo que houvesse fundos, se iniciasse a obra e aí sim poderiam colocar devidamente os quadros da 

pintora Eduarda Lapa e tudo mais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- Usou da palavra o deputado Amaral Veiga passando a ler o que constava no site www.portugaldigital.com.br :”O 

município português de Trancoso é desde 9 de novembro uma "cidade irmã" de Itabirito, no Estado de Minas Gerais 

(Brasil), fruto de um protocolo celebrado naquela cidade brasileira, com as presenças do prefeito de Itabirito, Manoel da 

Mota Neto, e do presidente do município de Trancoso, Júlio Sarmento, além do vice-presidente do Centro da Comunidade 

Luso-Brasileira de Belo Horizonte, Marco António Borges. 

O Centro da Comunidade Luso-Brasileira está este ano a celebrar os 100 anos da sua fundação e é presidido por 

Leonardo da Costa Andrade Mendes, de raízes familiares em Póvoa do Concelho, Trancoso, tendo como secretário-geral 

António Andrade Mendes, também natural de Póvoa do Concelho. 

Segundo uma nota de imprensa do município português, "a geminação tem como fundamento, o interesse cultural e 

histórico de aprofundar a ligação entre Itabirito no Brasil e Trancoso". 

O acordo tem ainda em conta "o reconhecimento da importância histórica de Itabirito e Trancoso, bem como o interesse 

político de alargar e diversificar as relações institucionais de ambos os municípios, contribuindo para uma maior 

aproximação da nação brasileira e portuguesa". 

Questionou o deputado João Baptista se ainda tinha dúvidas de que foi uma geminação, ou, pelo menos, tentativa de 

geminação já que o ato foi ilegal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Eduardo Pinto solicitando ao Presidente da Mesa que, na sessão seguinte, fosse remetida 

aos deputados a nota de imprensa que acabara de ser lida pelo deputado Amaral Veiga. Referiu que se um dos objetivos 

da viagem a Itabirito fosse o empreendedorismo, como referiu o deputado João Baptista, o que seria normal era que a 

AENEBEIRA também tivesse sido representada, visto que era uma entidade importante para captação de investimento. 

Elogiou a constituição da Mesa por apresentar a diversificação partidária. Relativamente ao IMI disse que afinal o PS tinha 

razão porque sempre houve condições para a taxa baixar para os residentes no concelho. Disse que das duas uma, ou 

houve má vontade por parte do PSD, em anos anteriores, não favorecer a condição económica das famílias ou então, era 

um favor político do PSD que presidia a Câmara para o próximo candidato às próximas eleições. Se assim fosse, disse ser 

um ato de gestão deplorável. Referiu que, relativamente ao empréstimo da CGD dos 5 000 000€, mais uma vez, o tempo 

encarregou-se de dar razão ao PS porque Trancoso precisava tanto de fundos que agora desistiram deles. Questionou o 

porquê da desistência. Quanto à questão da reorganização administrativa esperava que a proposta da unidade técnica 

criada por este Governo fosse vetada pelo Presidente da República. Questionou com que fundamento a freguesia de 

Carnicães seria agregada à dos Vilares e com que dados se propôs que a freguesia de Torres fosse agregada à de 

Freches, quando aquela não precisava daquela agregação para continuar freguesia. Estranhava a agregação da freguesia 

de Sebadelhe da Serra com a Torre do Terrenho porque não acreditava que tenha sido algum elemento da tal unidade 

técnica que tenha recolhido elementos fosse onde fosse. Na sua opinião alguém do Município apresentou propostas para 

terem saído tais respostas. Relativamente às transferências trimestrais disse que, pelo segundo ano consecutivo, as 

http://www.portugaldigital.com.br/
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Juntas de Freguesia não as receberam. Gostaria de ser esclarecido quanto à renegociação do contrato com a empresa “ 

Águas da Teja”. Relativamente ao parque de estacionamento de caravanas questionou qual o valor do projeto daquela 

requalificação, duvidando da sua prioridade e utilidade. Mencionou que talvez fosse preferível ter requalificado o Bairro da 

Sr.ª da Fresta onde viviam diariamente pessoas e cujo projeto já se encontrava realizado pelo Arquiteto Tiago. ---------------

--------- Usou da palavra o deputado Américo Mendes referindo que como não tinha sido feita nenhuma abordagem à sua 

intervenção sobre Moreira de Rei, convidou todos os presentes a deslocarem-se à freguesia de maneira a arranjar 

soluções para o problema solicitando, no mínimo, a repavimentação das ruas. Mencionou que já houve uma Assembleia 

Municipal de 25 de Abril transmitida na rádio e concordava que as sessões fossem transmitidas via “net”. Disse ao 

Presidente da Mesa que deveria rever a situação da Mesa de forma, a que aquela viesse a ficar definitiva, uma vez que os 

elementos que a constituíam têm vindo a faltar. Gostaria de saber se existia alguma junta de freguesia em que a mesa 

fosse constituída por mais do que um partido.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa referiu que em relação aos membros que compunham a Mesa pediram suspensão de 

mandato, o que queria dizer que a qualquer momento podiam voltar. -----------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Amaral Veiga referindo que relativamente à agregação de freguesias houve um critério 

partidário e, de certeza, que partiu da Câmara Municipal. Questionou o porquê da freguesia da Granja não ter sido 

agregada a nenhuma outra e a de Carnicães ter-se agregado a Vilares, quando ambas tinham o mesmo número de 

habitantes. Concordava que algumas freguesias, pela sua dimensão, tinham de ser extintas, mais cedo ou mais tarde, 

mas a falta de juntas de freguesia iria tornar mais infelizes os respetivos fregueses, porque os presidentes de junta 

defendiam, muitas vezes, os interesses da população. Relativamente à intervenção do deputado Américo Mendes disse 

que já, várias vezes, foram a Moreira de Rei, o Presidente da Câmara, vereadores e técnicos para decidir o que iria ser 

feito e até à data, nada. Disse que há imensos turistas a ir a Moreira de Rei e que o Presidente da Câmara, a nível de 

património histórico, em vinte e cinco anos nada fez por aquela freguesia. ----------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa concordou com a proposta de que as sessões daquela assembleia deveriam ser 

transmitidas via “net”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- De seguida, deu a palavra ao vereador,João Rodrigues, que em resposta ao deputado Américo Mendes, disse que 

as obras em Moreira de Rei iriam ser retomadas, logo que possível, mas que estaria disponível para se deslocar a Moreira 

de Rei e transmitiria o convite feito ao Presidente da Câmara. Em resposta ao deputado Eduardo Pinto, referiu que o 

projeto do parque de estacionamento das caravanas foi feito pelo Arquiteto Tiago e rondaria os 150 000€. Relativamente à 

empresa “Águas da Teja” disse que estavam a decorrer negociações, no sentido de baixar os tarifários para o comércio, 

indústria e execução de algumas obras, dando o exemplo da ETAR de Vila Franca das Naves que iria sofrer umas 

melhorias. Relativamente às transferências para as juntas de freguesia sabia que, por causa da Lei dos Compromissos, 

havendo falta de liquidez, não puderam ser feitas e logo que a situação fosse resolvida iriam ser retomadas. Em relação 

ao empréstimo dos 5 000 000€ disse que a Câmara desistiu, mas iria apresentar a contração de outro empréstimo no 

valor de 3 500 000€, o que significava que a Câmara continuava a precisar de dinheiro. Mencionou que sempre foi dito 

que o dinheiro do PAEL não seria suficiente para liquidar todas as faturas. Relativamente à agregação de juntas de 

freguesia quis deixar claro que o Município não teve qualquer intervenção na proposta apresentada pela unidade técnica. 

Disse que sempre foi contra a agregação de freguesias e esperava que o Presidente da República a impedisse. Quanto à 
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agregação de Sebadelhe da Serra com Terrenho foi feita pelos Presidentes de Junta e, portanto, disse que não poderiam 

atacar responsabilidades ao Executivo. Na questão do IMI mencionou que não foi nenhum favor político e que as eleições 

seriam discutidas em lugar próprio. A taxa dos 4% era defendida no empréstimo dos 5 000 000€. Quando as finanças 

transmitiram que todos os prédios iriam ser avaliados até ao final do ano e com o abandono do empréstimo, entenderam 

que aquilo que perderiam com a baixa de 1% iria ser recuperado com a avaliação. Salientou que tinha sido decidido por 

todo o Executivo não comunicar às finanças o valor de taxa e, automaticamente, as finanças decidiam pela taxa mínima. --

--------- Usou da palavra o deputado João Baptista referindo que o tema do IMI foi discutido intensamente na última 

sessão, havendo o compromisso por parte do Presidente da Câmara de baixar a taxa para 3% conforme estava explícito 

em ata. Relativamente à situação da reorganização de freguesias disse parecer-lhe que houve alguma transparência no 

processo mas pensava que existiu uma comissão de apreciação. Questionou o Presidente da Mesa sobre os elementos 

que compuseram a referida comissão e qual o resultado da abordagem sobre aquele assunto. Lembrou que em tempos 

puxou aquele assunto para discussão. Desafiou aqueles que estavam a ser apoquentados com a aglutinação que 

dissessem naquela Assembleia o que é que, enquanto autarcas, preferiam. Relativamente ao projeto do parque de 

estacionamento para caravanas disse que o projeto tinha toda a dignidade e pensava que o gabinete de arquitetura da 

Câmara já deu provas de que era capaz de fazer projetos bem feitos. Concordava que o terreno existente perto do 

cemitério, junto à casa paroquial, merecia ser alvo de uma requalificação, sugerindo uma zona verde. Alertou para a falta 

de espaço no cemitério e pensava que a Câmara deveria dar prioridade à construção de um novo. --------------------------------

--------- O Presidente da Mesa respondeu ao deputado que a comissão foi constituída por ele e pelos deputados Américo 

Mendes e Carlos Martins. Informou que em primeiro lugar tiveram uma reunião com os Presidentes de Junta das 

freguesias que, nos termos da lei, teriam de ser agregadas, uma vez que tinham menos de 150 habitantes. Aí apenas a 

agregação de Terrenho com Sebadelhe da Serra foi levantada. Seguidamente, foi feita uma reunião ampla, onde foram 

convocados todos os Presidentes de Junta. Esse projeto de agregação manteve-se, mas todos os restantes presidentes 

de junta estavam contra a agregação de freguesias. Foi solicitado aos presidentes de junta uma deliberação da 

assembleia de freguesia onde constasse a não concordância com o processo de agregação das freguesias. Foi nesse 

sentido que se comunicou ao Presidente do Município a não pronúncia da Assembleia Municipal.  Pensava que a Unidade 

Técnica fez apenas uma proposta e, enquanto a situação não se tornasse definitiva, haveria mecanismos legais para 

tentar revogar a situação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Amaral Veiga respondendo ao deputado Américo Mendes relativamente à constituição de 

mesas pluripartidárias nas assembleias de freguesia. Disse não conhecer todas as mesas de assembleia das freguesias, 

ao ponto de saber se existia esse pluripartidarismo, mas pensava que o processo de instalação não era o mesmo da 

Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa disse que a diferença entre a assembleia de freguesia e a assembleia municipal estava no 

número de deputados. Na Assembleia de freguesia havia uma lista única de onde saíam os membros para a junta e ficava 

acrescida de mais três na assembleia de freguesia. Desses sete elementos sairão o Presidente e secretários, ou seja, o 

processo era idêntico. Nada impedia que o Presidente da assembleia de freguesia não convidasse um membro de outro 

partido para fazer parte da mesa. Disse que o mesmo se passava na Assembleia Municipal nos termos do artº4 do 

Regimento onde podia chamar para a sua lista nominal completa um membro ou dois do PS, ou então, dois do PSD. -------
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--------- Interveio o deputado Fernando Osório, substituto do Presidente da Junta do Terrenho, dizendo que Sebadelhe e 

Terrenho se entenderam mas questionou como é que surgiu a agregação entre Sebadelhe da Serra, Terrenho e Torre do 

Terrenho. Era de opinião que houvesse intervenção, por parte da Câmara naquela situação e solicitou que se respeitasse 

a decisão das juntas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa disse que a decisão foi da Unidade Técnica e as freguesias que se sentissem lesadas 

teriam de acionar os mecanismos legais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente em exercício, vereador João Rodrigues, voltou a afirmar que ninguém da Câmara teve intervenção 

nesse processo, logo não poderiam ser responsabilizados. ------------------------------------------------------------------------------------

--------- O deputado Eduardo Pinto dirigindo-se ao Presidente da Câmara, em exercício, referiu que o empréstimo poderia 

nunca chegar a ver luz do dia. Disse que a questão da avaliação dos imóveis iria provocar um aumento de receita para a 

Câmara Municipal mas que aquele já se refletia há alguns anos. Referiu que, mesmo quando não existia a Lei dos 

Compromissos, a Câmara nunca deu condições para dar essa ”esmola” aos residentes. Mencionou que estava a propô-lo 

para um ano eleitoral, assim como o IRS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Vereador afirmou que a vida dele não dependia da política e referiu que a questão da taxa 0,3% do IMI era uma 

questão técnica que se prendeu com o empréstimo. O PSD tinha sido sempre solidário com o povo trancosense e daí ter 

ganho as eleições ao longo de 30 anos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado José Clemente mencionando que na atividade municipal apresentada, na parte de projetos 

em execução constava o Museu da Cidade, Casa do Bandarra, Classificação do Campo da Batalha de Trancoso como 

monumento nacional. Disse que Trancoso tinha de apostar no turismo mas faltava ter algum património visível como os 

espólios da pintora Eduarda Lapa, da Dr.ª Emília Tracana, da Igreja e do próprio Município, muito dele existente em 

arquivo e outro em armazém. Pensava que Trancoso tinha espaços para criar núcleos museológicos e, com pequenas 

obras de iluminação e pintura, poderia receber aquelas obras fazendo com que, quem viesse a Trancoso tivesse algo 

mais para visitar. Deu o exemplo do Convento de São Francisco onde existiam duas salas que estavam completamente 

vazias, assim como o antigo posto da GNR. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Armindo Marcelino, substituto do Presidente da Junta de Freguesia de Sebadelhe da Serra, 

referindo que a agregação de Sebadelhe com Terrenho foi feita para salvaguardar uma, ficando assim Sebadelhe como 

sede. Disse não fazer sentido juntarem-se à Torre do Terrenho. Mencionou que o povo das Corças estava revoltado 

porque sempre estiveram ligados à freguesia do Reboleiro. Pensava que a Câmara tinha todo o poder de ajudar as 

freguesias naquele problema referindo que não existia uma pessoa das Corças que estivesse de acordo com aquela 

agregação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Américo Mendes parecendo-lhe que a decisão da taxa do IMI que houve foi muito justa, 

porque com a avaliação houve imóveis que quase triplicaram os valores pelo que a receita irá ser maior mesmo colocando 

a taxa no valor mínimo. Relembrou que a taxa aprovada para 2013 só terá impacto em 2014, ou seja, depois das eleições. 

Disse ter ficado baralhado com a intervenção do deputado Armindo Marcelino porque pensou ter havido consenso entre 

as freguesias de Sebadelhe da Serra e Terrenho e agora vinha dizer que preferiam o Reboleiro. Achava que as juntas se 

deviam manifestar e levar avante aquilo que pensavam pois, na opinião dele, uma reestruturação nunca se deveria 

começar pelas juntas mas sim na diminuição de deputados e agregação de municípios. ----------------------------------------------
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--------- Usou da palavra o deputado João Paulo Matias referindo que, relativamente à agregação de freguesias, a 

Assembleia Municipal tinha o prazo de 15 dias depois da proposta da Unidade Técnica para se pronunciar sobre a 

mesma. Disse que não foi convocada nenhuma Assembleia Municipal para aquela se pronunciar. Entendia que a 

Assembleia Municipal e, particularmente, o Presidente da Mesa continuava a ser desautorizado pela Câmara Municipal e 

continuava a fazer de conta que não acontecia nada. Era referido na atividade municipal que foi decidido rescindir o 

contrato de empréstimo dos 5 000 000€ com a CGD. Questionou o Presidente da Assembleia como iria explicar duas 

deliberações de dois empréstimos, ou seja, o dos 5 000 000€ e o dos 3 500 000€ que iriam ser discutidos, porque 

formalmente, era o que ia acontecer, visto que não houve revogação por parte da Assembleia Municipal do empréstimo 

dos 5 000 000€ junto à CGD. Falou novamente na ilegalidade da geminação de Itabirito com Trancoso e disse que, 

independentemente da explicação que viria a ser dada pelo Presidente do Município, aquela situação teria de ser 

comunicada às autoridades locais, e não sabia se estariam perante um crime e talvez o Ministério Publico deveria ter 

conhecimento da situação. Se fosse apenas um protocolo de intenções, como defendeu o deputado João Baptista, não 

teria visto fotografias de uma cerimónia pública do Presidente do Município em Itabirito. Mencionou que o referido 

deputado aproveitou a situação de Itabirito para chamar a geminação de Castelo de Vide não tendo sido mais do que 

desviar a atenção sobre aquilo que era importante. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa lembrou ao deputado que, na última sessão, tinha referido que iria fazer uma comunicação 

ao tribunal administrativo sobre a questão do empréstimo. Não sabia se o fez ou não. Agora dizer que o Presidente da 

Assembleia era desautorizado por causa do empréstimo não era real, porque o Executivo assumiu perante a Assembleia 

que tinha prescindido daquele empréstimo e, a partir daquela atitude, aquele empréstimo deixava de existir por vontade 

própria do Executivo, não sendo necessário qualquer ato do órgão deliberativo. Referiu que ilegal seria a Câmara contrair 

o tal empréstimo de 3 500 000€ e não fizesse a comunicação e autorização por parte da Assembleia. Na questão da 

geminação mencionou que, tendo índole criminal, será um crime público e qualquer pessoa tem legitimidade para fazer a 

denúncia. Deu a palavra ao deputado Joaquim Ribeiro, lembrando-o que retomava a sua posição de deputado uma vez 

que estava a ser substituído pelo Sr. José Domingues, elemento da junta de freguesia de Valdujo. --------------------------------

--------- O deputado Joaquim Ribeiro mencionou não concordar com a taxa de IMI porque achava-a completamente 

incongruente com a atual situação da Câmara e com o plano de saneamento que estava em curso. Ficou espantado com 

a intervenção dos deputados Eduardo Pinto e Amaral Veiga quando vieram dizer que era uma medida eleitoral, uma vez 

que sempre defenderam a taxa mínima. Relativamente à agregação das juntas de freguesia disse compreender a posição 

dos colegas que foram afetados por aquela reforma, mas também não houve, nem por parte do PSD nem do PS, uma 

tentativa de fazer com que as juntas se agregassem de acordo com os interesses que cada uma tinha. Portanto, na 

opinião dele, a responsabilidade foi de todos e ninguém podia imputar a responsabilidade, ainda que indiretamente, ao 

Município porque aquele não teve qualquer intervenção. ----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em defesa da honra, o deputado Amaral Veiga referiu que não se pronunciou sobre o IMI naquela sessão. -----------

--------- Em resposta ao deputado João Paulo Matias, interveio o deputado João Baptista referindo não ser conivente com 

tomadas de posição daquela Assembleia. Salientou que se devia esperar pela explicação por parte do Presidente da 

Câmara relativamente à geminação com Itabirito. Relativamente à agregação das freguesias leu o que estava escrito na 

ata 19, quando aquele assunto foi tratado: “ponto numero seis - Análise, discussão e votação da reorganização 



Ata n.º 21 – reunião da sessão de 28 de dezembro 2012 

 

                                                                              12 

administrativa do território das freguesias do Município, nos termos da Lei nº22/2012 de 30 de Maio… O Presidente da 

Mesa referiu que o artigo 11º da Lei 22 de 2012, diz que ou se pronunciava, preenchendo todos os requisitos que a Lei 

impõe, ou seja, abolindo, é o termo, as freguesias com menos de 150 habitantes, respeitando os 20% ou 25%. Disse que 

houve apenas o caso de duas freguesias que pretendiam agregar-se, o que quer dizer que se a Assembleia Municipal não 

se pronunciasse, preenchendo os requisitos soltos, equivalia a não pronuncia conforme o artigo 14º. Perguntou se algum 

grupo municipal tinha uma proposta de agregação para ser discutida e votada. Disse que uma vez que a Câmara não 

tinha e a Mesa também não, propôs então a não pronuncia. Disse ainda que recebeu do Terrenho um abaixo-assinado 

com largas dezenas de assinaturas onde se entendia que não concordavam com a união Sebadelhe / Terrenho. Ora, no 

seu entender, compete à Assembleia de Freguesia representar as populações e apresentar propostas. Colocada à 

votação, a não pronúncia da Assembleia Municipal foi aprovada por unanimidade.” ----------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado José Nascimento, Presidente da Junta de freguesia do Reboleiro manifestando solidariedade 

com o deputado Armindo Marcelino. Disse ter consciência de que houve muitos erros naquele processo e ele próprio 

errou, porque sempre achou que as leis não deviam ser alteradas apenas pela revolta das pessoas. Lembrou que a 

Comissão começou logo por encaminhar o raciocínio das pessoas para a não-aceitação. Salientou a posição do deputado 

Carlos Martins naquela Comissão quando alertou para que ouvissem os habitantes das freguesias que tinham menos de 

150 habitantes. Alguém contestou dizendo que não estava mandatado para aquilo e só no próximo mandato é que poderia 

ser tomada uma decisão. Disse que a freguesia do Reboleiro não se pronunciou contra a situação e fê-lo por escrito à 

Câmara e Assembleia Municipal. Referiu também que a freguesia do Reboleiro nunca compreendeu bem o porquê de 

Sebadelhe da Serra se ter juntado ao Terrenho. Deve ter sido apenas, por interesses económicos, ou seja, a receita das 

eólicas. Mencionou que quando foi deliberado, naquela Assembleia, o não haver pronúncia foi errado e mais errado foi 

terem enviado a cópia das atas das juntas de freguesia em que propunham a união entre Sebadelhe e Terrenho. Disse 

que Sebadelhe da Serra podia contar com o apoio do Reboleiro para que aquela junção fosse feita. Na sua opinião dever-

se-ia juntar a Ribeirinha toda e, se fosse entendido, também a freguesia de Rio de Mel. ----------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa disse que a lei da reorganização administrativa exigiu que a Assembleia Municipal enviasse 

toda a documentação, designadamente, todos os pareceres das Assembleias de Freguesia. Referiu que a freguesia de 

Sebadelhe da Serra se tinha pronunciado sobre a agregação da mesma à freguesia do Terrenho e se a Assembleia 

Municipal cometeu um erro, foi um erro cometido por unanimidade. Disse não saber de nenhum município que tivesse 

ficado agradado com a agregação das freguesias. Repetiu que havia meios judiciais para as freguesias tentarem dar volta 

aquela situação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O deputado José Nascimento referiu que se, por algum motivo, a Câmara Municipal ou a Assembleia Municipal 

tivesse a possibilidade de exercer alguma influência, ele, como Presidente da Junta do Reboleiro, daria o conselho de se 

agregar a Ribeirinha com Sebadelhe da Serra e Terrenho com Torre do Terrenho. -----------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa encerrou a sessão para almoço e disse que os trabalhos reiniciar-se-iam às 14 h30 m. -------

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

Deu a palavra ao vereador João Rodrigues, representante do Executivo, para uma breve explicação. ----------------------------

--------- Aquele referiu que o Orçamento era mais modesto do que dos anos anteriores, devido às contingências que se 

estavam a viver. Refletiam-se apenas algumas obras que já se encontravam financiadas, algumas que estavam para ser 
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executadas e apenas o que se previa para os três meses seguintes. Disse que, embora o Orçamento fosse anual, houve 

dois fatores que determinaram aquela estrutura. Por um lado, o PAEL que já era para estar disponível e ainda não estava. 

Por outro lado, a indecisão que existia relativamente à Empresa Municipal. Referiu que, logo que aquelas questões 

estivessem resolvidas viria àquela Assembleia uma revisão orçamental e aí, estariam explícitos os investimentos para o 

ano de 2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Amaral Veiga referindo a promessa feita, na última sessão, pelo Presidente do Município de 

que apresentaria o orçamento até 30 de Novembro. Era certo que a questão do IMI tinha sido ultrapassada pelo facto de 

não ter sido participada às finanças a deliberação daquela assembleia. Salientou que o art.º 64 da lei das autarquias locais 

diz no seu nº1 alínea b) que era competência da Câmara Municipal executar e velar pelo cumprimento das deliberações 

da Assembleia Municipal. Referiu que aquela Assembleia deliberou, na última sessão, com o voto contra do grupo 

municipal do PS, a taxa de IMI para 2013 de 0,4%. Disse que tinha sido prometido pelo Presidente da Câmara que o 

Orçamento viria àquela Assembleia até 30 de Novembro para se fazer uma proposta da resolução da taxa de 0,4 para 0,3 

e, nessa altura, deliberar-se sobre a taxa de 0,3% e, assim, ir de encontro ao interesse dos munícipes. Disse na altura que 

não acreditava que o Orçamento fosse apresentado até 30 de Novembro. Mencionou que aquela atitude, por parte do 

Presidente da Câmara, revelava, uma vez mais, a desautorização da Assembleia Municipal, porque sem que fosse 

tomada nenhuma deliberação, aquela decisão não foi comunicada ao serviço de finanças, não cumprindo a referida lei das 

autarquias locais. Disse que o resultado podia ter sido o mesmo, mas aquela atitude demonstrou falta de respeito e 

menosprezo pela Assembleia Municipal. Salientou que as deliberações tomadas por aquela Assembleia eram para serem 

executadas pela Câmara Municipal. Mencionou que o PS ficou satisfeito pelo facto de, em 2013, vir a ser aplicada uma 

taxa de IMI de 0,3%. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa disse que o Presidente da Câmara não garantiu que a Assembleia Municipal fosse em 

Novembro. Gostaria de saber, por parte do Executivo, se o Presidente da Câmara deu alguma explicação para a não 

apresentação da deliberação da Assembleia Municipal às Finanças. ------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta, o vereador João Rodrigues disse que, na última sessão, o que se discutiu foi um empréstimo de 5 

000 000€ e que ninguém sabia qual o rateio do PAEL. Quando foram surpreendidos na Câmara com o facto de ser 

concedido um empréstimo de 3 500 000€, entenderam que não deveriam continuar com o empréstimo dos 5 000 000€. A 

taxa de 0,4% no IMI era aquela que tinha servido para sustentar aquele empréstimo. Mencionou que o Presidente da 

Câmara comprometeu-se, efetivamente, em descer a taxa para 0,3%, mas também não se justificaria convocar uma 

Assembleia Municipal se a intenção, por parte da Câmara, era abandonar o empréstimo dos 5 000 000€. Houve a 

possibilidade da não comunicação às finanças em que o resultado seria o mesmo, mas foi uma decisão tomada tanto pelo 

PS como pelo PSD. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio novamente o deputado Amaral Veiga referindo que a questão não foi o resultado, mas sim a questão 

formal. A Assembleia estava preparada para que houvesse uma sessão em Novembro, conforme promessa por parte do 

Presidente do Município, onde seria discutido o Orçamento e onde seria contemplada a taxa de IMI em 0,3%. Realçou, 

novamente, a desautorização da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------

--------- O vereador João Rodrigues salientou que a questão da taxa de 0,4% se colocava apenas para a sustentação do 

empréstimo dos 5 000 000€ e que não houve desrespeito por aquela Assembleia mas sim agilização. ---------------------------
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--------- Usou da palavra o deputado Joaquim Ribeiro referindo que não concordava com aquela taxa de IMI, porque não 

fazia sentido que, estando um Município em dificuldades económicas, defendesse a taxa mínima de IMI. Referiu que se 

queriam ter beneficiado as pessoas, aquela medida já deveria ter sido tomada há 10 anos atrás, porque quando as 

pessoas compraram viram-se forçadas a pagar pelo preço das novas avaliações, porque, obrigatoriamente, tinham de 

apresentar o modelo 1 de IMI. Relativamente à questão da desautorização da Assembleia Municipal disse que o deputado 

Amaral Veiga tinha toda a razão, quando invocou o artigo da lei das autarquias locais, mas pensava que não teria de 

haver outra sessão da Assembleia para aprovar a desistência do empréstimo de 5 000 000€. ---------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Paulo Leocádio referindo que relativamente ao Orçamento, há um ano, fez uma 

declaração de voto onde dizia que a Câmara não tinha noção para onde ia. Disse que aquilo continuava a acontecer 

porque foi dito pelo vereador João Rodrigues que dali a dois meses iriam trazer um novo orçamento. Mencionou que a 

Câmara navegava à vista e não sabia onde queria chegar, porque trouxeram um pedido para empréstimo de 5 000 000€ e 

afinal bastava um de 3 500 000€. Apresentaram um Orçamento que, afinal não era para o ano, mas sim para dois meses. 

Disse que o Orçamento previa 195 000€ em ação social, mas nas grandes opções apenas apareciam uma rubrica de 25 

000€ em ação social. Referiu que não sabia o que é que a Assembleia Municipal estava a fazer e grande parte dos 

elementos, eram “ carneirinhos”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou novamente da palavra o deputado Amaral Veiga referindo que o empréstimo de 5 000 000€ não foi para a 

frente, porque o Tribunal de contas devia ter dito que aquele empréstimo não vingava e não pelas razões apresentadas 

pelo vereador João Rodrigues. Questionou o deputado Joaquim Ribeiro em que lado colocava os munícipes quando 

referia que a situação da Câmara era difícil. Na opinião dele, os munícipes estavam em primeiro lugar e que, também, 

tinham dificuldades e quanto menos impostos pagassem melhor. ----------------------------------------------------------------------------

--------- O vereador João Rodrigues salientou, mais uma vez, que o empréstimo dos 5 000 000€ foi abandonado porque a 

Câmara entendeu que só eram necessários os 3 500 000€. Em resposta ao deputado Paulo Leocádio disse que o 

Executivo não navegava à vista e que os deputados não eram “ carneirinhos”, votavam sim, era nos supremos interesses 

do concelho de Trancoso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O deputado Joaquim Ribeiro interveio dizendo que o empréstimo dos 5 000 000€ só tinha um objetivo, pagamento 

de dívida, e nunca poderiam servir para investimento. Relativamente à expressão “carneirinhos” utilizada pelo deputado 

Paulo Leocádio disse que só via uma bancada que ia toda atrás do mesmo. Mencionou que quando não concordava com 

determinadas situações manifestava a sua posição, dando o exemplo da taxa de IMI. Disse que, até aquele dia, ainda não 

viu um Orçamento discutido por parte do PS. Em resposta ao deputado Amaral Veiga disse ser verdade que todos 

estávamos a atravessar a crise, mas defendia que o IMI era um dos impostos mais justos que existia porque incidia sobre 

o património que cada um tinha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Interveio o deputado Américo Mendes referindo que o grande fundo da questão do IMI era o duplicar ou triplicar o 

valor dos imóveis e aquilo é que trazia um impacto muito grande ao imposto a pagar e não a taxa de 0.3 ou 0.4%. 

Mencionou que o deputado Paulo Leocádio devia um pedido de desculpas aos membros da Assembleia Municipal. ---------

--------- Em resposta, o deputado Paulo Leocádio disse que fez questão de colocar a palavra carneirinhos entre aspas e 

que foi em sentido figurado não teve intenção de ofender ninguém, logo não devia nenhum pedido de desculpas. Referiu 

que gostaria que lhe identificassem uma vez, que a bancada do PSD votou de forma diferente do Executivo. Pode ter 
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acontecido mas não se recordava. Quanto ao Orçamento disse que o que foi apresentado foi um não orçamento porque 

dali a um mês pelos vistos ia ser revisto, conforme disse o vereador João Rodrigues. --------------------------------------------------

--------- O deputado Joaquim Ribeiro disse ter percebido o sentido figurado, quando o deputado Paulo Leocádio falou em “ 

carneirinhos”. Mencionou que da mesma forma que a bancada do PS seguia as orientações de voto que o seu partido 

indicava, também o deputado seguia as próprias ideias. Na questão do Orçamento disse que todos os orçamentos podiam 

ser sujeitos a retificações. O facto que foi dito é que existiam duas contingências, PAEL e Empresa Municipal, que 

estavam pendentes e a verba podia estar comprometida em virtude daquelas duas situações. -------------------------------------- 

--------- O Presidente da Mesa informou que se iria votar o ponto, mas que se iriam fazer duas votações, ou seja, o Mapa 

de Pessoal e o Orçamento. Colocou o Mapa de Pessoal à votação sendo o mesmo aprovado com 31 votos a favor e 15 

abstenções. Informou que se iria passar à votação do Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2013 sendo o mesmo 

aprovado com 15 votos contra e 31 a favor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O deputado Amaral Veiga fez a declaração de voto do PS que foi transcrita, na íntegra: ------------------------------------- 

“Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2013 

Declaração de Voto do Grupo Municipal do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Trancoso 

Ao lermos o documento Grandes Opções2013, verificamos que são orientações estratégicas do executivo: 

1. A diminuição do endividamento Municipal 

2. A sustentabilidade económico-financeira da Autarquia 

3. O apoio à economia local 

4. A criação de novas dinâmicas territoriais de promoção do desenvolvimento 

5. O fortalecimento do tecido social 

As duas primeiras opções, diminuição do endividamento Municipal e sustentabilidade económica e financeira da 

Autarquia, revelam que o executivo não vem cumprindo, há muitos anos, as mais elementares regras de gestão dos 

recursos públicos, preocupado como sempre esteve com uma estratégia puramente eleitoralista, totalmente desajustada 

da sua condição e realidade. Significam estas opções que o executivo veio gastando o que tinha e o que não tinha, sem 

se preocupar com o cumprimento das obrigações contraídas. Esta maioria, ao longo dos sucessivos mandatos, gastou 

sem se preocupar em pagar! Não é agora, a poucos meses das eleições que levarão, necessáriamente, ao final do 

reinado do actual presidente, que a divida acumulada de diversos anos vai ser, miraculosamente, paga, ainda que 

parcialmente! Este executivo veio gastando, conscientemente, o que sabia não poder pagar, sacrificando as gerações 

futuras, que ficarão obrigadas ao cumprimento de encargos que não contraíram! Muitas vezes este executivo 

fundamentou a contração dos empréstimos com a necessidade de assegurar a componente autárquica nas candidaturas 

aos sucessivos instrumentos e programas comunitários, quando a tal componente devia ser assegurada com meios 

próprios numa hierarquização criteriosa das prioridades de investimento. Mas não, este executivo, sempre com os olhos 

postos no horizonte eleitoral, veio esbanjando recursos sem outro critério que não a sua manutenção no poder. 

A sustentabilidade económica nunca devia ser uma orientação estratégica mas uma condição para o exercício do poder 

em qualquer instituição! A sustentatabilidade económica da autarquia não pode ser objecto de uma qualquer discussão 

nem deliberação mas antes uma permissa sem a verificação da qual nenhuma opção deve ser tomada! 
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Outra orientação estratégica é o apoio à economia local! Ninguém poderia estar mais de acordo com esta medida do que 

o Partido Socialista! Por inúmeras vezes e nos mais diversos orgãos, nesta Assembleia e na Câmara, o P S vem 

defendendo um verdadeiro e sério apoio aos comerciantes, aos insdustriais, aos empresários agricolas, aos jovens 

quadros deste concelho, por forma a potenciar a sua fixação e a criação de condições adequadas de sobrevivência. 

Porém esta opção não passa de uma ideia, há muito propagandeada, não é mais que uma ideia que, só muito 

pontualmente, teve concretização mas sem critério e muito menos sem resultados sustentáveis! 

Também não acreditamos que,em final de mandato, e em tempo de esqueléticas vacas troiquianas, o executivo, venha 

concretizar, nesta matéria, o que quer que seja. O reflexo orçamental desta intenção mais não é que a inscrição de dívida 

em resultado de deliberações do executivo para apoio, há muito prometido, a dois empresários locais. Nada de diferente, 

nada de novo, apenas o manter da ilusão e da esperança a quem, ingenuamente, ainda vai acreditando em mirificas 

promessas ou, em consonância com esta quadra, a quem ainda acredita no Pai Natal. 

As duas últimas orientações estratégicas: Criação de novas dinâmicas territoriais de promoção de desenvolvimento e 

fortalecimento do tecido empresarial são aquilo a que podemos chamar a satisfação egocêntrica do Sr Presidente que, em 

tirada de grande recorte literário-linguistico nos brinda com um punhado de lentilhas servido numa cintilante baixela de 

prata ou, ainda melhor, com uma mão cheia de nada e outra de coisa nehuma! Diremos mesmo que este orçamento 

revela até falta de imaginação e criatividade, qualidades de que o executivo era tão fértil no passado e que, pelos vistos, 

de tão mungidas que foram, acabaram por fazer secar os úberes que as produziam. 

Face a uma proposta de orçamento que de novo nada traz e que o pouco que oferece,de tão requentado, cheira mesmo a 

esturro, este Grupo Municipal tinha, à semelhança dos Srs Vereadores do Partido Socialista, de, em consciência e em 

defesa dos seus valores e princípios, votar contra. 

Assembleia Municipal de Trancoso, 28 de Dezembro de 2012 

O Grupo Municipal do Partido Socialista” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- O Vereador João Rodrigues mencionou que a estrutura orgânica do Município era composta por um diretor de 

departamento, quatro divisões: administrativa, financeira, obras e educação. -------------------------------------------------------------

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

unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Informou que se iria passar ao ponto cinco da ordem de trabalhos. Não havendo intervenções  e colocada à 

votação, a proposta foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto ao ponto seis da ordem de trabalho, o Presidente da mesa deu a palavra ao Presidente em exercício, 

para se pronunciar sobre o assunto em causa, tendo referido que a questão do empréstimo resultava do facto da Câmara 

Municipal ter abandonado o empréstimo dos 5 000 000€ que tinha sido abordado na sessão anterior. Disse que para o 

empréstimo dos 3 500 000€ a Câmara covidou três entidades, BES; BPI e CGD. Apenas a CGD respondeu positivamente 

com uma taxa de 6,25% com uma carência de 24 meses a partir do visto do Tribunal de Contas. Referiu que o empréstimo 

destinava-se ao programa de saneamento financeiro, a juntar ao PAEL. -------------------------------------------------------------------

--------- Não havendo intervenções, o Presidente da Mesa colocou a proposta à votação, referindo que aquela seria 

nominativa. Votaram a favor os deputados António Manuel Rios da Fonseca Leal; Maria de Lurdes Pinto Aguiar; Manuel 
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José dos Santos Costa; José Augusto Soares Clemente; José Carlos Santos Rodrigues; João José Baptista de Sousa; 

Maria das Neves Tomaz; Celina Tabosa Ramos Pinto; Sandra Maria Lopes Ribeiro; Américo Carvalho Mendes; Carlos 

Santinho Gomes; António Plácido dos Santos; Armando Correia antunes; Paulo Jorge Malta Amaro; Vera Dias Gaspar 

Santos e os Presidentes de Junta José Maximiano Cardoso Rodrigues; Ezequiel Ramos Caetano; Francisco José Máximo 

Barreiros; Jorge Manuel Caetano Ferreira Amado; Ezequiel Dias Lino; José Santos; José Machado dos Santos; João 

Alfredo do Nascimento Santos; Francisco Miguel Quelhas Custódio; José dos Santos Nascimento; Hugo David da Silva 

Neves; Armindo Marcelino; Leonel de Jesus Lopes; Augusto Ferreira Salvador; Joaquim Figueiredo Ribeiro; Aleu Justino 

da Fonseca; José Alberto Ambrósio dos Santos e José Bernardo Caetano Rodrigues. Votaram contra os deputados José 

Amaral Veiga; Maria Luisa Gil dos Santos; Nuno Filipe Monteiro Rodrigues; Tânia Sofia Pires Martins; Paulo Sérgio 

Leocádio Bernardo; António Carlos Camejo Martins; Rosa Maria Batista de Abreu; Luis António Castro Ribeiro; André 

Sobral Mendes Mendes da Costa; Artur Rodrigues; Maria Gabriela Salgado Peneda Isidoro Lopes e os Presidentes de 

Junta Maria Luisa Duarte F. da Silva; Carlos António Varelas Pena; Helder Almeida; Júlio Gomes e Fernando Osório 

Santos. O Presidente da Mesa mencionou que a proposta tinha sido aprovada com 33 votos a favor e 16 contra.--------------

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

--------- Usou da palavra o vereador João Rodrigues mencionando que o objetivo principal do regulamento era que 

houvesse uma certa homogeneidade nos reclames de publicidade.  ------------------------------------------------------------------------- 

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

por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- De seguida, passou-se ao ponto oito da ordem de trabalhos. ----------------------------------------------------------------------

--------- O vereador João Rodrigues  disse que a alteração ao regulamento das feiras prendeu-se com o facto da Feira de 

Santa Luzia. A Câmara estava obrigada a publicitar, através de Edital, as suas feiras e quais os dias a serem realizadas. --

--------- Interveio o deputado Amaral Veiga questionando o vereador em exercício do desnorte em relação à feira anual de 

Santa Luzia. Saiu primeiro um Edital a dizer que era um dia e depois saiu outro a dizer que já não era esse dia e sim dia 

13 de Dezembro como era habitual. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Vereador respondeu referindo que não houve nenhum desnorte por parte da Câmara Municipal, mas houve sim a 

preocupação de responder às pretensões dos trancosenses, alegando que a Câmara Municipal sabia ouvir e quando 

entendia que podia ter errado, voltava atrás. Explicou que, numa reunião de Câmara, foi por propósito do Sr. Presidente 

da AENEBEIRA e Vice Presidente da Câmara sugerido que, a data da realização da Feira de Santa Luzia fosse no dia 16. 

Tal proposta foi aceite por unanimidade. Após o Edital ter saído foi confrontado com pessoas que manifestaram a sua 

discordância, avançando assim para um abaixo assinado. A Câmara entendeu perante aquela situação e, por 

unanimidade, repor a feira no dia 13 de Dezembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado João Baptista referindo que, naquele caso, a AENEBEIRA não conseguiu impor a sua ideia 

porque depois de ter sido anunciado o dia da feira houve um abaixo assinado por parte de alguns comerciantes. Defendia 

que as feiras anuais deveriam ser assinaladas no seu dia, fosse ele qual fosse, e não andarem com alterações. -------------- 

--------- Usou da palavra o deputado Nuno Rodrigues mencionando que já tinha sido discutido um Regulamento de Feiras 

e Mercados onde estava prevista uma data. Não sabia a que propósito se falou na AENEBEIRA, porque havia um 

regulamento para cumprir e só tinham de o fazer cumprir. Na sua opinião, deveriam ter ouvido primeiro os comerciantes 



Ata n.º 21 – reunião da sessão de 28 de dezembro 2012 

 

                                                                              18 

antes de terem definido o regulamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta , o vereador João Rodrigues disse que não falou na AENEBEIRA como aquela tivesse sido a 

causadora da situação. Apenas referiu que a questão tinha sido apresentada na Câmara pelo Vice Presidente que 

também era o Presidente da AENEBEIRA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa colocou a proposta à votação sendo a mesma aprovada com 2 votos contra, 1 abstenção e 

46 votos a favor.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Passou-se, de seguida, ao ponto nove da ordem de trabalhos, no qual interveio o deputado Nuno Rodrigues 

referidno que o deputado Joaquim Ribeiro dizia que os empréstimos contraídos não seriam para investimento. Disse que 

não era diretamente, mas sim indiretamente, porque à medida que se pagavam dívidas com a Lei dos Compromissos, a 

Câmara podia comprometer-se com outros investimentos. Relativamente ao Orçamento estar condicionado com a 

Empresa e o PAEL referiu que como se tinha verificado, nos anos anteriores, a execução era bastante baixa. Leu um 

extrato do parecer do Revisor Oficial de Contas que foi transcrito na integra: “ A execução oficial global da receita e da 

despesa do primeiro semestre foi respectivamente 18,91% e 18,10%, o que indica uma execução anual muito inferior ao 

previsto, tal como ocorreu nos anos anteriores. As despesas correntes são superiores às receitas correntes em cerca de 

6%, ou seja, 202 000€ , não cumprindo assim com o principio de equilibrio orçamental das receitas e despesas correntes.” 

--------- Foi dada a palavra ao deputado Joaquim Ribeiro mencionando que, relativamente ao relatório do ROC, o mesmo 

não espelhava a redução de custos que existiu com pessoal e fornecedores. Salientou, novamente, que os empréstimos 

de saneamento só poderiam ser utilizados para pagar dívida existente. Relativamente à execução do Orçamento disse 

que era evidente que todos os orçamentos constituíssem uma mera previsão de receita e de despesa. A maior parte das 

previsões eram empoladas devido a expetativas de subsídios, projetos de candidaturas que tinham sido apresentados ao 

QREN, PRODER, etc. Era natural que em obras comparticipadas, depois não houvesse financiamento e não fosse 

concluído o concurso; era natural que a execução depois fosse diminuta. Disse que não o surpreendeu o facto da 

execução ter ficado nos 18% porque, devido à conjuntura económica do país, nem todas as candidaturas apresentadas 

foram aprovadas. Preocupava-o se o plano de saneamento da Câmara não fosse avante porque as dificuldades do 

concelho não se iriam resumir somente àquelas existentes, mas seriam muito piores. -------------------------------------------------

--------- O deputado Nuno Rodrigues disse que, relativamente à questão do empréstimo, apenas referiu que o mesmo 

servia para pagar dívida e depois daquela ser paga, a autarquia estava em condições de contrair nova dívida fazendo 

novos investimentos.  Relativamente ao parecer do ROC disse que apenas leu o que estava escrito e aquilo que era 

mencionado é que as despesas correntes eram superiores às receitas correntes. -------------------------------------------------------

--------- Usou a palavra o deputado Amaral Veiga referindo que o deputado Joaquim Ribeiro estava muito preocupado com 

a situação financeira da Câmara Municipal,  mas quando a Assembleia Municipal votou a proposta da Câmara da parceria 

público privada, onde se previam custos de milhões de euros, ninguém da bancada do PSD levantou qualquer questão e 

aprovaram aquele conjunto de obras e contratualização. Disse ter falado com pessoas isentas, engenheiros e ligadas a 

obras e orçamentos e quando lhe disseram que a obra da central de camionagem, onde foram gastos 2 500 000€ seria 

feita na ordem dos 800 000 a 1 000 000€. Essas questões deveriam ter preocupado os deputados que votaram a favor da 

parceria na altura. Disse que a parceria foi a ruína do Município, porque fizeram-se obras muito acima do valor real e essa 

era a razão do endividamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- Em resposta, o deputado Joaquim Ribeiro disse não ter discutido valores, que tinha  apreciação própria e não 

pedia a nenhum engenheiro para fazer a valorização das obras que foram feitas. Questionou há quantos anos a bancada 

do PS exigia que aquelas obras fossem feitas. Agora que as obras estavam feitas, o PS contestava-as. -------------------------

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

--------- O vereador João Rodrigues disse que o Executivo, por unanimidade, entendeu baixar  para 2,5% a participação 

variável no IRS, sendo mais uma benece para os munícipes. Não havendo intervenções e colocada à votação, a proposta 

foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da mesa Informou que se iria passar ao ponto onze da ordem de trabalhos, dando a palavra ao 

Presidente em exercício, para uma breve explicação. O mesmo referiu que aquele ponto tinha a ver com requisições que 

estavam no mercado que ainda não tinham aparecido na Câmara para serem pagas. A CMT para as pagar no ano 2013 

precisava que a Assembleia Municipal autorizasse aquele pagamento. ---------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Nuno Rodrigues questionando se os fornecedores não apareceram para receber o dinheiro.---

--------- O Vereador respondeu negativamente dizendo que eram facturas que ainda não estavam facturadas. -----------------

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

--------- Relativamente ao ponto doze da ordem de trabalhos, interveio o munícipe Filipe Pires agredecendo a publicação 

dos editais daquela Assembleia no site da Câmara. Quanto às atas do Município, lamentava que as atas de 2012 ainda 

não estivessem publicadas. Por aquilo que presenciou, alertou para a situação das votações serem mais assertivas 

quanto ao número de votos, votantes e resultados. Relativamente à geminação de Trancoso com Itabirito disse que, 

sendo uma situação de ilegalidade, não entendia como é que o Presidente do Município conseguiu passar por cima da lei. 

Na sua opinião, não tinha o direito de esperar três meses para justificar o que quer que fosse - “Faça-se cumprir a lei.” -----

--------- O Presidente da Mesa disse que a lei no seu artº 53 nº4 alínea d) que competia à Assembleia Municipal autorizar a 

geminação do Município com outros Municípios ou entidades equiparadas de outros países.  Disse não dispor de 

documentação que provasse a referida geminação e, por isso, aguardava pela explicação do Presidente do Município. Em 

relação às votações, disse que a Mesa procurava fazer o máximo e o melhor possível confiando que o técnico sabia 

contar e depois indicava os números. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Interveio o munícipe Marco Santos referindo que os acabamentos do Centro de Interpretação Isaac Cardoso já 

suscitaram várias observações. Realçou que o acabamento com aquela aresta viva não sabia até que ponto estaria dentro 

da legalidade, porque constituia uma ameaça para a segurança pública. Não sabia se os acabamentos da referida obra 

estavam de acordo com o projeto, apelando, assim, para que a autarquia colocasse on–line os projetos para que os 

cidadãos tivessem acesso. Relativamente à antiga Escola Primária, disse que também gostaria de ter acesso ao projeto e 

parecia-lhe que conforme estava naquele momento, com a estrada a ladear a muralha e na  parte de baixo onde estavam 

a ser colocadas as mesas, eventualmente, se houvesse um despiste, poderia colocar em causa a segurança dos 

utilizadores. Relativamente à Central de Camionagem disse que a funcionalidade do espaço merecia dois reparos. Em 

primeiro, parecia-lhe que aquele espaço não foi pensado para este concelho devido às condições climatéricas. Disse que 

como utente já tinha passado por situações desagradáveis e que quem projetou a obra não deveria ter pensado em que 

sitio estaria a implantá-la. Referiu também que existia um desnível entre a sala de espera e o parque dos autocarros e, 

apesar de existir uma rampa lateral, em dias de chuva, tornava-se bastante desagradável. Achava que o espaço poderia 
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ser melhorado. Por outro lado, sugeriu que no próprio espaço da central de camionagem, deveria haver um mapa onde 

constassem as ligações a partir do Município. Defendia a divulgação dos projetos e obras mais importantes do concelho. --

--------- Em resposta o vereador João Rodrigues disse que havendo questões que o ultrapassavam, comunicaria aos 

técnicos de engenharia as preocupações do munícipe e tentariam, a seu devido tempo, colmatá-las. ----------------------------- 

--------- Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que 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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