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                                      ATA DA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA  

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TRANCOSO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2013 
 
 
 
--------- Aos vinte e oito dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e treze, pelas catorze 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 reorganização do sector empresarial local e das 

participações locais; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto número quatro – Análise, discussão e votação da proposta relativa à 1ª revisão ao Orçamento e às 

Grandes Opções do Plano; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Ponto número cinco – Análise, discussão e votação da proposta geminação com Itabirito no Brasil e Cidade 

Velha em Cabo Verde; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Ponto número seis – Designação pela Assembleia Municipal de dois cidadãos eleitores, para integrar a comissão 

alargada da CPCJ (Comissão de Proteção Crianças e Jovens); ----------------------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto número sete – Análise, discussão e votação do pedido de autorização para despesa plurianual relativa ao 

contrato de manutenção do elevador da EBI; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Tabosa Ramos Pinto, substituída por Paulo Jorge Santos Coelho, membro do Grupo Municipal do Partido Social 

Democrata; António Carlos Camejo Martins substituído por António Ferreira 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 Cótimos, Eugénio Manuel Xavier Ferreira; de 

Moimentinha, António Duarte Gomes; de Póvoa do Concelho, Francisco Miguel Quelhas Custódio; de Santa Maria, Amélio 

Manuel Martins Nunes Salvador, substituído por Hélder Batista Almeida; de Tamanhos, Nuno Filipe Cardoso Morgado; de 

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

Lopes, substituído por Alberto Ferreira; de Torres, Augusto Ferreira Salvador; de Vale do Seixo, Aléu Justino da Fonseca 

e de Vila Garcia, Nuno Miguel Pereira Caetano. 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 
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igual de tempo” os deputados municipais Adelina Maria Almeida Ferreira Vaz, Paulo Sérgio Leocádio Bernardo e os 

presidentes de junta das freguesias de Cogula, Jorge Manuel Caetano Ferreira Amado; de Guilheiro, Maria Luísa Duarte 

da Silva; de Sebadelhe da Serra, Joaquim Gomes Bernardo e de Valdujo, Joaquim Figueiredo Ribeiro. -------------------------- 

--------- Estiveram, ainda, presentes em representação da Câmara Municipal, o Presidente do Município, Júlio Sarmento e 

os vereadores João António Figueiredo Rodrigues, António Manuel Santiago Oliveira, João José Martins Campos de 

Carvalho, Amílcar Nunes Salvador, António Manuel Gomes do Nascimento 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. Informou que se iria passar à análise, discussão e votação da ata 

da sessão anterior. Não havendo intervenções a mesma foi aprovada por maioria com um voto contra e três abstenções. -

--------- Em declaração de voto, o Presidente da Junta da Freguesia de Fiães, José Francisco Lopes, disse que o seu voto 

contra deveu-se ao facto de não concordar com a marcação da sessão anterior para o dia 28 de Dezembro, sexta - feira, 

tendo sido dia de mercado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- Interveio o Presidente de Junta da Freguesia de Moreira de Rei, Carlos Varelas Pena, questionando o Presidente 

do Município para quando a concretização do saneamento. Questionou sobre os miniprojectos e que alguns já deveriam 

ter sido executados e outros deviam estar em execução, dando o exemplo da limpeza das sepulturas, a restauração do 

São Vicente e algumas ruas que deveriam estar calcetadas. ----------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município solicitou a introdução de mais um ponto na ordem de trabalhos: “Análise, discussão e 

votação do pedido de autorização para despesa plurianual relativa ao contrato de manutenção do elevador da Escola 

Básica Integrada”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- O Presidente da Mesa abriu o espaço para análise e discussão da inclusão do mesmo. Não havendo intervenções 

a sua inclusão na ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade passando a ser ponto sete da ordem de trabalhos. 

Deu a palavra ao Presidente do Município para responder às questões do Presidente de Junta de Moreira de Rei. -----------

---------- Em resposta, o Presidente do Município disse que o saneamento foi objeto de uma adjudicação. A obra foi 

suspensa pela circunstância do acompanhamento arqueológico que foi feito, como estava condicionada na aprovação do 

projeto pelo IGESPAR. Salientou que surgiu uma calçada romana que não poderia ser esventrada por decisão do 

IGESPAR e que a Câmara aceitou. Foram feitas várias reuniões onde chegaram à conclusão que na parte da obra do 

saneamento que estava adjudicada ficaria por ali e far-se-á uma ETAR para depois se ligar parte do saneamento que está 

projetado. Para o resto da obra, não têm grandes soluções, a não ser a rede de água, porque é difícil estar a intervir num 

centro histórico como o de Moreira de Rei. Disse que recentemente se procedeu à reposição dos pavimentos, faltando 

ainda algumas ruas, mas onde será reposto o pavimento. Em relação aos projetos em orçamento disse que terão de 

esperar pelo visto do tribunal de contas ao PAEL, para permitir fundos disponíveis para implementar esses projetos. --------

--------- Usou a palavra o deputado Nuno Rodrigues referindo que no concelho de Trancoso houve algum despesismo por 

parte da autarquia. Disse que, por várias vezes, ouviu-se o Presidente do Município a argumentar que a grande maioria 

dos projetos foram encomendados a arquitetos de renome, dando o exemplo do Arquiteto Byrne e outros, dizendo que, 

assim sendo, mostraria um maior reconhecimento e notoriedade. Disse que pelos vistos não trouxeram só isso, dando o 

exemplo do Pavilhão Multiusos que apresenta vários erros crassos de conceção. Como o caso de não permitir a 
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realização de certo tipo de competições por não ter altura suficiente, caso de voleibol, como não permitir a realização de 

competições desportivas durante o dia por causa do reflexo provocado através das paredes de vidro existentes nos topos. 

Referiu que a entrada norte do pavilhão revela-se uma autêntica pista de patinagem. Quando o frio é muito, verifica-se a 

formação de gelo, que, por vezes, se mantém durante vários dias. Estes projetos não foram adequados à realidade da 

região. Relativamente ao Convento dos Frades disse que é uma obra que, pelos vistos, ainda não foi entregue pelo 

construtor, embora já tenha sido inaugurado a alguns anos e que tem vindo desde aí a ser utilizado. Este encontra-se num 

elevado grau de deterioração, entrando água por mais do que um sítio, o chão de madeira do hall está danificado, os 

camarins não se podem utilizar e a humidade nas paredes é muito visível. Questionou o que é que justificava esta 

situação por parte da Câmara, estar-se-á à espera que o tempo passe para que os prazos caduquem e depois 

adjudicarem-se as reparações ao mesmo empreiteiro ou a outro. Quanto ao cinema, disse que veio atrasado no tempo em 

relação a vários concelhos vizinhos. Falou da falta de condições na entrada, onde se houver fila na bilheteira, caso esteja 

chuva e frio, algumas pessoas terão de aguardar na rua. Também falou que várias vezes, tal como no Pavilhão Multiusos, 

quando está muito frio, os equipamentos de ar condicionado não arrancam. Questionou de quem é a culpa desses erros 

de conceção. Dos famosos arquitetos e projetistas que fazem as coisas a pensar em Lisboa, Porto ou da Câmara, sendo 

ela o dono da obra. Na sua opinião os arquitetos da terra ou da Câmara talvez fizessem melhor porque conhecem a 

realidade. Referiu como outros casos de despesismo, a iluminação pública do centro histórico, sendo gastos mais de 900 

000€ com a aquisição de 200 candeeiros. Disse que mesmo tendo sido essa iluminação comparticipada, houve um valor 

pago pelo Município. No caso dos contentores de lixo subterrâneos gastaram-se cerca de 300 000€ e metade deles não 

estão a funcionar. Disse que já abordou esta questão várias vezes e foi-lhe dito pelo Presidente do Município que só um 

ou dois é que não estavam a funcionar. Demonstra que mentiu ou desconhecia o facto e atirou o número para o ar. 

Relativamente às piscinas municipais disse que se encontram encerradas ao público há mais de três anos, com meia 

dúzia de promessas de data de abertura. Questionou o que estarão a fazer os funcionários que estavam adstritos às 

piscinas. Referiu que o mais caricato é o facto de depois das piscinas se encontrarem encerradas, por não haver dinheiro 

para efetuar as reparações necessárias, ser construída e inaugurada uma piscina na freguesia de Vila Franca das Naves, 

onde irá acontecer o mesmo, assim que necessitarem de alguma manutenção. Posto isto, questionou, que comentários se 

poderão fazer? Referiu que isto é despesismo puro e toda a gente sabe que quanto maior e mais cara for a obra, mais 

ganha o Arquiteto, empreiteiro e mais margem dá para certas manobras. Depois estamos endividados e não se podem 

fazer pequenas despesas necessárias, invocando sempre a Lei dos Compromissos. Referiu que quem governa esta 

Câmara há trinta anos é o PSD e Dr. Júlio Sarmento na presidência, acompanhado por alguns que lhe querem dar 

continuidade. Disse que irá falar sobre as obras da parceria e outras na próxima sessão da Assembleia Municipal. ----------

--------- Em resposta o Presidente do Município disse que vivemos num país em que todos os partidos contribuíram para 

um colapso da nossa economia e sociedade. Mencionou que é preciso, em Portugal, que estejamos virados para o futuro, 

para que o país não volte a pedir ajuda externa. Referiu que o Pavilhão Multiusos teve esta opção de arquitetura porque 

entendeu-se que ela deveria valorizar esteticamente. Não é certamente um pavilhão que tenha capacidade para ter todos 

os desportos, porque não é um pavilhão desportivo, mas sim um pavilhão multiusos. Relativamente ao Convento dos 

Frades referiu que foi uma obra que ainda não foi recebida, porque as opções dos arquitetos acabaram por, no seu 

projeto, juntar madeira com ferro, o que não permite impermeabilizações e acabaram por ter soluções de ordem de 
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engenharia que não foram as melhores. Entenderam que a obra não deve ser recebida, mas são questões que estão a ser 

estudadas pelos arquitetos de modo a que possam minorar as circunstâncias. Quanto ao cinema disse que tecnicamente 

está resolvida a questão do ar condicionado. Disse não saber o porquê de não ter arrancado naquele dia. É um cinema 

que possui quatro sessões semanais, tem um número de espectadores acima da média, no distrito. Quanto aos 

contentores e candeeiros disse que já falou várias vezes em outras sessões. Relativamente à piscina municipal 

mencionou que há muitos concelhos à volta que não a têm e o concelho tem uma aberta em Vila Franca das Naves sendo 

que o ideal seria abrir as de Trancoso. Salientou que o novo quadro comunitário de 2014 vai prever, para as câmaras, 

opções completamente diferentes das existentes, para além de potenciar muito o empreendedorismo, o emprego e 

dificilmente as câmaras voltarão a conseguir colocar investimentos puros desagregados de opções que tenham uma mais-

valia económica e pensa que numa das próximas sessões deveriam aproveitar para refletir sobre isso. Até ao momento, o 

concelho tem sido competitivo e segundo indicativo de desenvolvimento foi o melhor a seguir à Guarda. ------------------------

--------- O deputado Nuno Rodrigues, intervindo novamente, disse que todos os equipamentos feitos são necessários, mas 

o que falou foi em erros de se gastar demasiado dinheiro com projetos e arquitetos, com coisas mal feitas e era das coisas 

mal feitas que queria que o Presidente do Município falasse. ----------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município referiu, então, que as questões colocadas pelo deputado eram questões de natureza 

técnica, dando como exemplo, a altura do Pavilhão Multiusos que não permite o voleibol, o reflexo provocado pelo vidro 

também não lhe parece ser boa solução, tendo referido que, qualquer câmara futura, poderá tirá-lo e colocar betão. No 

entanto, falou dos problemas técnicos existentes no Convento dos Frades que têm a ver com a cobertura e com a 

impermeabilização que não é conseguida na opção arquitetónica. Têm sido feitas várias reuniões e algumas soluções 

foram implementadas. Disse que não podia responder por questões de natureza técnica, uma vez que ele era jurista. 

Disse que, quando sistematicamente comentam que está na Câmara há trinta anos referiu que foi eleito de quatro em 

quatro anos e, portanto, estão num quadro de normalidade constitucional e não tem de pedir desculpas por esse facto. 

Referiu que ao longo destes anos Trancoso ganhou atractibilidade, investimentos e que existem concelhos vizinhos que 

estão piores em termos demográficos e sem o futuro que Trancoso possa vir a ter. Mas, para isso, é preciso que as 

opções sejam boas e todos têm de contribuir para que o desenvolvimento continue. ---------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Amaral Veiga referindo ficar contente pela presença do Presidente do Município 

naquela sessão, significando que não houve coisas de maior interesse do que o concelho. Manifestou o seu pesar por 

dois autarcas da freguesia de Moreira de Rei, António Pena e José Pena, cujo contributo para a causa pública foi muito 

significativo. Referiu que a Raia Histórica foi alvo de grandes ataques a propósito de uma loja que foi inaugurada no cais 

de Gaia. Ataques esses, feitos por parte de pessoas ligadas ao PSD, à autarquia e àquela assembleia. Questionou o 

Presidente do Município, uma vez que também é Presidente da Direção da Raia Histórica, se não se sentia incomodado 

com as críticas que foram feitas e se aquelas tinham algum sentido. Se de facto o desempenho do Coordenador da Raia 

Histórica tem sido o melhor, de isenção e se a Raia Histórica tem sido isenta na associação e na aprovação das 

candidaturas. Gostaria que o Presidente do Município fizesse uma apreciação dos últimos tempos da referida Associação. 

Relativamente às respostas dadas ao deputado Nuno Rodrigues pelo Presidente do Município disse que o PS não tinha 

qualquer responsabilidade, sendo aquela da maioria. Responsabilidades têm todos como cidadãos, mas a verdade é que 

existe gente eleita sucessivamente, apesar dos erros, irregularidades e buracos financeiros cometidos. --------------------------
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--------- O Presidente do Município disse que as responsabilidades do concelho eram assumidas e julgadas de quatro em 

quatro anos, por aqueles que tinham legitimidade de as julgar. Relativamente à Raia Histórica disse que, quando foram 

criadas aquelas associações de desenvolvimento local estava previsto ficar no distrito só uma, que era a Pró Raia, na 

Guarda. Na altura era secretário de estado o Dr. Álvaro de Amaro e o concelho da Meda e de Trancoso procuraram ter a 

norte uma outra associação de desenvolvimento local. Nesse processo de discussão o Engenheiro Sales estava a 

representar uma cooperativa de Pinhel, ficando ele o pivot. Acabou por se dividir o concelho de Figueira e Almeida, 

ficando o distrito dividido pela Pró Raia, Raia Histórica e a Adruse, na serra da estrela. Aquilo que ficou negociado para 

que Trancoso tivesse uma associação de desenvolvimento foi que o Eng.º Sales seria o coordenador dessa associação, 

sendo a única forma de ter Pinhel. A Raia Histórica acabou por constituir-se com tanto sucesso que, neste momento, tem 

todo o concelho de Figueira de Castelo Rodrigo e a Pró Raia tem só Sabugal e Guarda. A Raia Histórica é uma 

associação certificada, reconhecida em 2009 como uma ONG que acabou por ter no LEADERII, no LEADER + e no atual 

PRODER, qualquer coisa como um investimento total entre quarenta a cinquenta milhões de euros, investindo no conjunto 

dos cinco municípios muito dinheiro para muitos projetos. Disse que, por vezes, a atuação do Eng.º Sales era censurável e 

que ainda na última reunião o censurou, mas que a Câmara de Trancoso é, apenas, um dos cinco elementos do órgão do 

conselho de administração. A Raia Histórica, com a Pró Raia e a Adruse tomaram em conjunto novas iniciativas. Uma foi 

abrir uma loja na Praça Maior de Salamanca e outras duas em Gaia e Oeiras de promoção da região, mas sobretudo ao 

abrigo de uma portaria a microempresas. A gestão destas duas lojas é de uma sociedade privada chamada Beira Fude e 

a Raia Histórica aqui não tem uma orientação direta. Entende que estas lojas para além de divulgarem as microempresas 

devem ser capazes de acolher o melhor que tem a região. Para terminar disse que a Raia Histórica criou postos de 

trabalho, que acabava por ter impacto na economia local e que a crítica era indispensável e só ajudava a que as coisas 

melhorassem numa sociedade que se quer exigente. Referiu que o projeto das geminações é um projeto que a Comissão 

Europeia e o estado Português financiam e estimulam. Disse que a Raia Histórica para o seu funcionamento não recebe 

nada, esta vive de projetos e são esses que permitem o funcionamento da estrutura como o pagamento do pessoal. --------

--------- Interveio o deputado Eduardo Pinto referindo que não ficou convencido com a resposta do Presidente do 

município, no que tocava à Raia Histórica, uma vez que já se vivia em crise e a associação deu-se ao luxo de pedir uma 

viatura de alta gama. Sugeriu que talvez fosse melhor chamar o coordenador da Raia Histórica para explicar cabalmente 

toda a panóplia de projetos e de alguma forma explicar como é que era feita a interação de dinheiros públicos, financiar 

lojas de uma sociedade privada, mas que depois não era gerida por ninguém que tenha responsabilidades públicas. Disse 

que o PS foi o primeiro a reivindicar um jardim público com condições, porque o que tinha sido feito foi tardio e limitado. 

Atempadamente disseram que era necessária uma escola do 1º ciclo. Relativamente ao palácio ducal questionou o porquê 

de se ir gastar milhões naquele edifício quando existe o do antigo quartel da GNR onde poderia funcionar o que se 

pretende instalar no Palácio Ducal. Referiu que durante trinta anos o Presidente do Município foi incapaz de colocar um 

investimento na praça municipal, talvez aquele que era mais prioritário. Relativamente ao aquecimento do Pavilhão 

Multiusos disse que o que interessava ter um sistema sofisticado de aquecimento, quando depois não havia dinheiro para 

ele funcionar e no verão não se suportava o calor. Há muito tempo, com certeza, com muito menos dinheiro, outras 

câmaras fizeram outros edifícios com condições, onde tanto se pode estar no verão como no inverno. Disse que não se 

devem pedir só responsabilidades ao Dr. Júlio Sarmento, mas também aos vereadores da maioria, porque aqueles 
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também aprovaram aquilo que foi feito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município disse que as câmaras municipais têm um conjunto de competências que estão 

atribuídas por lei e visam a realização de objetivos correntes nas suas competências várias da área do saneamento, da 

água, dos pavimentos, dos resíduos e da educação e visam implementar um conjunto de atividades que possam suprir a 

inexistência de equipamentos, mas que possam alavancar investimento. Ter uma câmara com grandes investimentos e 

depois pouca gente, não é ter sucesso. Agora ter uma câmara que nos últimos vinte anos sempre teve os melhores 

resultados demográficos, que nos últimos dez teve o segundo melhor resultado demográfico a seguir à Guarda, significa 

que, ao contrário de outros municípios, foram feitos equipamentos e trabalharam para que as pessoas se fixassem. A 

herança pode ser pesada, mas naquilo que tem de positivo, ou seja, os indicadores de desenvolvimento. Salientou, mais 

uma vez, que foi eleito pelo povo de quatro em quatro anos. Relativamente ao Pavilhão Multiusos disse que dificilmente 

poderiam ter ar condicionado no verão por ser uma estrutura com grande massa de ar, mas no inverno tem meios que 

usam para ter melhores condições. Foram grandes projetos que, por vezes, podem não responder a todas as 

necessidades, mas estão perante um pavilhão, cinema, convento dos frades, que estão totalmente pagos. Disse que falou 

no Palácio Ducal porque quer contribuir com o futuro Executivo, sem responsabilidades, porque aquelas serão de quem 

vier a gerir o Município, para que Trancoso possa no próximo quadro, no âmbito da reabilitação urbana, fazer algo por 

aquele edifício. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

--------- Usou da palavra o deputado Eduardo Pinto referindo que a Câmara Municipal de Trancoso, no ano de 2012, só 

não conseguiu assumir compromissos ou dar deliberações àquelas que tinham a ver com contrapartidas financeiras para 

as juntas de freguesia, porque estas esperam há dois anos por qualquer donativo, mas para isso não houve 

disponibilidade orçamental. Todavia, nas obras em execução, aparece uma aplicação de conteúdos do Centro de 

Interpretação Isaac Cardoso que, como sabe, só de dinheiros de orçamento municipal são mais de 200 000€ naquele 

projeto e o que está em causa nesta gestão é a dificuldade que o Executivo tem em perceber aquilo que é prioritário. 

Referiu que se conseguiram verbas para a execução desses conteúdos, mas não se conseguiram as verbas para pagar 

ao empreiteiro que reparou a Piscina Municipal de Trancoso. Questionou com que instrumento administrativo está a ser 

feito o parque de estacionamento para as auto caravanas, uma vez que não estava no orçamento de 2012 e não o 

consegue ver no orçamento de 2013. Questionou, ainda, o Presidente do Município se a renegociação do contrato com a 

empresa Águas da Teja iria decorrer ainda neste mandato ou se vai deixar esse processo para o próximo Executivo, 

porque seria o mais indicado, uma vez que se sabe, há longo tempo que havia um envelope de uma determinada verba 

avultada onde havia investimentos para fazer, dando o exemplo da requalificação da ETAR de São Martinho e que já lá 

vão dois anos e nada foi feito. Por outro lado, disse que o Presidente do Município tem repetido que a empresa Águas da 

Teja é altamente rentável para a Câmara Municipal, o que na opinião dele não lhe parece, porque cada vez que se trata 

de fazer investimentos na substituição de rede, naquilo que é o serviço propriamente dito no que toca a despesa, elas são 

assacadas à Câmara Municipal ficando da parte da empresa a receita e pouco mais. Relativamente à zona industrial 

questionou qual a ampliação prevista uma vez que já se anda a falar de ampliação da Zona Industrial há vários anos. 

Gostaria de ser esclarecido sobre a situação que está a viver a Escola Profissional de Trancoso, uma vez que se consta 

que está outra vez com salários em atraso e pondera-se encerrá-la no próximo mês. Disse que se olharmos para todas as 
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entidades importantes em Trancoso, todas estão a passar por enormes dificuldades e estas não advêm da circunstância e 

da crise. Na sua opinião, têm a ver com quem gere direta ou indiretamente. A Santa Casa lê-se nos jornais que há 

ameaça de pedido de insolvência, na EPT vê-se este arrastar de procedimentos com enormes dificuldades para quem lá 

trabalha e o seu futuro. Olha-se para grandes empresas que tinham, inclusive, negócios com a Câmara Municipal e 

encerraram. Nas obras da PACETEG vêem-se grandes erros. --------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Município disse que no que dizia respeito à Câmara Municipal, mesmo com o quadro 

restritivo da Lei dos Compromissos, aquela tem desenvolvido todas as suas competências, no caso da rede de água, 

saneamento, luz elétrica, transportes escolares, funcionamento de equipamentos, pagamentos de seus funcionários, da 

recolha de lixo sólidos urbanos, etc. No primeiro semestre, teve resultados positivos. As dificuldades criam-se nos 

investimentos, quando é necessário dar a outras entidades como o grupo desportivo, bombeiros, outras instituições ou 

fazer investimentos noutro tipo de equipamentos. Os conteúdos para o Centro de Interpretação estavam cabimentados e o 

projeto estava em execução. Coisas novas é que dependem da vinda dos fundos. Referiu que a situação financeira da 

Câmara é boa não só do ponto de vista do seu resultado operacional como também o PAEL que está pendente por causa 

do Tribunal de Contas, têm autorização para contratar um empréstimo de 3 000 000€ que veio substituir o empréstimo dos 

5 000 000€ e duvida que tenham de o fazer, porque praticamente a dívida estava paga, exceto aquela que estava locada 

no PAEL. Referiu que a ampliação da Zona Industrial tem a ver com o terreno que foi comprado na zona do lado direito 

quando se vai para Fiães. Relativamente à empresa Águas da Teja disse que é uma empresa que gere a alta e a baixa da 

água e saneamento com grande vantagem competitiva para a Câmara, pois compra-se apenas a água que se gasta, o 

que não é o caso das câmaras à volta do concelho que têm de pagar 1 000 000€ /ano na compra da água. Entretanto foi 

publicada legislação nova no sentido de adaptar os tarifários e outros compromissos que irão obrigar a empresa Águas da 

Teja a fazer a adaptação desse tarifário e essa irá permitir uma diminuição de custos. Obriga também a empresa a ter um 

escalão social para as pessoas que têm rendimento mínimo. Relativamente ao saneamento é um processo complexo que 

a Câmara irá analisar que poderá ser discutido previamente na Assembleia. Envolve opções de fundo, a possibilidade ou 

não de um prolongamento de cinco anos de concessão. No que diz respeito à EPT, disse que se encontra numa situação 

difícil. Primeiro pelas várias opções que os governos têm tomado. Um dos problemas foi terem aparecido, nas escolas 

secundárias, ofertas de ensino profissional o que levou à diminuição da procura por parte dos alunos. Acontece também 

que têm vindo a ser tomadas, no âmbito dos fundos comunitários e do programa operacional que financia, decisões que 

vêm afetando de forma bastante grave a EPT, designadamente em matéria de transportes. Onde haja oferta de ensino 

não é financiado o transporte para a escola. Referiu que várias escolas profissionais do país vivem esse problema e não 

se pode esconder que a EPT também esteja em dificuldade, mas há estratégias para a combater e irão implementar 

soluções que permitirão criar alguma sustentabilidade corrente e opções que passarão pela solução de compromissos que 

têm. Referiu que existem programas aos quais poderão recorrer para enfrentar este problema. -------------------------------------

--------- Em direito de resposta, o deputado Eduardo Pinto disse que o Presidente do Município não foi concreto 

relativamente ao assunto da EPT, referindo que a Assembleia Municipal é um órgão fiscalizador e gostaria de ver 

analisado quais as soluções que o Presidente do Município propõe e como é que permitiu, sendo o Presidente da 

Assembleia Geral, que o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Oliveira, tenha chamado os funcionários e lhes 

tenha dito que irão entrar em lay off . Questionou se afinal o Executivo não discute os problemas em concreto ou se as 
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pessoas são apenas números. Mencionou que o Presidente do Conselho de Administração pagou indemnizações 

milionárias a pessoas para saírem porque aquele seria o óbice do problema da escola. Essas pessoas saíram e afinal o 

problema manteve-se, perguntando que gestão era aquela.------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município disse que está de corpo e alma com a EPT e nenhuma decisão irá ser tomada sem ele 

a analisar. Há um mix de soluções que estão a ser pensadas para resolver problemas tanto estruturais como conjunturais. 

Os órgãos sociais da escola têm-se reunido e estão conscientes da situação, havendo um conjunto de soluções que não 

as iria comunicar porque ainda estão a ser preparadas e em primeira linha têm de ser comunicadas aos trabalhadores. ----

--------- Interveio o deputado João Paulo Matias referindo que a CMT, ao contrário de outras câmaras, não tem um 

regulamento para utilização de veículos municipais. Disse que tem sido voz corrente que o Presidente do Município tem 

utilizado o veículo adstrito à Presidência da Câmara para fins pessoais. Questionou-o se alguma vez utilizou o veículo da 

presidência para fins pessoais, sem ser em serviço da autarquia e qual o entendimento que fazia em relação à utilização 

deste e outros veículos. Se podiam ser só utilizados em serviço da Câmara ou também podiam ser utilizados para outros 

fins.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta o Presidente de Câmara disse que a lei refere claramente que o Presidente da Câmara pode ter um 

veículo adstrito, mas toda a gente sabe o critério com que utiliza os carros. De manhã, quando leva os filhos à escola leva-

os num dos carros de casa, mas se, por vezes, às 8h30 sair para Lisboa, Coimbra ou outra localidade, aproveita deixar a 

filha na escola e segue, mas essa situação é excecional. Disse ter um critério muito rigoroso da utilização do carro 

referindo que nunca o levou para férias, para nenhum casamento, batizado ou reunião partidária. Que possa ter 

acontecido alguma vez admitia, mas quando anda com o carro da Câmara anda ao serviço do Município. Mas claro se for 

a Lisboa a uma reunião sobre o Município e se a sua esposa quiser ir ou o Zé Domingos, acha perfeitamente natural. 

Quando vai a alguma reunião pública e dá boleia a A ou B, se há alguém que precisa, também considera natural. 

Relativamente ao entendimento que faz da utilização da viatura é que existe um fim público e na condução disso. Se 

nessa deslocação houver uma pessoa que sendo ou não funcionário possa ir na viatura, desde que o destino seja público, 

do seu ponto de vista, podem lá ir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O deputado disse que o Presidente do Município não respondeu diretamente à pergunta reformulando a questão: 

“O Sr. Presidente, alguma vez, utilizou o veículo da Presidência em concreto para fins estritamente pessoais? “ --------------

--------- O Presidente do Município respondeu que para fins estritamente pessoais nunca. --------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Amaral Veiga referindo ser a última vez, neste mandato, que iria falar sobre saneamento, 

pavimentos e arruamentos de Moreira de Rei. Referiu que foi celebrado com o Presidente da Câmara um programa de 

intenções sobre Moreira numa reunião onde esteve presente. Nessa reunião, foi apresentado pela Arqueóloga, Céu 

Crespo, um cronograma para se comemorarem, com dignidade, os 500 anos do foral de Moreira de Rei e nada foi 

cumprido apesar do Presidente do Município ter assumido que o cronograma iria ser escrupulosamente cumprido. Disse 

que os técnicos fizeram o seu trabalho só que não houve vontade pelo Sr. Presidente da Câmara para executar qualquer 

destas tarefas. A única que foi cumprida foi a publicação do Foral Manuelino e na sua apresentação foi dito pelo 

Presidente do Município que iria haver umas tertúlias para debater o futuro de Moreira de Rei, mas aquelas nunca 

chegaram a ser marcadas. Disse que não há nenhuma lei dos compromissos que possa salvar o Presidente do Município 

da imagem terrível que deixou na freguesia de Moreira de Rei, concretamente na sua sede. -----------------------------------------
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--------- Em resposta, o Presidente do Município disse que o Eng.º Victor, técnico que supre entende estes assuntos, 

sempre foi defensor da não execução do saneamento em Moreira de Rei. Foi uma decisão técnica ter-se feito aquela 

parte do saneamento que ainda não está concluída, faltando a fossa e a ligação. De alguma forma, também foram 

surpreendidos durante a obra com uma calçada romana que se concluiu que não se deveria esventrar e sim preservar. 

Referiu que se repararam pavimentos e a freguesia tem hoje um abastecimento de água num sistema integrado. 

Naturalmente que há mais coisas para fazer e procurarão executá-las com os recursos que tiverem mas relativamente ao 

saneamento pararam por ali. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em direito de resposta, o deputado disse que Moreira de Rei tem água ao domicílio há mais de trinta anos, nada 

teve a ver com a Câmara Municipal. O sistema que existia foi ligado à empresa Águas da Teja. Por outro lado, disse que o 

saneamento não era uma obra que foi reivindicada pois aquele já foi muito tarde. Os habitantes foram encontrando as 

suas próprias opções. A maioria é que, quatro dias antes das eleições do ano 2009, sem qualquer contrato, iniciou as 

obras de saneamento em Moreira de Rei. Depois o que foi exigido era que fosse reposto o pavimento e estiveram quatro 

anos para repor algum. Continuam a reivindicar alguns arruamentos, nomeadamente o arruamento para se chegar ao 

Castelo e regressar aquilo que chamam a laje do Eitão. -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Nuno Rodrigues referindo que uma vez que o empréstimo dos 3 500 000€ já não seria 

necessário conforme foi dito pelo Presidente do Município, questionou se houve alguma receita extra nestes últimos 

meses. Não percebia porque é que foram debatidos os dois empréstimos, primeiro o dos 5 000 000€ e depois o dos 3 500 

000€ questionando se as contas não foram bem feitas na altura ou não conseguiram aprovar o empréstimo. -------------------

--------- Em resposta o Presidente do Município referiu que foi contratado com a Caixa Geral de Depósitos um empréstimo 

de 5 000 000€ que se destinava aos mesmos fins a que se destina o PAEL. Como foi contratado com o estado o PAEL, 

desistiram desse empréstimo, mas como já tinham um contrato com a CGD, decidiram que para além do PAEL, poderiam 

por ventura necessitar de mais 3 500 000€ e foi isso que estruturou aquele empréstimo. Poderia ser necessário para a 

internalização dos funcionários da TEGEC. Acontece que têm vindo a pagar praticamente tudo a fornecedores existindo 

unicamente a dívida que está no PAEL, estes empréstimos que estavam alocados a pagamento de divida e pela 

internalização dos funcionários, por aí não serão necessários, uma vez, que não se optou pela internalização da empresa 

municipal. Referiu que poderá vir a conjugar-se algo que poderão vir mesmo a necessitar desse empréstimo, logo não 

está fora de hipótese. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O deputado referiu que aquilo que foi apresentado naquela assembleia é que os empréstimos serviriam para pagar 

a fornecedores e não para internalização da TEGEC. No plano apresentado disse constarem cerca de 12 000 000€ de 

dívida, dos quais 7 000 000€ a fornecedores, tanto que o suposto empréstimo de 5 000 000€ não daria para pagar. ---------

--------- O Presidente do Município disse que aprovaram o empréstimo de 3 500 000€ e também foi aprovado um 

documento de suporte a esse programa e, nesse documento, está lá tudo contemplado. ---------------------------------------------

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

Presidente do Município para fazer uma breve introdução ao ponto. Este referiu que com a publicação da lei 50/2012 de 

31 de Agosto que aprovou o novo regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais  revogando as 

leis anteriores criou-se um novo quadro para o sector empresarial local. Um quadro que visava, de acordo com a 

perspetiva do Governo, acabar e dissolver um conjunto de empresas municipais do país muito significativo. O artigo 62 
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refere-se à dissolução das empresas locais, estabelece com carácter retroativo que se as empresas municipais 

verificarem nos últimos exercícios umas das três condições terão de ser dissolvidas, transformadas ou fundidas. Desde 

que as vendas e prestações de serviço realizadas durante os últimos três anos não cobrem 50% dos gastos totais ou 

quando se verificar, nos últimos três anos, que o peso contributivo de subsidio à exploração é superior a 50%, o que é o 

caso. Portanto a empresa municipal de Trancoso, como todas do distrito da Guarda verificavam estas condições do art.º 

62. Os municípios, até Fevereiro, que detinham as empresas, que estavam nestas condições tinham que tomar uma 

decisão: ou dissolver, ou transformar, ou integrar ou fundir. Disse que se dissolvessem a empresa ficariam em causa 

todos os trabalhadores porque a lei permite apenas um contrato de comissão de serviço por um ano que não dá garantias 

a nenhum trabalhador. Podem ser internalizados durante um ano e depois não têm garantias que o ministério das finanças 

autorize a abertura de concursos. Referiu que os serviços que estão a ser feitos pela empresa, dificilmente serão feitos, a 

não ser com mais agravamento de custos pela Câmara Municipal. Para além de que esta não tinha no seu quadro gente 

com especificidades como monitores de natação. Disse, que como Presidente da Distrital do PSD, mobilizou um conjunto 

de presidentes de câmara e tiveram reuniões com o antigo secretário da administração local para se conseguir ter uma 

solução intermunicipal e não foi possível. Numa segunda fase, tentou-se a agregação da TEGEC com a Nova Meda, mas 

a câmara municipal da Meda optou por dissolver a empresa, não havendo assim a hipótese de fusão. Chegou-se à 

solução de, uma vez que, esta lei impõe que a TEGEC teria de vender as suas participações, o parceiro privado não 

estava disponível, tinham que, para cumprir, imaginar esta solução, ou seja, comprar a participação da TEGEC, 

gratuitamente na PACETEG e comprar a posição do parceiro privado que tinha 51%, sendo o capital social de 100 000€. 

Portanto, a Câmara vai comprar a PACETEG, torna-se imediatamente uma empresa municipal, cumpre a lei porque a 

TEGEC também vende a sua participação e acabarão por fundir as duas empresas. A CMT fundindo esta empresa, ela 

mantém a sua autonomia jurídica e, portanto, tem tempo de o tribunal constitucional se pronunciar da constitucionalidade 

ou inconstitucionalidade desta lei ou de se enviar ao tribunal de contas todo o conjunto da solução para que este a aprove. 

É uma solução que, do ponto de vista financeiro, tem vantagens e do ponto de vista legal responde às exigências legais e 

é uma solução que defende os trabalhadores da Empresa Municipal. Disse que haverá, além dos considerandos, uma 

primeira proposta a ser votada especificamente que é a aquisição pelo Município de Trancoso da participação social de 

51% que o parceiro privado (MRG – Engenharia e Construção, S.A., da IMOESTRELA – Gestão de Equipamentos, Lda. e 

da ARSER- Areias da Serra da Estrela, Lda.) detém na PACETEG e da aquisição, a título gratuito, da participação social 

de 49% da T.E.G.E.C. na PACETEG, nos termos do nº4 do artigo 68º da Lei nº50/2012 de 31 de Agosto. Depois irá ser 

votada uma segunda proposta que é a fusão por incorporação das empresas locais (T.E.G.E.C. na PACETEG). Com isto, 

ganham no que diz respeito à parceria, nos termos de contrato, acabam por não ter de pagar o funcionamento da parceria 

e acabam por não pagar IVA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente informou então que o ponto iria ser subdividido em dois ficando o 3.1:” Análise, discussão e votação 

da proposta de aquisição pelo Município de Trancoso da participação social de 51% que o parceiro privado (MRG – 

Engenharia e Construção, S.A., da IMOESTRELA – Gestão de Equipamentos, Lda. e da ARSER- Areias da Serra da 

Estrela, Lda.) detém na PACETEG e da aquisição a título gratuito da participação social de 49% da T.E.G.E.C. na 

PACETEG, nos termos do nº4 do artigo 68º da Lei nº50/2012 de 31 de Agosto” e o 3.2: “Análise, discussão e votação da 

proposta da fusão por incorporação das empresas locais (T.E.G.E.C. na PACETEG) ”. ------------------------------------------------
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--------- Aberto o espaço de intervenções, interveio o deputado Amaral Veiga questionando o Presidente da Assembleia se 

não tinha problemas em colocar aquele ponto de ordem de trabalhos à votação, porque aquele ponto envolvia uma 

nulidade e não só, porque não cumpria o art.º 32 da lei 52/2011. O art.º refere que a deliberação de constituição das 

empresas locais ou aquisição de participação confiram uma influência dominante nos termos da presente lei, deve ser 

sempre precedida dos necessários estudos técnicos… sob pena de nulidade e de responsabilidade financeira. No art.º 64 

refere que as empresas locais podem ser objeto de integração de serviços municipalizados e o nº2 diz que a fusão de 

empresas locais depende da prévia demonstração da viabilidade económica financeira e da racionalidade económica da 

futura estrutura empresarial nos termos do art.º32. Referiu que aquilo que o Presidente daquela Assembleia propunha era 

que se procedesse à votação de uma fusão por incorporação de duas empresas sem cumprir o requisito prévio e 

necessário da necessidade de estudos técnicos. Explicou caso votem a fusão sem previamente terem esses estudos 

técnicos, essa fusão será nula e responsabilizará financeiramente quem a votar. --------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa citou o nº3 do art.º15 do regimento em que diz que à ordem do dia serão levados os 

assuntos cujo agendamento seja solicitado pelo Presidente da Câmara. Referiu que aquele assunto foi solicitado pelo 

Presidente do Município pelo que iria ser discutido. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta, o deputado disse não ter questionado a inclusão do ponto, mas se o Presidente da Assembleia não 

se sentia conivente com aquela nulidade ao propor aos deputados que votassem uma questão que se pensa que era 

ferida de nulidade e acarretava responsabilidade financeira para quem a votasse. ------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o Presidente do Município referindo que o deputado tinha razão quando dizia, conforme art.º32, 

de que a deliberação da Assembleia Municipal, se quisessem constituir uma nova empresa teria de ser precedida de 

estudos técnicos. Acontece que o que estava em causa não era a constituição de uma nova empresa porque a TEGEC já 

era uma empresa e a PACETEG tornava-se, imediatamente, uma empresa com a aquisição dos 51% do capital.  O 

projecto da fusão terá de ir ao tribunal de contas e só depois dauele dar o visto é que poderão fazer a escritura de fusão, 

aquilo que irá ser aprovado é a intenção de fundir. A fusão irá ser feita nos termos do código comercial. Referiu que 

naquele mês de Fevereiro, obrigatoriamente, tinha de tomar uma deliberação porque era o prazo de aplicação do decreto-

lei porque se não fosse tomada, a Inspecção Geral de Finanças e a DGAL sindicariam os órgãos locais. ------------------------

--------- O deputado Amaral Veiga voltou a ler o art.º32º: “ a deliberação de constituição das empresas deve ser sempre 

precedida dos necessários estudos técnicos.” O art.º34 nº2 diz: “ A fusão de empresas locais depende da prévia 

demonstração nos termos do art.º32º”. Disse que não havia dúvidas nenhumas que a fusão por corporação tinha a mesma 

aplicação do art.º32º, não se tratando da constituição final, mas sim da deliberação de constituição. Disse que o 

Presidente da Câmara andou seis meses para tomar uma decisão e não a tomou. O PS não quer a dissolução da 

empresa, mas quer o cumprimento da lei. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Paulo Amaro referindo que com a publicação da lei 50/2012 houve dois problemas que se 

levantaram, conforme constava do ponto três da proposta, no que dizia respeito ao enquadramento, a TEGEC de acordo 

com as suas demonstrações financeiras históricas verifica condições do artº62º da lei 50/2012, ou seja, teria de ser 

tomada uma das quatro decisões que foram ditas pelo Presidente do Município. Outro problema se levantava quanto à 

PACETEG, como diz o ponto cinco: que a participação social municipal detida indiretamente pela TEGEC aplica-se o nº3 

do artº68º, ou seja, obrigava a alienação integral da participação social. No ponto oito do enquadramento refere que, face 
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aquela situação, apresenta-se uma proposta integrada de reorganização da atividade empresarial local a fundamentar 

num estudo único de viabilidade económica financeira, conforme previsto no art.º 32º. Mais à frente, no ponto seis e 

passou a citar: “ A lei 50/2012 de 31 de Agosto que aprovou o regime jurídico da atividade empresarial local e das 

participações locais impõe como condição da aquisição das participações sociais a demonstração da sua viabilidade e 

sustentabilidade económica financeira, conforme art.º32º.” Mais à frente a alínea 3 da proposta um, diz que se deve 

mandatar o conselho de administração da PACETEG para elaboração e apresentação do estudo de viabilidade económica 

financeira previsto e regulamentado no art.º32º da lei 50/2012 de 31 de Agosto para os efeitos consignados no nº2 do 

artº64º da mesma lei. O ponto nove refere que a fusão encontra-se no nº2 do art.º 64 do regime jurídico aí determinando 

que a mesma depende da prévia demonstração da viabilidade económico financeira e da racionalidade da futura estrutura 

empresarial nos termos do disposto do art.º32º da mesma lei. No ponto dez refere sem que no entanto seja fornecida 

qualquer disciplina jurídica específica quando se aplica exclusivamente o código das sociedades comerciais, isto para 

efeitos do projeto de fusão do registo de dispensa do revisor de contas. Mencionou que relativamente ao art.º32º o 

deputado Amaral Veiga chamou à atenção para o número um e ele chamava a atenção para o número cinco onde diz: “ o 

estudo referido nos números um e dois, bem como os projetos de estatutos e todos os demais elementos de instrução 

existentes acompanham as propostas de constituição e participação em empresas locais, devendo ser objeto de 

apreciação e deliberação previstas no número um do artigo 22, ou seja, a deliberação pelo órgão deliberativo, no caso a 

Assembleia Municipal.” Referiu que na sua opinião, esses estudos teriam de ser entregues, obrigatoriamente, juntos 

mencionando que postos os pontos à votação iria abster-se porque entendia que aquele era um elemento obrigatório sem 

o qual a Assembleia Municipal não poderia tomar uma decisão. ------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Município disse que estavam a laborar num pressuposto que não se verificava e que 

estava expresso na proposta. Estavam a analisar a questão da fusão como resultando uma nova empresa que teria de 

obedecer àquilo que diz o art.º32. Acontece que se fizessem a fusão por concentração estariam a criar uma nova 

entidade, essa nova entidade teria de obedecer ao art.º 32. Mas o ponto 14 diz: “não se pretendendo criar uma nova 

empresa municipal mas sim aproveitar as sinergias de duas empresas locais já existentes, a fusão de incorporação surge 

como uma modalidade mais adequada ao contrário da fusão por concentração”, que criava a tal empresa que teria de 

obedecer ao art.º32 que exigia os estudos prédios. Referiu que estava bem expresso que não era aquilo que se pretendia. 

O que se pretendia era a incorporação da TEGEC na PACETEG, não se estava a criar uma nova empresa. --------------------

--------- Usou da palavra o deputado João Paulo Matias referindo que a proposta era de fusão e era aquilo que constava na 

proposta que a Câmara veio trazer àquela Assembleia. Referiu que o art.º64º do nº2 fala em fusão. Apesar do Presidente 

da Mesa ter dito que era obrigado agendar aquilo que a Câmara propunha, mas chamou à atenção do Presidente da 

Assembleia Municipal que o regimento e a própria lei, nomeadamente o art.º6, nº1 alínea e) do regimento e o art.º54, nº1, 

alínea e) da lei 5A/2002 de 11 de Janeiro diz que: “compete ao Presidente da Assembleia Municipal assegurar o 

cumprimento das leis e a regularidade das deliberações”. Disse que art.º128 do Código Procedimento Administrativo diz 

claramente que as nulidades podem ser evocadas oficiosamente até pelo órgão administrativo. Por isso, o Presidente da 

Assembleia Municipal tinha competência, verificando a violação da lei, para declarar a nulidade daquela proposta, retirá-la 

e eliminá-la da ordem de trabalhos. Recordou na época em que foi vereador, que por causa da nomeação do Sr. Santos 

Costa para presidir a Empresa Municipal, os vereadores, exceto Dr. Veiga que votou contra, e presidente da Câmara 
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receberam uma notificação do tribunal de contas e tiveram de pagar uma multa de 1 500€, porque era necessário o 

parecer do tribunal de contas para o efeito. Já neste mandato, por outra nulidade, os vereadores e o Presidente da 

Câmara receberam uma notificação do Tribunal de Contas para pagar 1500€. Disse se os deputados quisessem votar, a 

solidariedade política tinha custos e lembrou que os que se abstivessem também pagavam. Não bastasse uma nulidade, 

também faltava àquela proposta o parecer prévio do Tribunal de Contas. O art.º23 da mesma lei obriga a que a 

constituição da nova empresa resultante da fusão fosse objeto de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. O nº2 do art.º 

diz mesmo que a fiscalização incida sobre a minuta do contrato de constituição da empresa local bem como sobre os 

estudos previstos no art.º32, ou seja, os referidos estudos técnicos sobre a realidade económica financeira da empresa se 

optar por fusão. Disse resumidamente que a Câmara Municipal deveria primeiro, ter-se munido de estudos técnicos; 

segundo, minutar o contrato da constituição da nova empresa e terceiro, submeter de parecer prévio do Tribunal de 

Contas e só aí vir àquela Assembleia e fazer a proposta de fusão. Portanto, omitiu estes passos, talvez porque amanhã, 

será o último dia do prazo legal e se não houver uma decisão hoje, já não haverá empresa municipal. ---------------------------

--------- O Presidente da Mesa referiu que a proposta era para ser incluída, discutida e votada. Cada deputado tomaria a 

sua decisão e, se realmente entendessem que a proposta estava ferida de nulidade, poderiam sempre votar contra. --------

--------- Em resposta ao deputado Paulo Matias, o Presidente do Município disse que não seria uma nova empresa que iria 

ser criada. Disse que na página 13 do documento estava claramente escrito:” Não se pretendendo criar uma nova 

empresa municipal mas sim aproveitar as sinergias de duas empresas locais já existentes, a fusão por incorporação surge 

como modalidade mais adequada.” Disse novamente que a TEGEC seria incorporada na PACETEG e era aquela que iria 

continuar, ou seja, não seria criada uma nova empresa. ----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Leonel Alves subscrevendo o que disse o deputado João Paulo Matias quando referiu 

que o Presidente da Assembleia deveria retirar aquela proposta, pois como jurista, devia saber da ilegalidade daquelas 

propostas. Elogiou a intervenção do deputado Paulo Amaro pela clarificação da lei em causa. Disse não ter dúvida 

nenhuma, depois de consultar a lei, que tinha de ter havido esse estudo prévio. ---------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Assembleia disse ter o entendimento que aquela deliberação só seria ferida de nulidade se fosse 

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

--------- Interveio o deputado Eduardo Pinto referindo que o Presidente do Município, por muito que se esforçasse, nunca 

conseguiria fazer sobrepor os argumentos da proposta à lei. Disse que o art.º53 que diz respeito às aquisições das 

participações locais no seu nº2 diz: “a deliberação de aquisições de participações locais deve ser antecedida pelo 

cumprimento dos procedimentos previstos na lei aplicando-se com as devidas adaptações o disposto no art.º32º”. 

Mencionou que aquele processo revelava, entre outras coisas, um facto, é que o Executivo Municipal, a maioria do PSD 

pura e simplesmente “borrifou-se” para os trabalhadores da TEGEC, porque existem diversas empresas municipais no 

país que são viáveis, que irão continuar o seu trabalho e, inclusive, tiveram resultados positivos. O problema é que o PSD, 

em Trancoso, criou uma empresa municipal para fins políticos e nunca foi capaz de alargar os horizontes daquela 

empresa. Este executivo, ao ver a lei sabia que tinha seis meses para executar o processo, mas não o fez e trouxe o 

assunto no último dia. O PS sempre foi alertando, em devido tempo, para a situação que se passava na Empresa 

Municipal desde ter pessoal a mais e da seleção que era feita. Recordou que, em Setembro de 2012, o Presidente do 

Município disse numa sessão da Assembleia Municipal de que estava muito preocupado com a questão dos postos de 
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trabalho e que a Assembleia teria em Dezembro um documento para obviar essa situação, o que não aconteceu. Em 

Setembro o Presidente do Município disse que a solução passava pela internalização dos funcionários da empresa 

municipal na Câmara. Disse que a solução a ser tomada, seguramente para os deputados do PS não podia resultar em 

qualquer responsabilidade, porque os responsáveis eram os vereadores do PSD que eram pagos para pensar, planear e 

projetar e não o fizeram sobre este assunto como não o fizeram em outras situações. -------------------------------------------------

--------- Em resposta o Presidente do Município disse que ao longo deste tempo, como já tinha referido, procurou-se uma 

solução intermunicipal, a qual não foi possível. Houve várias reuniões ao longo destes meses sobre aquele assunto e 

concluíram que a solução mais acertada era a fusão, apesar de não ser a que lhe agradava mais. Disse que era mais 

agradável a proposta de fusão do que a dissolução da empresa. Disse que a CMT se pronunciou sobre aquilo que era 

exigido por lei, mas se a Assembleia Municipal não quisesse deliberar, a sanção da não deliberação determinava logo a 

dissolução da Empresa Municipal. Disse que os postos de trabalho que se manterão serão apenas aqueles que reuniam 

as condições de contrato a tempo indeterminado. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio novamente o deputado Paulo Amaro reiterando o que disse. Referiu que o que estava em causa, deveria 

ter sido discutido antes. Relativamente à responsabilidade financeira, a questão em causa era o regime de nulidade. 

Naquele pressuposto e, sendo aquela a proposta da Câmara Municipal para resolver o problema da empresa municipal, 

questionou a bancada do PS, se a maioria viesse aprovar a proposta se o PS iria ou não invocar o regime de nulidade 

colocando em causa os postos de trabalho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Interveio o deputado João Paulo Matias concordando com a intervenção do anterior deputado pois gostariam de ter 

tido a oportunidade de discutir qual era a melhor solução para a TEGEC. Apresentou uma proposta do PS que foi 

transcrita na íntegra: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“ PROPOSTA DO GRUPO DO PARTIDO SOLIALISTA 

Consta no ponto 3 da ordem de trabalhos desta Assembleia Municipal, a análise, discussão e votação da proposta de 

reorganização do sector empresarial local e das participações locais. 

Para tanto foi facultado aos deputados municipais, uma minuta designada de “reorganização da atividade empresarial 

local e participações locais.” 

Através de tal documento, vem a Câmara Municipal propor que esta assembleia aprove a fusão da PACETEG e da 

TEGEC, na modalidade de fusão por incorporação. 

Em suma, vem esta Câmara propor que primeiro se consuma a fusão, e só depois se elaborem os estudos que a 

fundamentam e organizam. 

Inverte-se assim o sentido e a ordem lógica das coisas, pois pretende este executivo que primeiro se constitua a nova 

empresa, por via da fusão, e só depois se averigúe sobre a sua viabilidade económica. 

Desconhecemos se a formulação desta proposta resulta de um acto politico pensado ou se, da habitual incompetência e 

negligência, a que este executivo já nos habituou, na preparação e elaboração das suas propostas a esta assembleia 

municipal. 

Certo é que, esta proposta, formulada nestes termos, constitui uma ofensa à inteligência dos deputados municipais e uma 

ilegalidade com graves consequências para quem nela votar. 
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Com efeito, dispõe o n.º 2 do art. 64 do aludido diploma que “ A fusão de empresas locais depende da prévia 

demonstração da viabilidade económico-financeira e da racionalidade económica da futura estrutura empresarial, nos 

termos do disposto no art. 32.º.” 

Mais dispõe o n.º 1 do art. 32.º do aludido diploma, por remissão do referido art. 64.º n.º 2,que a deliberação, in casu, da 

fusão, deve ser sempre precedida dos necessários estudos técnicos, sob pena de, cita-se “nulidade e de responsabilidade 

financeira “. 

Fica assim demonstrada a ilegalidade da proposta ora apresentada, bem como a imprudência e negligência deste 

executivo que sabendo, ou devendo saber, tal é a clareza da lei, da responsabilidade financeira para quem nela votar, não 

se coibiu, ainda assim, de a trazer a este hemiciclo.  

Verificada a primeira ilegalidade, esta câmara surpreende-nos, ou nem tanto, com uma segunda. Com efeito, o n.º 3 do 

aludido art. 64.º manda aplicar à fusão de empresas locais o regime previsto nos artigos 22.º e 23.º. 

Ora, o art. 23.º obriga a que a constituição da nova empresa resultante da fusão seja objecto de fiscalização prévia pelo 

Tribunal de Contas. 

O n.º 2 deste artigo impõe mesmo que a fiscalização incida sobre a minuta do contrato de constituição da empresa 

local, bem como sobre os estudos previstos no art. 32.º, ou seja, os referidos estudos técnicos sobre a viabilidade 

económica financeira da empresa resultante da fusão. 

Deveria portanto este executivo: 

1.º - Munir-se previamente dos estudos técnicos. 

2.º - Minutar o contrato de constituição da nova empresa. 

3.º - Submetê-los a parecer prévio do Tribunal de Contas e, 

4.º - Só então apresentar a sua proposta a esta Assembleia Municipal. 

Dispõe o art. 134.º do Código de Procedimento Administrativo que “ O acto nulo não produz quaisquer efeitos jurídicos, 

independentemente da declaração de nulidade.” 

Mais dispõe o n.º 2 do aludido artigo que “ A nulidade é invocável a todo o tempo por qualquer interessado e pode ser 

declarada também a todo o tempo por qualquer órgão administrativo, ou Tribunal”. 

O art. 6.º n.º 1 al e) do Regimento desta Assembleia estipula que compete ao presidente da assembleia municipal 

assegurar o cumprimento das leis e a regularidade das deliberações. 

Tal normativo aliás, não é mais que a reprodução, na integra, do art. 54.º n.º 1 al. e) da Lei n.º 169/99, de 19 de Setembro. 

O Presidente da assembleia municipal tem assim o dever de retirar o ponto n.º 3 da ordem de trabalhos. 

O Presidente da assembleia não pode alegar desconhecer, até pela sua formação de jurista e pela clareza da lei que não 

deixando margem para outras interpretações, que esta proposta da Câmara Municipal está ferida de nulidade. 

Como não pode igualmente desconhecer que qualquer votação, seja ela a favor ou de abstenção, implicará 

responsabilidade financeira para os deputados municipais que nela votarem. 

Assim, 

Considerando que a proposta inserta no ponto 3 da ordem de trabalhos: 

1.º - Viola o disposto no art. 64.º n.º 1 ex vi art. 32.º da Lei n.º 147/2012 de 31 de Agosto, decorrente da falta de 

apresentação dos prévios estudos técnicos com vista à proposta fusão. 
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2.º - Viola o disposto no art. 23.º ex vi art. 64.º n.º 3 do aludido diploma, decorrente da omissão do parecer prévio do 

Tribunal de Contas. 

Considerando ainda que; 

3.º - A violação dos aludidos normativos é cominada com nulidade e responsabilidade financeira pelo art. 32.º n.º 1. 

4.º - O ato nulo não produz quaisquer efeitos jurídicos, independentemente da declaração de nulidade, como decorre do 

art. 134.º do Código de Procedimento Administrativo, podendo até ser declarado por este órgão administrativo, 

Assembleia Municipal. 

5.º - Compete ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal assegurar o cumprimento das leis e a regularidade das 

deliberações,em obediência ao art. 6.º n.º 1 al.  e) do Regimento desta Assembleia e art. 54.º n.º 1 al. e) da Lei n.º 5 – 

A/2002 de 11 de Janeiro, 

Propõe-se, ao abrigo do disposto no art. 47.º n.º 1 al. b) do Regimento, que o ponto n.º 3 da ordem de trabalhos seja 

eliminado. 

Se a presente proposta não for aprovada, o grupo do Partido Socialista declara, desde já, que se recusará a votar a 

mesma, porquanto não aceita participar no cometimento de uma ilegalidade. 

Feita a leitura jurídica da proposta apresentada, impõe-se agora uma leitura politica da mesma. 

O prazo de 6 meses para a dissolução da empresa Municipal TEGEC, em obediência ao disposto no art. 62.º da Lei n.º 

147/2012 de 31 de Agosto, termina amanhã dia 01 de Março de 2013. 

A referida lei entrou em vigor no dia 01 de Setembro de 2012. Há muito que se sabia das novas regras sobre a 

reorganização da atividade empresarial local, considerando o contributo das empresas municipais para o crescente 

endividamento da administração local. 

Teve assim esta câmara, bem mais que o prazo de 6 meses, para ponderar, preparar, elaborar e apresentar uma solução 

credível, financeiramente viável e que acautelasse o futuro dos trabalhadores da TEGEC. 

Em vez disso, certamente preocupado com outras prioridades para este município, tal como o pseudo acordo de 

germinação com a prefeitura de Itabirito, outorgado no dia 09 de Novembro de 2012, note-se, em pleno decurso do 

referido prazo de 6 meses, este executivo vem agora, na véspera do término do prazo, apresentar uma proposta 

elaborada em cima do joelho, e que a ser aprovada, fruto dos vícios que contém, já tem a morte por vaticinada. Fica assim 

demonstrada a absoluta ausência de preocupação deste executivo para com a salvaguarda dos postos de trabalhos da 

TEGEC. 

Com efeito, não bastasse o tempo que esta câmara teve para encontrar uma solução viável, vem fazê-lo no ultimo dia do 

prazo e revestida de manifesta ilegalidade. Assim são tratados os trabalhadores da TEGEC !  

Queremos dizer-lhe senhor Presidente da Câmara que o facto de se encontrar na reta final do seu mandato, não lhe 

confere o direito de descurar as suas obrigações e os seus compromissos, nomeadamente, para com os trabalhadores da 

TEGEC a quem o senhor e seus vereadores criaram legitimas expectativas ao longo dos anos. 

Não olvidamos que o Partido Socialista votou contra a criação da TEGEC, e lamentamos mesmo que o tempo nos tenha, 

uma vez mais, dado razão, quando antecipávamos o desastre financeiro desta empresa para o município, o que veio 

merecer consagração na lei 50/2012, obrigando à sua extinção nestas condições. 
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Mas tal não nos inibe de defender a manutenção dos seus postos de trabalho, pois são trabalhadores que têm famílias, e 

que do mesmo dependem, num tempo de austeridade já de si muito difícil e que não têm culpa dos devaneios deste poder 

dominante e das promessas eleitorais com vista à perpetuação do mesmo. 

O Partido Socialista não foi tido nem achado na procura da solução para a TEGEC, mas não está, por isso, menos 

preocupado com o futuro dos seus trabalhadores. 

O objetivo desta proposta não é salvaguardar os postos de trabalho, mas antes adiar a solução de um problema para 

depois das eleições. O que este executivo, em fim de mandato, pretende com esta proposta, é sacudir as suas 

responsabilidades do capote e endossá-las para outros que vierem. É aguentar o barco à tona, cujo casco eles próprios 

arrombaram e abandoná-lo, para depois virem dizer que nada tiveram haver com o naufrágio. 

O Partido Socialista saberá assumir as suas responsabilidades em tempo oportuno. Engane –se  o PSD e este executivo, 

se pensa que não terá de assumir as suas !” -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município interveio referindo que aquela deliberação não era nula, segundo o art.133º do CPA. 

Não se tratava da constituição de uma nova empresa mas da incorporação de uma empresa já existente. ----------------------

--------- O Presidente da Mesa colocou à discussão e votação a proposta do PS. --------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado José Nascimento, Presidente da Junta Freguesia do Reboleiro, questionando se não havia 

uma alternativa, visto que colocava em causa os postos de trabalho dos funcionários. -------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município lembrou que se a Assembleia Municipal não deliberasse se aplicava automaticamente o 

regime da dissolução da empresa. Se houvesse uma deliberação aquilo que se iniciaria era o processo de fusão porque 

aquela aconteceria só com a escritura e teria de ter previamente o visto do Tribunal de Contas. Referiu se o Tribunal de 

Contas entendesse que realmente existia alguma ilegalidade não daria o visto. ---------------------------------------------------------- 

--------- Usou da palavra o deputado Nuno Rodrigues acentuando os seis meses que tinham para solucionar a questão e 

se era assim tão simples justificar a viabilidade da fusão da empresa porque é que não foi feita uns dias antes. ---------------

--------- Interveio o deputado João Baptista referindo que estavam em causa postos de trabalho. Entendia que todos se 

deveriam preocupar com aqueles postos. Disse que cada deputado devia votar, de forma coerente, para que a empresa 

seguisse o seu caminho. Apelou às bancadas, em especial à do PSD que viabilizassem a proposta apresentada pela 

Câmara Municipal, depois veriam se o tribunal de contas se manifestava. -----------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Joaquim Ribeiro referindo que a leitura que fazia do art.64º nº2 de facto, o estudo seria 

essencial. Disse que aquele problema poderia solucionar-se se a proposta da fusão ficasse de parte e resolviam o 

problema com base no art.º63 aprovando a proposta de aquisição. Assim, do seu ponto de vista, teriam tempo de tratar da 

fusão, apresentar o estudo da viabilidade e assim ser apresentado àquela Assembleia. -----------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Amaral Veiga referindo que a solução proposta pelo deputado João Baptista de nada valia 

porque se tratava de um ato nulo porque a lei era clara. -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa colocou a proposta do PS à votação tendo a mesma 23 votos contra, 21 a favor e 1 

abstenção. Informou que se iria votar a proposta 3.1 – Aquisição da PACETEG, tendo sido a mesma aprovada com 23 

votos a favor, 1 contra, 2 abstenções e a não votação do grupo municipal do PS. De seguida informou que se iria passar à 

votação da proposta 3.2- Fusão da TEGEC na PACETEG sendo a mesma aprovada com 7 votos contra, 18 a favor, 1 

abstenção e a não votação do grupo municipal do PS. Em declaração de voto disse que votou contra porque a proposta 
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de fusão apresentada pelo Executivo desrespeitava o preceituado na lei 50/2012, designadamente o seu artº32 e 64 nº2. 

Mencionou que iriam passar ao ponto quatro da ordem de trabalhos, abrindo  espaço para intervenções. ----------------------

--------- Usou da palavra o deputado Eduardo Pinto questionando o Presidente do Município, uma vez que o orçamento 

tinha sido aprovado em Dezembro, sendo a sua revisão apenas a rubrica da aquisição da participação na PACETEG, 

porque é que não foi enquadrada logo. Disse que não houve projeção para o futuro sendo mais um exemplo da postura 

com que o Presidente do Município conduzia a gestão da autarquia. Informou que a bancada do PS iria votar contra a 

revisão porque pensava que aquela não se justificava e deveria ter sido objeto de planeamento. -----------------------------------

--------- Em resposta o Presidente do Município mencionou que a lei permitia que possam ser apresentadas revisões em 

todas as Assembleias Municipais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

com 22 votos a favor e 14 contra. Informou que se iria passar ao ponto cinco da ordem de trabalhos. ---------------------------

--------- Usou da palavra o Presidente do Município referindo que aquele assunto foi objeto de alguma polémica na última 

sessão da Assembleia Municipal. Disse ter sido feito realmente um ato de geminação ente Trancoso e Itabirito no Brasil no 

dia 9 de Novembro. Explicou as razões históricas que levaram a estas geminações. No caso de Cidade Velha, foi a 

primeira capital de Cabo Verde sendo património classificado da UNESCO, existindo uma colaboração da Raia Histórica e 

da EPT com alunos que vinham daquela localidade. Relativamente a Itabirito disse que se situava no estado de Minas 

Gerais e foram mobilizados para aquela geminação por dois fatores: primeiro, porque a comunidade de Minas Gerais era 

dominada por trancosenses; o segundo fator, o Padre Miguel Ângelo Furilho, pároco de Itabirito, investigador, desenvolveu 

contactos com Trancoso relativamente a uma proposta de geminação porque Itabirito foi fundado por um trancosense, Sr. 

Luís Figueiredo Monterroio, que era da freguesia da Torre do Terrenho. Reconheceu que foi praticada uma ilegalidade 

visto que a autorização tinha que ser concedida, previamente, pela Assembleia Municipal, mas referiu que houve eleições 

no Brasil, primeira volta a 7 de Outubro e a segunda a 24 de Outubro que levaram a que o Presidente que tinha feito o 

convite, Manuel da Mota, tinha perdido as eleições. O centro português de Belo Horizonte incentivou a antecipar a ida, 

porque em Dezembro já não estaria lá o Manuel da Mota. Da parte da Raia Histórica tinham de executar este projeto em 

2012 por causa dos encargos de pessoal que tinham locado a este projeto e então tiveram de antecipar a geminação. 

Referiu que não fazia sentido ter convocado uma assembleia para aquele efeito. Reconheceu que houve uma violação da 

lei relativamente à autorização prévia do Município. No seu entender, tendo havido razões que motivaram aquela 

urgência, e estando perante uma ilegalidade, estavam perante um vício de incompetência relativa, que fluí da lei e que a 

Assembleia Municipal poderia sanar, aprovando e ratificando aquele ato, sendo certo que, ele próprio reconheceu que o 

praticou. Pediu desculpas pelo que aconteceu e pediu a ratificação da situação de acordo com o artº137 do CPA. ------------

--------- Interveio o deputado Amaral Veiga referindo que, para o Presidente do Município, as ilegalidades tinham pouca 

importância. Quando se falava de incompetência relativa pensava que o Presidente do Município se esquecia que a lei 

dizia que era da competência da Assembleia Municipal autorizar geminações sob proposta da Câmara Municipal. Disse 

que naquele caso, nem existiu uma proposta da Câmara Municipal a mandatar o Presidente da Câmara para fazer a 

geminação, ou seja, não houve nem deliberação da Assembleia Municipal, nem sequer da Câmara Municipal para que 

fosse submetida à apreciação da Assembleia Municipal. Aquele ato nem foi proposto à Câmara Municipal. Referiu que não 

estavam em causa as razões históricas, o que estava em causa era a leviandade, a ligeireza com que a geminação tinha 
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sido assumida por parte do Presidente do Município. As opiniões dos deputados, dos vereadores não contaram para nada 

tendo sido na sua opinião um desrespeito por aquela Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------

--------- Em resposta o Presidente do Município disse que aquele ato não tinha de ser previamente autorizado pela 

Câmara, nem proposto pela Câmara. A Assembleia Municipal tinha competência para autorizar geminações sob proposta 

de um membro ou do Presidente da Câmara. Levou-o à Câmara, apenas porque entendeu, a competência era da 

Assembleia Municipal. A não aprovação previamente da geminação configurava o vício de uma incompetência praticada 

por um órgão que não tinha competência. O facto de o assunto não ter sido levado à Câmara anteriormente não geria 

nenhuma incompetência. Aquele ato violou apenas a competência da Assembleia Municipal. O ato foi meramente cultural, 

teve a razão histórica de Itabirito ter sido fundado por alguém de Trancoso. Não houve despesa para a Câmara Municipal 

e, do seu ponto de vista, apenas conduzia à anulabilidade que podia ser sanada pela votação da ratificação daquele ato. --

--------- Interveio o deputado Eduardo Pinto questionando qual o tempo que demorou a ser feita a candidatura, qual os 

benefícios para Trancoso daquela geminação. Também questionou qual a razão para não terem sido integrados na 

comitiva que a Raia Histórica levou a Itabirito, empresários de Trancoso ou representantes da AENEBEIRA e porque 

sendo a geminação de Trancoso levou representantes dos municípios vizinhos. ---------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado João Paulo Matias referindo que se tratava realmente de uma anulabilidade. 

Mencionou que o que constaa da proposta não era a ratificação, mas sim a: “Análise, discussão e votação da proposta da 

geminação…” .Questionou o Presidente do Município se pretendia ir, novamente, ao Brasil fazer nova geminação porque 

era preciso um ato de ratificação e o que a Câmara vinha propor era a geminação. Relativamente à urgência do ato 

invocada disse dar-lhe vontade de rir, uma vez que partia-se do princípio que em Dezembro  já não poderia ter sido feita a 

geminação, porque o Sr. Manuel Mota, Presidente de Itabirito, tinha perdido as eleições. Disse que teve o cuidado de 

fazer uma pesquisa na Internet e ficou a saber que o novo Presidente de Itabirito tomou posse no dia 1 de Janeiro de 

2013, e aquilo já se sabia desde o dia 2 de Outubro de 2012 pelo Juiz que deu posse. Mencionou que a proposta feita 

pelo Presidente do Município era mentira. Teria sido possível haver uma Assembleia em Dezembro onde fosse 

apresentada a proposta de geminação. Disse que com as novas tecnologias, a mentira hoje tem a perna cada vez mais 

curta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Município disse que nunca mentiu àquela Assembleia e não admitia a ninguém que 

pusesse em causa a sua seriedade. As eleições autárquicas no Brasil foram dia 7 de outubro, a segunda volta foi no dia 

24 de outubro. O Manuel da Mota perdeu, mas reclamou, num processo de contencioso, os resultados. Era previsível que 

a 24 de outubro ficasse decidida a eleição. Não era previsível que em dezembro ainda estivesse lá. O grande interesse 

daquela geminação foi dar corpo a um projeto que a Raia Histórica tinha, do qual estava a fazer despesa para o pessoal e 

que durante o ano de 2012 tinha de ter uma geminação. Não custou nada à Câmara. Disse que, no verão passado, um 

desembargador e uma pessoa do Ministério Público do Brasil, descendentes da Povoa do Concelho, estiveram em 

Trancoso e foram-nos receber no Centro Português de Belo Horizonte. Era natural se a comunidade europeia no seu 

financiamento o estímulo às geminações, estavam a cumprir um objetivo nacional e comunitário. Referiu que houve um 

circunstancialismo de urgência e que, nada desculpa o ato do Presidente da Câmara daí ter pedido desculpas, mas que 

não resultou nenhum prejuízo para o município. Os outros autarcas foram convidados no âmbito do centenário do Centro 

Português de Belo Horizonte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Ata n.º 22 – reunião da sessão de 28 de fevereiro 2013 

 

                                                                              21 

--------- Interveio o deputado Nuno Rodrigues questionando se a geminação foi feita com o Sr. Manuel da Mota ou com 

Itabirito porque numa geminação tanto faz estar o presidente A ou o presidente B. -----------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município recordou que a geminação com Porto Seguro só foi feita porque o seu Presidente era 

de Trancoso. No caso de Itabirito, a pedido deles, a geminação foi antecipada. ----------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Amaral Veiga referindo que, afinal a proposta de geminação, apesar de não ser da 

competência da Câmara Municipal, aquela aprovou, por maioria, essa deliberação. Questionou quem é que em Trancoso, 

alguma vez, tinha ouvido falar de Itabirito. Pensa que as geminações devem dizer algo aos munícipes. Foi uma con- 

geminação entre o José Domingos e o tal desembargador da Póvoa do Concelho. Gostaria de ouvir uma explicação por 

parte do Presidente do Município, uma vez que saiu no site de Itabirito, que o José Domingos era assessor da Câmara de 

Trancoso, se é ou não assessor e é pago por quem. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado João Baptista reconhecendo o ato de humildade democrática apresentado pelo Presidente da 

Câmara num pedido de desculpas, porque naquelas matérias nem sempre assim acontece. Pensa que depois daquele 

gesto, não restam nenhumas dúvidas daquilo que se passou. Questionou o deputado Paulo Matias se achava que era 

normal uma pessoa programar uma viagem para o Brasil num pressuposto que estava sujeito até ao dia 28, saber se era 

ou não aprovada a geminação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Leonel Alves referindo que lhe revoltava o seguidismo a que assistiu. O Presidente do 

Município deveria ter vindo com aquele assunto à Assembleia antes e não o fez, agora pediu desculpas e só faltava o 

deputado João Baptista bater-lhe palmas. Questionou o que é que Itabirito dizia aos Trancosenses. Também não via o 

que é que a Cidade Velha poderia ser importante para o concelho. Considera que seriam mais importantes aquelas 

geminações feitas com cidades mais bem colocadas, dando o exemplo de França e Espanha. -------------------------------------

--------- O Presidente do Município disse que existia menos seguidismo na bancada do PSD do que na do PS. Cada um 

votava como entendia. Referiu que Itabirito é a única cidade que conhece que tenha sido fundada por alguém de 

Trancoso, existindo sem dúvida algum interesse cultural. -------------------------------------------------------------- ------------------------

--------- O Presidente da Mesa colocou a proposta da geminação de Trancoso com Itabirito à votação sendo a mesma 

aprovada com 16 votos contra, 5 abstenções e 20 a favor. Em declaração de voto o Presidente da Assembleia disse que a 

geminação de Trancoso com Itabirito deveria ter sido autorizada pela Assembleia Municipal nos termos do art.53º nº4 

alínea d). Não tendo sido o ato, desrespeitava o preceituado no tal dispositivo legal. Colocou depois a proposta de 

geminação de Trancoso com Cidade Velha à votação tendo sido a mesma aprovada com 38 votos a favor e três 

abstenções. Informou que se iria passar ao ponto sete da ordem de trabalhos não se discutindo o ponto seis porque o 

Presidente do Municipio decidiu retirá-lo da ordem de trabalhos.------------------------------------------------------------------------------

--------- Não havendo intervenções e colocada a proposta do ponto sete à votação, a mesma foi aprovada por 

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

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

--------- Interveio o munícipe Filipe Pires referindo que a sua intervenção se prendia com o facto de ser sócio da 

Cooperativa Agrícola Beira Serra. Sabia que a cooperativa foi contactada pela Raia Histórica e não pela Beirafude para 

fazerem parte das lojas. Disse que os valores solicitados para a cooperativa expor o produto da região numa loja do Porto 

eram valores insuportáveis. A proposta pedida foi por cada marca que pusessem na loja teriam de oferecer doze garrafas 
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para entrar e mais seis para a prateleira referindo que, naquele momento, a cooperativa tinha dez marcas distintas. 

Achava que para quem queria apresentar produtos da região não era a melhor proposta. --------------------------------------------

--------- O Presidente do Municipio disse que apesar da Beirafude ser uma sociedade privada não quer dizer que não tenha 

sócios públicos, como o caso a Raia Histórica. Disse que não pertencia à Beirafude, era sim presidente do Conselho de 

Administração da Raia Histórica. Disse que como não fazia parte da Beirafude desconhecia a estratégia comercial e 

contactos que aquela tivesse feito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o munícipe Marco Santos sugerindo, relativamente às geminações, uma apresentação prévia da 

Assembleia Municipal e cidadãos relativamente a uma política que possa existir no sentido das geminações. Sugeriu a 

constituição de uma rede com as cidades geminadas com Trancoso. Questionou quais as cidades geminadas com o 

município e benefícios dessas geminações. Lembrou novamente o perigo existente da estrada municipal junto às 

muralhas perto das antigas escolas primárias, onde está a ser construído o parque de estacionamento para as caravanas. 

--------- Em resposta, o Presidente do Municipio relativamente às geminações disse que Trancoso estava geminado com 

Castelo de Vide, Porto Seguro, São Felices dos Galegos, Itabirito, e Cidade Velha a constituir. Relativamente à muralha 

disse que ficava a reflexão que tinha o sentido de ser equacionada. -------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o munícipe Angelino Saraiva referindo que em 2009, a CMT cedeu-lhe um terreno, sendo o lote 19 e até à 

data não conseguiu adquirir aquele mesmo terreno porque parecia não existir. Em 2009 e 2010 falou com o Presidente do 

Municipio, adquiriu um espaço na zona industrial e prometeu-lhe ajudá-lo de alguma forma. Referiu que até à data daquele 

dia não teve qualquer resposta questionando se os jovens empresários não mereciam ser ajudados. Entregou 

documentos que provam que comprou terreno. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município disse que falaram no sentido de a Câmara o poder apoiar e foi feito com os serviços da 

AENEBEIRA um projeto no âmbito do apoio ao investimento. Essa candidatura está lá. Têm duas candidaturas aprovadas 

mas só depois do visto e a Câmara ter fundos positivos é que serão pagos. Disse que o projeto do munícipe será 

aprovado logo que se possa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o munícipe Joaquim Gerónimo Nascimento referindo que o revoltou o facto de um domingo ouvir na rádio 

a afirmação do Presidente do Municipio passando a citar: “ Eu nunca vivi nem vivo da política. Vivo das empresas que criei 

no concelho de Trancoso e na Guarda.” Disse que esta afirmação deixa-o completamente revoltado porque toda a gente 

sabe como é que entrou na política e chegou a Presidente da Câmara. Disse que se fosse necessário trazia uma cassete 

com tal afirmação. – --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Em resposta, o Presidente do Municipio disse que podia ter dito que naquele momento não vivia da política, agora 

dizer que nunca viveu, o munícipe terá de trazer a cassete para o provar. Disse ser alguém que as pessoas de trancoso 

conhecem mas que nunca se limitou a ser funcionário público mas pelo contrário, investiu no centro de inspeção de 

Trancoso e Guarda, investiu no hotel, sendo um empreendedor. Disse que quando deixar de ser Presidente nunca lhe 

faltarão oportunidades e desafios no campo empresarial. Era bom que as pessoas falassem mais pelo exemplo do que 

pela palavra. Não lhe parece que um Munícipe possa vir àquela assembleia comentar afirmações que supostamente tenha 

feito, parece-lhe que não se enquadra no espirito e não contribuem em nada para o desenvolvimento de Trancoso. --------- 

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

foi aprovada e irá ser assinada pelos Secretários e Presidente da Mesa. ------------------------------------------------------------------- 
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--------- O Presidente da Mesa da Assembleia –  

 

 

--------- O Primeiro Secretário – 

 

 

--------- O Segundo Secretário – 
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