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                                      ATA DA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA  
                             DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TRANCOSO DE 27 DE JUNHO DE 2013 

 
 
 
--------- Aos vinte e sete dias do mês de Junho do ano de dois mil e treze, pelas vinte 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 3ª revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano; -- 

--------- Ponto número quatro – Análise, discussão e votação da proposta de fusão por incorporação da TEGEC E.M. com 

a PACETEG; estudo de viabilidade económico-financeira; estatutos; ------------------------------------------------------------------------ 

--------- Ponto número cinco – Apreciação das contas consolidadas, referentes ao ano de 2012; 

--------- Ponto número seis - Desemprego e salários em atraso em Trancoso (ponto solicitado pelo grupo municipal do 

PS); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Fernando Costa Pinto Nunes Cruz, Manuel Pinto, Celina Tabosa Ramos Pinto, substituída por Maria José Guedes 

Botelho; Américo Carvalho Mendes, membros do Grupo Municipal do Partido Social Democrata; Leonel Matias Alves; 

Tânia Sofia Pires Martins, membros do Grupo Municipal do Partido Socialista. Estas faltas foram devidamente anotadas, 

assim como as registadas pelos Presidentes de Junta das Freguesias de Cogula, Jorge Manuel Caetano Ferreira Amado; 

de Moimentinha, António Duarte Gomes; de Santa Maria, Amélio Manuel Martins Nunes Salvador; de Sebadelhe da Serra, 

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

Valdujo, Joaquim Figueiredo Ribeiro; de Vale do Seixo, Aléu Justino da Fonseca e de Vila Garcia, Nuno Miguel Pereira 

Caetano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

os vereadores João António Figueiredo Rodrigues, João José Martins Campos de Carvalho, Amílcar Nunes Salvador, 

António Manuel Gomes do Nascimento e Ivone dos Santos Mouco. ------------------------------------------------------------------------ 

--------- O Presidente da Mesa abriu a sessão referindo que se iria passar à análise e discussão da ata da anterior sessão. 

Não havendo intervenções, a mesma foi aprovada por maioria com seis abstenções. O motivo de cinco abstenções foi a 

não comparência na sessão a que a ata dizia respeito e outra porque o deputado não teve tempo de a ler. Mencionou que 

recebeu do deputado Eduardo Pinto, na qualidade de Presidente da Junta da Freguesia de São Pedro, questões que 
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foram endereçadas ao Presidente do Município. Disse que a Mesa iria apresentar uma Moção que irá ser transcrita na 

íntegra:  

“MOÇÃO 

Considerando, a recente classificação da Universidade de Coimbra como Património da Humanidade pela 

UNESCO; 

Considerando, que a Universidade de Coimbra tem um património e uma cultura e saber únicas; 

Considerando, que a Universidade de Coimbra acolheu e formou a maioria dos jovens licenciados deste 

concelho, 

A Assembleia Municipal de Trancoso reunida em sessão ordinária no dia de hoje, deliberou por maioria, 

expressar publicamente, o seu aplauso e o seu apreço pela inscrição da Universidade de Coimbra na lista do 

Património Cultural da Humanidade, facto que constitui uma honrosa distinção para o País e para a Região 

Centro. 

Trancoso, aos 27 dias do mês de Junho 

O Presidente da Assembleia Municipal de Trancoso 

 António Manuel Rios da Fonseca Leal” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Colocada a Moção à votação a mesma foi aprovada por maioria com quatro abstenções. O Presidente da Mesa 

referiu que seria enviada, entre outros organismos, para a Câmara Municipal de Coimbra e à reitoria da Universidade de 

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

---------- Aberto o espaço de intervenções, interveio o deputado Amaral Veiga referindo que estamos num final de mais um 

mandato e do ciclo do atual Presidente da Câmara. Disse que o Dr. Júlio Sarmento era Presidente desde 1985 e por 

imperativo legal iria deixar de ser Presidente de Câmara pelo menos nos próximos quatro anos. Referiu que em 

29/10/2006 o Presidente da Câmara mencionou na “ Beira Medieval” : “ Trancoso recebe cinco museus até 2010. Cinco 

novos núcleos museológicos irão enriquecer, nos próximos quatro anos, a cidade de Trancoso, na região da Guarda. Um 

museu será dedicado a Bandarra, outro será instalado nas proximidades do Poço do Mestre e ao Museu Isaac Cardoso, 

um Centro de interpretação da Batalha de São Marcos, um núcleo Museológico instalado na Torre de Menagem e um 

museu do Design do Tempo. “ O deputado disse que outros órgãos de comunicação social também se referiram aos cinco 

novos núcleos museológicos. Disse que ainda era vereador no mandato anterior e, já na altura, o Presidente do Município 

fazia publicidade aos projetos de museus e falava no Museu da Cidade. Também nessa altura se falava de um museu por 

virtude de uma doação de um familiar da pintora Eduarda Lapa que impunha a criação de um museu com o nome 

Eduarda Lapa. Mencionou que todos estes anos volvidos e os referidos museus não foram implementados. Referiu que 

em 29 de Maio o Presidente da Câmara fez estas declarações: “ O projeto do Centro de Interpretação da Batalha de São 

Marcos está praticamente ocorrido e a sua execução aguardará financiamento comunitário.” O deputado mencionou que 

em 2006 dizia-se que o investimento podia ultrapassar os 5 000 000€ e agora diz-se que ainda se vai candidatar este 

Centro de Interpretação ao novo quadro Comunitário. Questionou quem poderá acreditar que estas obras irão ser alguma 

vez executadas. O que é feito do dito Museu Eduarda Lapa? Onde estarão esses quadros tão relevantes? Será que estão 

guardados devidamente? As pessoas não têm direito de os ver? Mencionou que é vergonhoso o estado deplorável em 
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que se encontram as bermas das estradas do concelho, particularmente a estrada que liga Trancoso à Mêda. Disse 

também ser lamentável, que a três meses das eleições, o Dr. João Rodrigues que se assume como candidato à Câmara, 

vá para a mesma fazer campanha eleitoral numa situação de vereador a tempo inteiro. Referiu que se em vinte e oito anos 

foi vereador a meio tempo, deveria continuar a sê-lo nestes três meses. ----------------------------------------------------------------- -

--------- Usou da palavra a deputada Luísa Gil referindo que foi conhecida a festa de encerramento das atividades letivas 

para o grosso dos alunos do Agrupamento de Escolas de Trancoso, no dia 7 no estádio Municipal Fernando Lopes, 

integrada na comemoração do “Dia da Criança” e foi transferida para esse dia sob proposta dos Motards D’El Rei. 

Agradeceu a todos os professores, docentes, assistentes operacionais que asseguraram toda a logística daquela atividade 

e que em lado nenhum ouviu uma palavra de agradecimento. Duvida sempre quando se fala em políticas educativas e 

depois acabam por cair no vazio, dando como exemplo os problemas com a Escola Profissional. O Presidente do 

Município disse que iriam convocar um concelho municipal de educação e nunca o mesmo foi convocado. Pensa que 

deveriam falar, pensar a educação a nível do concelho. Disse que, ao longo de vários anos, tem proposto à Empresa 

Municipal várias atividades, chegando ao ponto de dizer que conseguia trazer oradores, gratuitamente, das universidades 

do Porto, Minho e Évora. Em 2009, convenceu-se que iriam ter uma iniciativa chamada “Jornadas da Educação”, porque 

nessa altura obteve resposta do então presidente do conselho de administração, Fernando Jorge Santos Costa, dizendo 

que a iniciativa iria ser realizada, dado o interesse que tinha para a comunidade escolar e extra-escolar e que iriam 

agendar todos os procedimentos para a concretizar, mas nada. Disse que deveriam já ter pensado em termos de 

educação, independentemente de outros problemas, porque em Setembro já era tarde. Lamentou que nenhum 

representante da Câmara tivesse estado presente para a definição de uma rede educativa realizada em Coimbra no dia 6 

de Junho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Nuno Rodrigues referindo que na sessão de Fevereiro mencionou algumas obras e 

equipamentos com erros de conceção e, ao mesmo tempo, identificou outros que considerava ser despesismo público. 

Enumerou obras da Parceria Público Privada como a central de camionagem que teve um custo de 2 627 281€, sem juros. 

Disse que qualquer empreiteiro acha que aquela obra se faria por 800 000 a 900 000€. Relativamente ao largo da feira 

disse que teve um custo total de 3 389 909€. Questionou quem ganhava com aqueles projetos megalómanos e caros. 

Seriam os famosos autores dos projetos, uma vez que o valor do projeto está indexado ao valor da obra. Seriam os 

empreiteiros, MRG, que neste caso, para além de fazerem a obra também são donos dela. Seriam os sócios da empresa 

MRG que terão comissões especiais nestas obras de parceria, ou seriam outros intermediários. O que era certo é que 

quem pagava todos aqueles luxos era a CMT e os munícipes ao longo de vários anos. Falou do Centro de Interpretação 

“Isaac Cardoso” referindo que numa localidade quase 100% católica, com igrejas no Centro histórico num estado de 

degradação acentuado, com uma casa paroquial à espera de um subsídio prometido pela CMT há uma dezena de anos, a 

Câmara optou por construir um edifício para culto de meia dúzia de turistas judeus, que não consumiam no comércio local 

e que as únicas mais-valias que traziam e deixavam à terra eram as suas dormidas no hotel. Mencionou que gostava de 

visitar o edifício um dia, mas parece que se encontra sempre fechado. Referiu que o investimento daquela obra foi cerca 

de 1 118 451 €, obteve uma comparticipação do estado e da união europeia de 894 770€, o que quer dizer que coube ao 

erário camarário pelo menos um investimento de 223 691€. Questionou para que servia afinal a chamada sinagoga. Na 

sua opinião teria sido melhor utilizar aquele valor para reabilitar as igrejas ou apoiar carenciados no concelho. Terminou 
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referindo que àquilo chamava-se má gestão e esbanjamento de dinheiros públicos porque todos pagavam e meia dúzia de 

pessoas beneficiavam com aquelas negociatas e investimentos. Disse que aquela tinha sido a gestão autárquica nos 

últimos trinta anos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usando a palavra para responder às intervenções feitas pelos deputados, o Presidente do Município disse 

estarmos a três meses das eleições autárquicas. Na verdade há um ciclo de 28 anos na presidência da Câmara que se 

fecha mas para ele sempre foram ciclos de quatro anos. O povo julgou e foi o mesmo que deu sete vitórias eleitorais ao 

PSD, sendo este que faz o julgamento e não o PS. Disse que seria normal que o PS olhasse para o futuro e não 

teimassem em olhar para trás e fazer juízos de valor daquilo que o povo já julgou. Referiu que os últimos 28 anos 

trouxeram a Trancoso muito sucesso e algumas coisas menos boas. Num distrito onde a desertificação é galopante, 

Trancoso consegue ser o concelho mais populoso a norte da Guarda. Nos últimos censos Trancoso obteve o segundo 

melhor resultado e disse que irá ver se a gestão que irá prosseguir elevará Trancoso ao primeiro resultado demográfico. 

Disse ser difícil atrair turistas a Trancoso e a construção do centro judaico tem atraído muita gente, o que ajuda a animar a 

economia local. Referiu que ainda não abriu, porque estavam a ser trabalhados os conteúdos, mas já foi inaugurado pelo 

embaixador de Israel e que existe uma chave no Turismo que permite a sua visita. Disse estar em construção a Casa do 

Bandarra e ter sido feita uma intervenção museológica no Castelo. Informou que foi comparticipado, no âmbito de um 

programa financiado pelo governo Norueguês, o investimento de 400 000€ para o antigo posto da GNR, o que permitirá 

que a Câmara possa alojar a coleção da pintora Eduarda Lapa. Mencionou que Trancoso poderá candidatar o Palácio 

Ducal, a reabilitação do mercado municipal e a remodelação da Corredoura ao próximo QREN. No que diz respeito às 

PPP, disse já ter apresentado naquela assembleia, várias vezes, os custos daquelas obras. Relativamente à questão das 

igrejas disse que enquanto o centro judaico Isaac Cardoso é uma obra municipal onde do ponto de vista do POCAL pode 

investir diretamente, as igrejas não sendo património da Câmara só através de subsídios. Subsídios que já deram, assim 

como o que já deram à Casa Paroquial. Em resposta ao deputado Amaral Veiga, relativamente às bermas das estradas 

referiu que existiam algumas que tinham de ser tratadas. A informação que possuía é que aquelas têm vindo a sofrer 

manutenção e em breve chegariam à estrada referida pelo deputado. ----------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Amaral Veiga mencionando que não bastava olhar para o futuro e passar uma esponja no 

passado. O passado tem rostos e é necessário que se debrucem sobre o passado para não cometerem erros. Disse não 

se sentir marcado com as vitórias do Presidente do Município. Estava em Trancoso desde 1978, onde fez a sua atividade 

profissional até aquele dia e não precisou da política para sobreviver. Referiu que o PSD foi ganhando as eleições porque 

o Presidente do Município era brilhante a iludir as pessoas e criou ao longo dos mandatos grandes ilusões que depois se 

transformavam num “bluf” mencionando as situações da EPT e da Santa Casa da Misericórdia de Trancoso. ------------------

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

--------- Aberto o espaço de intervenções utilizou a palavra o deputado João Paulo Matias mencionando dois factos que 

para ele foram um mistério e coincidência muito grandes. Um deles foi a passagem do vereador João Rodrigues de um 

regime a meio tempo para um regime de permanência e, estranhamente, na mesma altura, o vereador João Carvalho fica 

sem pelouro e foi liderar o C.L.D.S +. Perguntou o que era aquele centro e o que se pretendia com o mesmo. Questionou, 

ainda, que critérios estiveram subjacentes àquelas decisões. Na sua opinião o único objetivo das decisões foi o vereador 

João Rodrigues ter um ar presidencial. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- Usou da palavra o deputado Eduardo Pinto referindo que para além das questões que por escrito enviou em 

devido tempo gostaria de saber uma vez que a atividade municipal mencionava que a próxima Feira de São Bartolomeu 

seria da responsabilidade partilhada com a CMT e a Assembleia. Questionou qual assembleia a que se referia. 

Questionou que critérios estiveram na duração da feira. Relativamente ao Palácio Ducal disse que se lembra que aquele 

já teve vários projetos questionando se o mesmo já foi adquirido. Questionou, mais uma vez, porque é que os apoios às 

juntas de freguesia não surgem e não foi executada a deliberação de Junho de 2012 onde se previa a atribuição de 

algumas verbas às juntas de freguesia. Gostaria de saber o que se passa relativamente ao serviço de recolha do lixo 

porque chegam várias queixas à junta de freguesia quanto à regularidade do serviço, assim como à forma como ele é 

executado. Constou-lhe que a casa pertencente às Estradas de Portugal situada junto à Galp foi comprada. Questionou se 

a Câmara teve conhecimento porque não usou o direito de preferência na sua aquisição uma vez que está próxima 

daquilo que é a praça municipal cuja recuperação há de surgir. Constou-lhe que a Câmara, ao contrário do que vinha 

fazendo, não terá pago os manuais escolares do 1º ano no ano letivo de 2012/2013. Gostaria de saber se aquela 

informação era correta e o porquê, caso seja verdade. Questionou, do ponto do Executivo, qual a prioridade que 

atribuíram à obra da conclusão do arranjo do passeio frente às novas instalações do Mini Preço, assim como o custo e o 

porquê de estar a ser realizado por um empreiteiro e não pelos trabalhadores da câmara ou pela junta de freguesia. 

Questionou se terá alguma coisa a ver com o facto do empresário, dono do Mini Preço, ir fazer parte da lista do PSD à 

junta de freguesia dos Tamanhos. Referiu que aquele espaço, na sua opinião, estava mal concluído porque prejudicava 

quem ali está com os seus estabelecimentos. Relativamente à EPT gostaria de saber qual a situação atual, qual a 

perspetiva futura e o que foi feito pela Câmara para acompanhar aquele processo. -----------------------------------------------------

--------- Em resposta à intervenção do deputado Paulo Matias, o Presidente do Município disse que sobre o CLDS 

procurará esclarecer mais no ponto seis da ordem de trabalhos, mas no que diz respeito à nomeação do seu coordenador 

foi feita por unanimidade na CMT. Relativamente às questões do deputado Eduardo Pinto disse que este ano a Feira de 

São Bartolomeu será feita em parceria entre a Câmara e a AENEBEIRA, logo trata-se de um lapso a parte da assembleia 

que consta na informação. A Câmara acarretará com uma despesa de cerca de 108 000€. Entende que a feira poderia ter 

menos dias mas o Presidente da AENEBEIRA disse que são sempre necessários dois fins-de-semana porque existem 

diversões que caso só fosse um fim-de-semana não se deslocariam. Relativamente ao Palácio Ducal referiu que foi 

adjudicado aos arquitetos associados ao projeto, tendo sido o único pago pela Câmara. Disse que o edifício tem de ser 

adquirido mesmo pela CMT porque é um edifício emblemático, com história e está no centro histórico. No que diz respeito 

à recolha dos resíduos sólidos urbanos disse que tinham feito apenas uma adjudicação, mas foi feita uma segunda ao 

resto que irá até ao fim do ano. Isto permitirá que o próximo Executivo possa ver se pretende esta ou outra solução. 

Relativamente à casa das Estradas de Portugal disse que não foram notificados, poderão ainda exercer o direito de 

preferência e, do seu ponto de vista, desde que a Câmara consiga a rua entre a casa e o mercado municipal como tinham 

negociado, a sua posição será não exercer esse direito. Quanto aos manuais escolares disse não ter essa informação. 

Relativamente à obra do passeio da Senhora das Alminhas disse ter esse compromisso religioso e gosta de cumprir as 

promessas. Quanto à questão da EPT disse que da deliberação do subsídio dos 185 000€ está a ser cumprida e naquele 

mês iriam ser pagos, se é que já não foram, 20 000€. Sabe que existem um conjunto de salários que não foram pagos. 

Disse existir uma conta caucionada de 500 000€ e a escola sempre teve essa “almofada” e irão procurar agilizar a vinda 
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do novo montante com alguma urgência. Relativamente aos subsídios às juntas de freguesia disse que o dinheiro não dá 

para tudo e têm tido algum critério em ajudar as juntas que tenham projetos concretos de investimento. -------------------------

--------- Interveio o deputado Amaral Veiga questionando o Presidente do Município se se lembrava do programa de 

intenções na freguesia de Moreira de Rei. Disse que ali se via a responsabilidade por parte do Presidente do Município, as 

promessas que faz perante as pessoas e que depois não cumpre. ---------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra a deputada Sandra Ribeiro referindo que da verba dos 185 000€ a escola recebeu em Março 25 

000€, em Maio 50 000€ e, até ao momento, na conta da escola não tinha entrado mais nada. Sabia que foi aprovado em 

reunião a quantia de 20 000€ que seria paga. Referiu que como até ao momento não entrou nada na conta da EPT, 

telefonou na quarta-feira, do seu telemóvel para o Dr. Júlio que lhe respondeu que não estava em Trancoso, mas que iria 

providenciar que o processo fosse encaminhado. Da parte da tarde do mesmo dia ligou ao vereador João Rodrigues que 

também respondeu que não estava em Trancoso, mas que iria providenciar o devido processo e dar ordens ao Dr. 

Francisco Coelho para providenciar o necessário. Ao meio da manhã daquele dia, disse ter telefonado ao Dr. João 

Rodrigues e aquele respondeu-lhe que tinha de falar com o Dr. Júlio. Ao meio da manhã falou com o Dr. Júlio que lhe 

respondeu que iria providenciar as coisas e que depois ligar-lhe-ia a comunicar em que ponto estaria a situação. Disse 

que ficasse bem claro que não estava a pedir nada para os quatro vencimentos que tinha em atraso. Acontece que até 

àquele dia, àquela hora, a escola nada recebeu. Questionou para quando o pagamento dos tais 20 000€ à EPT. -------------

--------- Em resposta o Presidente do Município disse que a Câmara tinha-se comprometido a dar 185 000€ em sucessivas 

prestações. Na terça-feira, em reunião de Câmara foi aprovada mais uma tranche de 20 000€. Disse que a EPT tinha 

órgãos próprios, e se há diretora financeira, administrador, se há responsáveis terá todo o gosto em dar explicações não à 

deputada pois não tem essa função, nem função específica e, portanto, é com eles que aquelas coisas deveriam ser 

tratadas e, caso não fossem, lamentava. Disse que porventura estarão reunidas as condições de, no dia de seguinte, fazer 

a transferência. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A deputada disse que realmente não era da sua competência estar a questionar aquela situação mas era muito 

lamentável que a direção da EPT e os seus órgãos sociais, desde a última reunião que tiveram nunca mais tivessem dado 

a cara. Era lamentável que desde 28 de Abril, em que houve uma sessão da Assembleia Municipal onde esteve presente 

o Presidente do Conselho de Administração, o Dr. Domingues como diretor e a Dr.ª Céu, ninguém tivesse falado com os 

funcionários nem com os restantes elementos da casa. -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município disse que a deputada estava mal informada quanto a reuniões da Assembleia Geral. 

Disse que têm ido lá muitas vezes à noite. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A deputada disse que era a própria que fazia as convocatórias da Assembleia Geral e a última Assembleia Geral 

foi em Março. Houve sim uma reunião para aprovação das contas onde poderão ter falado alguma coisa. Disse se trouxe 

este assunto foi porque estava muito preocupada com a situação da EPT e como deputada municipal tinha o direito de 

trazer os assuntos que entender. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta o Presidente do Município mencionou, mais uma vez, que no dia seguinte haveria todas as condições 

para fazer a transferência, mas que existiam regras em todas as casas. Existem determinadas matérias em que têm de 

ser os órgãos competentes a resolver os assuntos. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Eduardo Pinto dizendo que sobre aquele assunto queria insistir com o Presidente do 



Ata n.º 24 – reunião da sessão de 27 de Junho 2013 

 

                                                                              8 

Município para que tomasse a seu cargo o que fosse necessário e concretizasse a transferência. ---------------------------------

--------- Usou da palavra a deputada Luísa Gil referindo que acredita que Trancoso é um concelho que teve o segundo 

melhor resultado nos últimos censos, mas está dececionada por ter optado um dia vir novamente para a sua terra. 

Dececionada porque a sua geração está no esplendor da sua atividade profissional, mas depois dá conta que existem 

poucos da sua geração, foram embora. Os poucos que ficaram ou vieram, na sua opinião, tiveram o seguinte percurso: 

uma campanha no PSD, um voto no PSD e um emprego nas teias do PSD. Questionou onde está a atividade que todos 

os da mesma geração ambicionaram. Disse não gostar muito de pensar que a política é vista desta forma fria e crua e que 

não deve nada à política, fez o seu percurso, é independente, embora, com muito orgulho, faz parte da bancada do PS. 

Não consegue entender como é que a juventude que agora está em campo, não vê este problema. Mencionou que 

quando o Presidente do Município referiu que o povo deu sete vitórias eleitorais, estas deveram-se a empregos 

prometidos e que agora, não se veem perspetivas de futuro. Referiu o seu contentamento com o facto do vereador João 

Carvalho pegar no projecto CLDS + – Contratos Locais de Desenvolvimento Social, mas por um lado fica preocupada 

porque por aquilo que consegue perceber estes contratos dizem que os territórios que estão abrangidos por eles, têm de 

ter uma ou mais características: territórios especialmente afetados pelo desemprego; territórios com situações críticas de 

pobreza, particularmente infantil; territórios envelhecidos e territórios fortemente atingidos por calamidades. --------------------

--------- Em resposta o Presidente do Município disse relativamente ao empreendedorismo, desemprego e questões sociais 

iriam ser debatidas no ponto seis da ordem de trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------

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

Presidente do Município para fazer uma breve introdução. -------------------------------------------------------------------------------------

--------- Este disse que a revisão orçamental tem a ver com o recolocar do que já esteve em orçamento o ano passado e 

saiu por lapso, a questão do terreno do mercado grossista. Contém, também, o investimento da feira e a abertura de duas 

rubricas que permitirão aprovar alguns financiamentos diretos a pessoas com apoios sociais. ---------------------------------------

--------- Interveio o deputado Eduardo Pinto referindo ser estranho algumas situações que vêm com as revisões 

orçamentais. A questão da expropriação do terreno do mercado grossista disse não ter em mente a data da celebração do 

acordo, mas seguramente tem anos e portanto, é estranho que um problema que se tem vindo a arrastar e não crê que 

tenha sido lapso de um funcionário que tenha tirado esta verba, ou então a organização do orçamento é feita “em cima do 

joelho” porque isto é incompreensível. Relativamente à organização da feira, disse que aquele era o evento mais 

importante de Trancoso e não percebe como é que também aquela situação passou despercebida. Quanto ao apoio social 

de 5 000€ disse que quase não dá para nada porque desde 2008 que se vive em crise. De há dois anos a esta parte, tem 

tomado outras proporções por força das medidas restritivas que este Governo tem vindo a implementar. Na sua opinião 

inscrever nesta rubrica apenas este montante é mais um facto que demonstra que a Câmara está num colete-de-forças 

que de vez em quando consegue esbracejar. Disse que os programas têm de existir, não para dar emprego, mas sim para 

direcionar os meios que são locados para aquilo que é essencial e há muito tempo que é preciso intervir na área social. ---

--------- O Presidente do Município disse que a intervenção social no concelho de Trancoso já existe há muitos anos e já 

intervieram em cerca de cem habitações, financiadas por vários programas. Claro que nem sempre é possível chegar a 

todo o lado. Relativamente à feira mencionou que já não passava nos orçamentos da câmara há três anos ou mais o seu 

financiamento direto. Tentaram outra alternativa, mas como não foi conseguida, tiveram de inscrever a rubrica. Quanto ao 
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terreno entendem que a propriedade daquele terreno é de uma herança que ainda não tem herdeiro. Depois de terem 

andado em negociações e com o processo em tribunal que acabou desfavoravelmente para o Eng.º Cabral, o ponto de 

vista da Câmara está determinado e o dinheiro terá de ser depositado na Caixa Geral de Depósitos à ordem de uma 

herança. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Não havendo mais intervenções e colocado o ponto da ordem de trabalhos à discussão pelo Presidente da Mesa, 

o mesmo foi aprovado por maioria com um voto contra. Informou que se iria passar ao ponto número quatro da ordem 

de trabalhos pedindo ao Presidente do Município o esclarecimento deste ponto uma vez que ao ler o presente Edital 

surgiu-lhe a dúvida, porque na sessão anterior a proposta de fusão por incorporação da TEGEC E.M. com a PACETEG já 

tinha sido votada. Questionou qual o motivo por que veio novamente este ponto à Assembleia. -------------------------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Município disse que na anterior sessão trouxeram aquilo que tinha de ser a 

deliberação a tomar por parte da Assembleia nos termos da Lei 50/2012. Tinham uma empresa municipal que verificadas 

as condições determinavam que a Assembleia Municipal tivesse que equacionar uma opção. A Câmara propôs que a 

fusão fosse votada como opção dentro do quadro do novo regime jurídico da atividade empresarial local. A opção de fusão 

foi votada na sessão de Fevereiro. Referiu que os documentos apresentados expressam já essa tomada de posição. 

Disse que o que iria ser discutido e votado seriam apenas o estudo de viabilidade económico- financeira, os estatutos e 

balanços para permitir que o projeto seguisse para o Tribunal de Contas. Claro que do ponto de vista da redação do 

ponto, todos eles instruíam um projeto de fusão, mas a deliberação de fusão foi votada a 28 de Fevereiro de 2013. ----------

--------- Aberto o espaço para intervenções, interveio o deputado João Paulo Matias referindo que o ponto da ordem de 

trabalhos refere: “Análise, discussão e votação da proposta de fusão por incorporação da TEGEC E.M. com a PACETEG; 

estudo de viabilidade económico-financeira; estatutos.” Não vê escrito: “ Análise, discussão e votação do estudo de 

viabilidade económico-financeiro; Análise, discussão e votação dos estatutos. “Questionou o que iriam votar. ------------------

--------- Interveio o deputado Amaral Veiga solicitando ao Presidente do Município para que o Presidente da Assembleia 

retire do ponto: “ votação da proposta de fusão por incorporação”, uma vez que a fusão já foi votada segundo ele. 

Relembrou que em 28 de Fevereiro que o PS na proposta de fusão disse que seria um ato nulo, inexistente, porque não 

vinha acompanhado com o estudo prévio, estatutos e não tinha sido submetido à aprovação prévia do tribunal de contas e 

por isso não votou. Foi votado um ato nulo pelos restantes deputados e, nesta sessão, o Presidente do Município volta à 

carga. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Município disse que o português podia ter muitas interpretações, mas queria que 

ficasse claro que a deliberação de fusão foi tomada pela Assembleia Municipal na sessão de Fevereiro. A redação do 

ponto realmente não é aquilo que pretendiam porque o que se pretendia era o estudo de viabilidade económico-financeiro, 

estatutos e acrescenta também os balanços. A deliberação de fusão se não tivesse sido tomada, neste momento a 

Empresa Municipal estaria extinta e como esta deliberação é válida, referiu que não iriam repetir a votação sobre a fusão. 

Sugeriu ao Presidente da Mesa para o ponto ter a seguinte redação: “Análise, discussão e votação da proposta do estudo 

de viabilidade económico-financeiro, dos estatutos e balanços.” ----------------------------------------------------------------------------- 

--------- O Presidente da Mesa disse, que sendo assim, parecia-lhe que aquela redação se incluiria no espírito e do debate 

do Executivo. Os estatutos e o estudo de viabilidade económico-financeiro teriam sido analisados e votados em reunião de 

Câmara, pelo que considerava a redação daquela proposta como: “Análise, discussão e votação da proposta do estudo de 
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viabilidade económico-financeiro, dos estatutos e balanços resultante da deliberação de fusão tomada por este Órgão a 28 

de Fevereiro de 2013”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Amaral Veiga apresentando uma certidão da Câmara Municipal onde refere que a deliberação 

que tinha sido tomada foi: “ Análise, discussão e votação do projeto de fusão”. Na sua opinião, já que a fusão tinha sido 

aprovada porque é que agora veio uma proposta de uma coisa que é completamente diferente, ou seja, na reunião de 

Câmara houve uma proposta diferente da que vem à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa disse que os pontos da ordem de trabalhos apresentados pelo Executivo deviam ser em 

execução da deliberação do Executivo. Parecia-lhe que não existia alteração da deliberação do Executivo. ---------------------

--------- No uso da palavra, o Presidente do Município disse que quem preparou os documentos, gabinete Dr. Vítor Simões, 

preparou-os para terem uma leitura integrada. Existe neles um texto onde refere que, efetivamente, a deliberação de fusão 

foi aprovada em Fevereiro. Salientou, mais uma vez, que o que estaria em causa para análise, discussão e votação 

seriam o estudo de viabilidade económico-financeiro, estatutos e balanços. ------------------------------------------------------------O 

Presidente da Mesa disse que aquele ponto seria incluído na ordem de trabalhos nos seguintes termos: “ Análise, 

discussão e votação da proposta do estudo de viabilidade económico- financeiro, dos estatutos e balanços resultante da 

deliberação de fusão tomada por este Órgão a 28 de Fevereiro de 2013”. -----------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Amaral Veiga referindo que apesar do Presidente da Assembleia Municipal ter dito que só 

iriam ser votados os estatutos e os demais documentos, o PS está perante uma situação difícil de contornar pois o art. 64 

da Lei 50 /2012 diz: “a fusão de empresas locais está sujeita ao regime do artº 22 e 23”. Esses artigos referem que a 

participação, constituição de empresas locais, etc… está sujeita à fiscalização prévia do tribunal de contas, 

independentemente do valor associado ao ato. O nº 3 diz que o processo é visto e instruído nos termos legalmente 

estabelecidos. Referiu que o artº 64, também refere o artº 32 onde menciona que a deliberação de constituição de 

empresas locais deve ser sempre precedida de estudos prévios…. E também da fiscalização prévia do Tribunal de 

Contas. Referiu que os documentos que iriam discutir e votar não foram fiscalizados previamente pelo Tribunal de Contas, 

o que leva novamente a cometer-se uma ilegalidade se forem votar os estudos. ---------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa disse que o ato nulo aconteceu a 28 de Fevereiro e teve oportunidade de o expressar. 

Naquela sessão iriam ser apenas votados o estudo de viabilidade económico- financeira, os estatutos e os balanços. -------

--------- O Presidente do Município referiu que todos os dados que estão sujeitos ao visto prévio do Tribunal de Contas vêm 

em primeiro lugar aos Órgãos. Quando se diz fiscalização prévia, quer dizer que o Tribunal de Contas, antes da escritura 

de fusão, aprova ou reprova a deliberação. Se este reprovar, não poderão prosseguir, se aprovar só aí é que farão a 

escritura de fusão das duas empresas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Interveio o deputado João Paulo Matias referindo que foi preciso chegar um estudo técnico para se saber que as 

piscinas estiveram fechadas por falta de pagamento a fornecedores. Relativamente ao estudo técnico disse que o 

Presidente do Município não foi obrigado a fazer uma fusão apesar de no mesmo constar: “ O Município de Trancoso viu-

se obrigado a reorganizar a sua atividade empresarial local. Foi efetuada por força imperativa da lei.” Referiu que existem 

muitas empresas municipais no país que não tiveram de optar por uma reorganização porque cumpriam os requisitos do 

artº 34 da lei. Referiu que foi por má gestão que foram obrigados a recorrer a esta pseudo fusão. Disse que a CMT tinha 

até ao dia 28 de Fevereiro de 2013 para aprovar a fusão entre a TEGEC e a PACETEG ou encontrar outra solução. Nesse 
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dia, ao arrepio da lei foi aprovada a fusão. Hoje iriam votar um estudo técnico quando a lei diz que primeiro delibera-se 

sobre o estudo e os estatutos e só depois sobre a fusão. Na sua opinião essa deliberação estaria ferida de nulidade. 

Mencionou que é verdade que a TEGEC tem 61 trabalhadores que têm legítimas expetativas relativamente ao seu posto 

de trabalho e dependem dele para sustentar as suas famílias e o que acontece passou a citar artº 67 da lei: “A violação do 

disposto do presente capítulo é comunicada pela direção geral das autarquias locais à inspeção geral das finanças para 

efeito do exercício da tutela administrativa financeira e, sendo caso disso, passando esta a requerer a dissolução oficiosa 

da empresa em causa. “ Disse que de acordo com o estudo a consequência da dissolução oficiosa da empresa a opção 

da internalização levaria a que o Município pagasse 1 000 000 € de IVA pela construção do edifício, 235 000€ de 

indemnizações a funcionários, pressupondo um despedimento coletivo. Na sua opinião esta fusão não irá para a frente e 

requereu à Mesa que na próxima sessão da Assembleia fosse apresentada a minuta que irá ser enviada ao tribunal de 

contas. Essa minuta quando chegar ao Tribunal de Contas e verificarem que inverteram a ordem das coisas, o que irá 

acontecer é uma comunicação à inspecção das finanças, é uma dissolução oficiosa da empresa municipal e será o 

despedimento coletivo de 61 trabalhadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa informou o deputado que o requerimento tinha sido aceite. --------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Eduardo Pinto corroborando com as intervenções dos deputados Amaral Veiga e João Paulo 

Matias e parece-lhe que o Presidente do Município está a enganar-se a si próprio, querer enganar todos e mais 

lamentável, querer enganar, pela segunda vez, os trabalhadores da TEGEC. Recordou que o Conselho de Administração 

da TEGEC é pago e que a lei era conhecida desde o dia 31 de Agosto de 2012, tiveram muito tempo para preparar esse 

trabalho. Relativamente ao estudo mencionou que se acreditassem que a futura empresa tinha viabilidade, também teriam 

de acreditar que a TEGEC teria, porque parece-lhe que a nova empresa não terá novas receitas nem novos equipamentos 

para explorar. Os trancosenses passarão a pagar mais pela utilização do pavilhão, piscinas como é dito no estudo e quem 

pagará a parte que os munícipes não cobrem é a mesma entidade que até aqui atribuía subsídios, isto é, a Câmara 

Municipal. Questionou porque é que em 2010 eram 90 trabalhadores e agora 61, talvez tenha sido porque em 2009 houve 

eleições. Concluiu que se aquele projeto fosse avante o que estariam aprovar seriam mais encargos para os munícipes. --

--------- Em resposta o Presidente do Município disse que é o preço de se viver no interior porque na verdade uma Câmara 

do litoral não precisa de explorar o cinema, nem teatro, nem ter estruturas de desporto porque os privados ou o estado 

exploram. Para se ter cinema e para que pudessem pagar um custo que tivesse em conta o consumo energético, o 

pessoal, os preços eram proibitivos, não haveria cinema em Trancoso. Assim como para pagar os custos só do gás da 

piscina, seria incomportável. Disse que sem os subsídios da câmara estas valências não poderiam funcionar. Referiu que 

a empresa municipal irá continuar a viver de subsídios. Salientou que a decisão adotada de fusão é a única que permite 

salvar a empresa porque a internalização apenas permitia comissão de serviço de um ano. A internalização conduziria ao 

desemprego. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou novamente da palavra o deputado Amaral Veiga referindo que é preciso muito descaramento por parte do 

Presidente do Município ter esquecido a lei que foi promulgada em 20 de Agosto de 2012 e onde os problemas teriam de 

ser resolvidos até 28 de Fevereiro. E é muito atrevimento culpar o grupo municipal do PS por quererem cumprir a lei. 

Salientou que não estão contra os trabalhadores. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta o Presidente do Município referiu que a Assembleia Municipal pronunciou-se dentro do prazo. Para a 
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empresa municipal não haverá nenhuma alternativa a não ser a fusão. A internalização não garantia coisa nenhuma. Se 

por acaso o tribunal de contas não desse o visto, a partir daí, decorreria um período para internalização por comissão de 

serviço nos mesmos moldes daquela que poderia ter sido a decisão de dissolução em Fevereiro. Do seu ponto de vista faz 

todo o sentido existirem, no interior, empresas municipais e salvar os postos de trabalho. Disse ser uma lei que não 

conhece a realidade do país e poderia ter sido feita de outra maneira. ----------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado João Paulo Matias referindo que o que o Presidente do Município não quer que se saiba que 

houve uma deliberação de fusão por parte da Assembleia no dia 28 de Fevereiro, porque não o fez constar na certidão da 

câmara nem no estudo técnico. Referiu para este apresentar uma proposta de revogação da deliberação de 28 de 

Fevereiro. Estarão fora de prazo mas pelo menos respeita-se a legalidade e não se irão deixar os trabalhadores da 

TEGEC nesta indecisão sobre o seu futuro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta o Presidente do Município disse se estivessem a desprezar a deliberação de 28 de Fevereiro 

estariam a correr um risco enorme, porque a mesma foi comunicada à DGAL, à IGF. Se revogassem a deliberação de 28 

de Fevereiro estariam a tomar uma deliberação nula, porque estaria fora do prazo que a lei estabelece. -------------------------

--------- O Presidente da Mesa informou que iriam fazer uma votação pontual, ou seja, estudo de viabilidade económico-

financeiro, estatutos e balanços. Colocou o estudo de viabilidade económico- financeira à votação sendo o mesmo 

aprovado com 16 votos contra, 3 abstenções e 25 votos a favor. De seguida, colocou os estatutos à votação sendo os 

mesmos aprovados com 16 votos contra, 3 abstenções e 25 a favor. Por fim, posto os balanços à votação, os mesmos 

foram aprovados com 16 votos contra, 3 abstenções e 25 votos a favor. -------------------------------------------------------------------

--------- Em declaração de voto em nome do grupo municipal do PS, o deputado Paulo Leocádio referiu: “ Entendemos 

votar contra porque estes documentos deveriam ter sido apresentados na sessão de 28 de Fevereiro, e não o foram, 

como tal o ato aqui praticado é nulo. Dessa forma, não poderiam, de forma alguma, votar estes estatutos e todos os outros 

documentos. Sendo que a decisão que hoje foi tomada no seguimento da deliberação de 28 de Fevereiro, não defende 

Trancoso, não defende as funções da Câmara Municipal, culturais e todas as outras que a Empresa Municipal tem vindo a 

praticar e, acima de tudo, com grande mágoa nossa, não defende os funcionários, trabalhadores da Empresa Municipal.”--

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

apreciações, informou que se iria passar ao ponto seis da ordem de trabalhos. Referiu que este ponto foi solicitado pelo 

deputado municipal e Presidente da Junta da Freguesia de São Pedro, Eduardo Pinto. Solicitou ao mesmo para fazer uma 

breve introdução ao tema em debate. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usando da palavra, o deputado passou a ler um texto que tinha preparado para o efeito e que irá ser transcrito na 

íntegra:  

“Desemprego e salários em atraso em Trancoso – Medidas de Apoio Social 

Solicitámos a inclusão deste ponto na ordem da assembleia por considerarmos urgente debater aqui um problema que, 

em alguns casos, ainda parece ser tabu, noutros parece envergonhar as sus vítimas, mas também ainda somos 

confrontados com algum medo… Medo de alguns funcionários de determinadas instituições admitirem claramente que se 

lhes devem ordenados em atraso…Ora, como já antevemos que o Sr. Presidente da Câmara se  vai justificar, falando da 

crise  que o país atravessa e dos problemas que daí advêm, transversais à sociedade… nós antecipamo-nos para 

recordar que, de facto: 
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1-     Nos últimos anos, sensivelmente desde 2008, os portugueses têm sido, sucessivamente, fustigados com medidas de 

austeridade que diminuíram o rendimento disponível das famílias. As razões para aplicar tais medidas prendem-se, 

sobretudo, com uma crise de origem internacional e de cariz financeiro que, por não ter sido devidamente estancada, se 

transformou numa crise económica que atingiu as diversas economias europeias, entre elas a portuguesa. Para o alastrar 

da crise contribuíram os dirigentes da União Europeia que, incapazes de fazer o diagnóstico correcto, com  hesitações, 

avanços, recuos, reagindo tarde e de forma lenta, foram incapazes de adotar as medidas adequadas para evitar que a 

crise afetasse os diversos países da Europa, grandes e pequenos. Como se tal já não bastasse, há que somar aqui o 

resultado de opções erradas tomadas por sucessivos governos, em cada país, e Portugal não foi exceção! 

2-     Que… O resultado é conhecido e está à vista de todos, quer na Europa quer em Portugal: Aumento exponencial da 

taxa de desemprego, atingindo níveis nunca antes vistos (nomeadamente na população jovem); redução drástica do 

rendimento disponível das famílias; falências de milhares de empresas e famílias; destruição massiva de postos de 

trabalho (hoje mais de 400.000); regresso da emigração para milhares de portugueses; destruição da classe média e 

empobrecimento generalizado da população; aumento da pobreza; aparecimento de casos de fome; regresso da “sopa 

dos pobres” (agora pomposamente apelidadas de  “cantinas sociais”!), etc... 

     Mas, e em Trancoso? Qual é a situação?  

   Infelizmente, também o concelho de Trancoso não é exceção e, hoje, são centenas as famílias atingidas pelo fenómeno 

do desemprego, jovens e menos jovens, e pelo flagelo dos salários em atraso! Seguramente que todos, e cada um de nós, 

conhece alguém,  vizinhos, familiares ou conhecidos a quem a dificuldade bateu à porta. Um jovem ou pai de família que 

foi forçado a emigrar e, até, crianças que abandonam a escola por falta de condições económicas do seu agregado 

familiar. Também todos conhecemos empresas que encerraram a sua atividade, lançando no desemprego os respetivos 

trabalhadores, outras que se viram forçadas a reequacionar e reorientar a sua atividade e, por força disso, a reduzir a sua 

força laboral. E todos vamos tendo conhecimento de outras entidades que têm salários em atraso aos seus trabalhadores! 

Todas estas realidades existem em Trancoso e não sabemos se não se irão ainda agravar e aprofundar. Apesar de em 

Trancoso haver sempre alguém que nos lembra que, apesar de tudo, ainda temos sorte, pois há sempre alguém em pior 

situação e que há outros Municípios onde a realidade é ainda mais grave! É verdade, e daí?  

Não devemos preocupar-nos? Devemos descurar os problemas? Esquecê-los? 

- Não devemos preocupar-nos com os quatro meses de salários em atraso da Escola Profissional de Trancoso?  

- Não devemos preocupar-nos com a situação da Santa Casa da Misericórdia? Com os salários em atraso dos 

funcionários? Com o medo que os assola de poderem ser os próximos a ir para a rua? 

Mas, para além da “mera” preocupação, urge passar à ação! Trabalhar nas verdadeiras soluções e alternativas. Não basta 

tapar o sol com a peneira. É preciso ter visão, ir mais longe. Encontrar caminhos. Basta de “mix de soluções” que se 

traduzem em vazio de ideias. Basta de “enganar” as pessoas com palavras e mais palavras, que o vento tem levado, 

juntamente com o alento de muitos trancosenses! 

Perdoem, mas é a hora de seguir os exemplos de outros Municípios e encarar a realidade, enfrentá-la, analisar o seu 

impacto e estudar, ponderar e implementar medidas que tenham como objetivo diminuir o impacto da crise económica e 

financeira junto das famílias e empresas do concelho, principalmente junto dos agregados em situação mais vulnerável. 



Ata n.º 24 – reunião da sessão de 27 de Junho 2013 

 

                                                                              14 

Tendo presente esta preocupação, foram muitos os municípios que inscreveram nos seus últimos orçamentos medidas de 

apoio às famílias, de diversa ordem e âmbito alargado. Basta pesquisar na internet e encontramos uma panóplia de 

medidas adotadas em diferentes municípios de Portugal. Do Minho ao Algarve, do Interior ao Litoral, há diversos  e bons 

exemplos a apontar. As medidas são, igualmente, diferentes e  em função da realidade de cada um, mas perseguindo, 

todas, um objetivo comum: minorar o efeito  da crise e proteger os mais necessitados! 

Exemplos de medidas:  

-       Apoio em géneros alimentares; 

-       Facilitar o acesso a bens de primeira necessidade; 

-       Isenção de taxas de resíduos sólidos urbanos; 

-       Criação de Lojas Sociais; 

-       Comparticipação de medicamentos aos portadores de doenças crónicas; 

-       Comparticipação nas despesas de saúde (transporte p/tratamentos; custos de determinados tratamentos); 

-       Isentar os reformados e deficientes das taxas de utilização de piscinas municipais; 

-       Realização de obras de requalificação em habitações próprias; 

-       Apoiar, total ou parcialmente, encargos com habitação e/ou outras despesas permanentes; 

-       Fracionar o pagamento de taxas de licenciamento, na construção de habitação própria; 

-       Redução do valor da taxa de ocupação de espaços de feira; 

-       Redução da taxa de IMI e da participação variável do IRS; 

-       Comparticipação nas despesas com refeições, transporte e material escolar; 

-       Incentivos à natalidade; 

-       Bolsas de Estudo; 

-       Distribuição de livros gratuitos; 

-       Tarifa social de consumo de água e saneamento; 

-       Descontos ou isenções em ligações de saneamento e água; 

-       Disponibilização de habitação social; 

-       Implementação de “Banco do Medicamento”; 

-       Jardins de Infância a funcionar, sem interrupção, nos períodos de férias de Natal, Páscoa e Verão; Etc... 

Como podemos verificar, as opções são de uma grande diversidade e adaptáveis às realidades de cada município. Daí 

que também a Câmara Municipal de Trancoso se devia ter preocupado em elaborar um plano de intervenção, escolhendo 

e implementando as medidas que melhor se adequavam à situação que o concelho vive.  

  Enquanto membro da Assembleia Municipal preocupa-me a aparente apatia, e até indiferença, com que o executivo 

municipal tem assistido ao evoluir da crise. Mesmo admitindo que alguma coisa foi feita, parece-me, pela informação que 

disponho, que foi uma resposta muito tímida e claramente insuficiente face ao avolumar dos problemas. É minha 

convicção que em Trancoso se geriu em contraciclo. Isto é, nos últimos anos, a Câmara Municipal agiu sempre em 

desfavor das famílias, aprovando e implementando medidas que oneraram o custo de vida das pessoas. A título de 

exemplo, encontramos: 

-        A criação da taxa de resíduos sólidos urbanos; 
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-        O agravamento das diversas taxas municipais cobradas; 

-        A não revisão do tarifário de água e saneamento; 

-        A inexistência de tarifas sociais no consumo de água e no saneamento; 

-        A manutenção da taxa de IMI em valores acima do mínimo possível; 

-        A resistência em não abdicar da participação variável do IRS; 

-        A redução da comparticipação nos transportes escolares; 

-        A redução dos apoios atribuídos às Escolas para viagens de estudo; 

-        A redução dos apoios atribuídos para manuais escolares; 

-        A ausência de medidas de apoio/incentivo à natalidade; 

-        A inexistência de apoios à terceira idade. 

E porque a preocupação é para com as pessoas que sofrem, foi com o objetivo de aprofundar o debate, sobre a 

necessidade de intervir e sobre as melhores soluções, que a Junta de Freguesia deliberou solicitar o agendamento deste 

assunto para esta reunião da Assembleia Municipal. Concluindo,   e no exercício da competência própria que cabe aos 

membros da Assembleia – de fiscalizar a atividade municipal – , pretendemos saber: 

O que tem sido feito? O que está previsto fazer? Que medidas prevêem adotar? 

-        Se, caso a situação se agrave, existe um plano de reforço da intervenção? 

-        Que meios estão previstos e se, existindo, estão os mesmo disponíveis?” 

--------- Aberto o espaço para intervenções, interveio o deputado Amaral Veiga referindo que na sequência da intervenção 

do deputado Eduardo Pinto queria dizer que de facto é uma preocupação que cabe a todos os trancosenses, a todos os 

munícipes de uma forma geral. Ocorreram situações em Trancoso de grande gravidade, desde empresas privadas a 

instituições de carácter não completamente privado, em concreto à Escola Profissional e à Santa Casa da Misericórdia. 

Sempre que o grupo municipal do PS fala sobre estas situações, o Presidente do Município diz que os senhores só falam, 

não são empreendedores, não investem nem criam postos de trabalho. Referiu que é evidente que só quem tem capital é 

que consegue criar postos de trabalho. Referiu que o grupo municipal do PS ao falar revela ter alguma preocupação e 

relembrou que neste mandato o assunto da Escola Profissional foi trazido a esta Assembleia pelo PS. Disse também que 

foi o PS que teve preocupação e evidenciou, há quatro anos, quando a Santa Casa da Misericórdia começou com 

problemas mas o que aconteceu foi que as pessoas responsáveis por estas instituições foram dizendo que não passava 

de demagogia e que tinham as soluções para resolver esses problemas. Disse que efetivamente não os resolveram nem 

os estão a resolver e que teme pelo pior em relação a essas instituições. Mencionou que em 24/04/2013 o Presidente do 

Município, também provedor da SCM confirmou que havia atraso de pagamentos aos funcionários da instituição, incluindo 

subsídio de férias e natal do ano passado mas adiantou que no mês de Maio poderiam pagar essa divida. O deputado 

disse que são sempre promessas e as intenções nunca são concretizadas. Uma instituição com a SCM deve primar por 

princípios cristãos, pela verdade e boa fé e, efetivamente, não tem havido boa fé na resolução destes problemas. ------------

--------- Em resposta o Presidente do Município apresentou uma tabela com os números do desemprego no distrito, 

verificando-se que Trancoso tem a mais baixa taxa de desemprego da beira interior norte (8.2%) estando com 4.8%. 

Mencionou que estão a trabalhar o desemprego ao nível social num contexto de formação profissional com o GIP Castelos 

do Côa – Gabinete Inserção Profissional que funciona na Raia Histórica. Este gabinete tem como objetivo fazer a 
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monitorização de todos os desempregados, captação de ofertas junto de entidades promotoras e a integração em ações 

de formação. Do ponto de vista da formação este gabinete tem vindo a cumprir os seus objetivos não apenas da formação 

dos ativos, mas de acompanhamento das questões para contratação. Salientou também o notável trabalho que tem sido 

feito pela associação empresarial. Do ponto de vista de ação social, neste momento estão 88 processos ativos e 223 

processos de beneficiários abrangidos pelo rendimento social de inserção. Em termos de cantinas sociais, servem 23 

refeições diárias em Trancoso e 4 nas Casas. Para além da formação profissional e da atuação do ponto de vista de 

urgência social disse que têm vindo a procurar melhorar a actuação social junto dos desempregados. Neste contexto, a 

Câmara candidatou-se e viu aprovado um CLDS + para o concelho. Este programa tem por finalidade promover a inclusão 

social dos cidadãos através de ações a executar em parceria que permitam aumentar a empregabilidade, combater 

situações de pobreza e exclusão social. Tem ações de emprego em parceria com o IEFP, ações no âmbito de ação 

familiar e a capacitação da comunidade e das instituições do ponto de vista de terem acesso à formação e capacitação da 

sua empregabilidade social. Referiu que vários empresários têm vindo a candidatar-se a programas como o PRODER, o 

que tem contribuído para as pessoas terem mais atividade e rendimentos. Referiu que para um problema social que seja 

reconhecido existem projetos de formação e emprego, quer no GIP, quer na AENEBEIRA, o CLDS+ que irá abranger de 

forma integrada todo o conjunto da realidade social. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio a deputada Gabriela Lopes questionando o Presidente do Município por um único projeto que tenha sido 

feito pela Câmara porque todos somos IEFP, Segurança Social, SCM. ---------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município disse que para além do projeto CLDS+ que foi da iniciativa da Câmara, são cerca de 

100 as intervenções que o município teve e tem tido ao longo dos vários projetos na área de recuperação de habitação em 

várias freguesias. Têm sido concedidos subsídios individualmente. Relativamente aos transportes escolares disse serem 

gratuitos para aqueles que estão no secundário e a família não tem rendimentos. Deu o exemplo do IMI em que a taxa foi 

reduzida para o mínimo. Quanto à situação da Escola Profissional, referiu que o objetivo da Câmara foi responder a uma 

situação de emergência que juntando os 185 000€ com a recuperação daquilo que está nos pedidos de pagamento irá 

permitir que a EPT, não tenha este ano défice de exploração. No que diz respeito à SCM mencionou ser uma instituição 

que tinha dois problemas estruturais que terão condições para os ultrapassar. Um era o seu desequilíbrio da 

sustentabilidade sendo que em 2012 já tiveram resultados positivos de 45 000€ e irão procurar incentivar outro tipo de 

reduções para que se continuem a obter resultados positivos de exploração nos próximos anos. Também existia o 

problema de ter três obras que criaram uma divida que através do PER irão resolver e já estão locados meios financeiros 

para esse efeito. Disse existir o subsídio de férias e Natal de 2012 por pagar aos funcionários e no que diz respeito aos 

salários, desde Janeiro que estão a pagar por duodécimos em cada salário 50% de subsídio de férias e 50% de subsídio 

de Natal. Aos restantes salários, depois da fase de impugnação dos trabalhadores, irão a partir daí começar a pagar os 

dois salários que estão em atraso. Disse terem de equacionar os serviços da Repsol uma vez que não apresentou 

grandes resultados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Interveio a deputada Sandra Ribeiro referindo que como funcionária da EPT tem quatro meses de salário em 

atraso. Disse que até ao momento tem conseguido aguentar-se, mas questiona se a partir daquele momento já que o 

município detém 45% da escola e é a entidade promotora, se poderia enviar as suas facturas e despesas para o Município 

pagar. Referiu que se calhar o Presidente do Município não tem a noção do que é ficar sem receber salário, porque a 



Ata n.º 24 – reunião da sessão de 27 de Junho 2013 

 

                                                                              17 

quem isso acontece faz muita falta. Mencionou que as aulas terminam a 28 de Junho e gostaria de saber qual o 

prognóstico da EPT de se manter aberta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta o Presidente do Município disse que a Câmara foi chamada a resolver um problema e disse qual a 

sua solução que passaria pelos 185 000€, tendo sido este o valor que disseram que correspondia ao défice de exploração. 

Disse que o que tem acontecido em anos anteriores é que tem havido uma conta caucionada que tem servido de suporte 

para essa gestão. Está convencido que no próximo ano, no início de um novo mandato, a Câmara poderá dar um apoio 

que pelo menos corresponda ao défice de correção da exploração da escola. Disse que o que se poderia propor era 

colocar de novo a funcionar a conta caucionada com o trato que se houver mudança autárquica, assumem as garantias 

pessoais. Crê que no próximo ano com essa “almofada” estarão criadas condições para que o desfasamento dos vários 

pedidos de pagamento seja colmatado com essa operação de tesouraria que a escola beneficie. Reconhece que é um 

drama funcionários estarem sem receber há quatro meses, mas não pode ir além da disponibilidade dos montantes 

referidos. A única coisa que poderão fazer é que dos 95 000€ que ainda faltam para os 185 000€, procurar fazer uma 

transferência mais rápida. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Luís Castro referindo que várias vezes o Presidente do Município lança desafios para 

se investir no concelho. Mencionou que a maioria das pessoas investe aquilo que podem dando o exemplo de muitos que 

pagam a sua habitação, que têm o seu comércio, dos que trabalham na agricultura. Referiu se maioria das pessoas 

tivessem tido oportunidade de ter um negócio monopólio como o Presidente do Município tem, onde não há concorrência, 

seria muito mais visível o reinvestimento desses dividendos do que é visível ao Presidente, isso tem a certeza. Mencionou 

dados estatísticos onde demonstram que os nascimentos no concelho tem vindo a decrescer referindo que se poderá 

olhar para um futuro com menos crianças, alunos, pessoas e os próprios serviços estarão em causa. Disse que Trancoso 

está a necessitar de sustentabilidade, de criar riqueza própria. Essa riqueza poderá ser criada a partir dos recursos 

naturais como o solo e o espaço. A Câmara não tem tido nenhuma aproximação para o aproveitamento e 

desenvolvimento das potencialidades do solo. Disse ser necessário implementar medidas concretas de desenvolvimento 

rural e dar rentabilidade ao que existe dando o exemplo da castanha, da vinha, azeite e floresta. Para terminar citou uma 

afirmação que tinha lido: “ O mal deste país é que este é constituído maioritariamente por zonas rurais que são 

governadas, maioritariamente, por urbanoides que não conhecem a dinâmica do mundo rural”. ------------------------------------- 

--------- Interveio o deputado João Baptista comungando com algumas preocupações do deputado Eduardo Pinto. 

Relativamente ao CLDS+ mencionou que era bem que as pessoas valorizassem este programa e que se conseguisse um 

conjunto de sinergias, parcerias para que Trancoso conseguisse dar um testemunho de que também é capaz de 

ultrapassar questões. Passou a ler o artº2 desse programa onde refere: “ O programa CLDS+ tem por finalidade promover 

a inclusão social do cidadão através de ações a executar em parceria que permitam contribuir para o aumento da 

empregabilidade, para o combate de situações críticas de pobreza, especialmente a infantil, a exclusão social em 

territórios vulneráveis, envelhecidos ou fortemente atingidos por calamidades. Tendo igualmente especial atenção a 

concretização de medidas que promovam a inclusão ativa de pessoas com deficiência, incapacidade. “ Referiu também os 

eixos de intervenção do mesmo programa, parecendo-lhe que estão perante uma “ janela de oportunidades” para resolver 

questões ou contribuir para as mesmas. Gostaria que a Câmara pudesse interceder, junto da unidade local de saúde, 

porque sabe que são evitadas a passagem de credenciais de transporte de doentes a pessoas que se enquadram no 
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quadro das que têm direito. Explicou vários benefícios de se pertencer aos bombeiros. Disse haver alguns casos de 

pobreza envergonhada no concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Paulo Matias referindo que as preocupações imediatas do CLDS+ são quatro: arranjar uma 

ocupação ao vereador João Carvalho; com essa ocupação evitar que o mesmo concorresse com uma lista independente 

nas próximas eleições autárquicas; permitir ao vereador João Rodrigues aliciar membros de uma junta freguesia eleita 

pelo PS para poder convidar para uma lista candidata do PSD e, por último, retirar da Associação de Rio de Mel o núcleo 

do RSI para naturalmente poder criar mais cinco favores políticos a que correspondem mais cinco postos de trabalho. ------

--------- O Presidente da Mesa informou que se iria passar para o ponto sete da ordem de trabalhos. -----------------------------

--------- Interveio o munícipe Filipe Pires referindo que se deveria repensar na sala onde são feitas as sessões da 

assembleia porque houve algum público que não teve lugar onde se sentar. --------------------------------------------------------------

--------- Em resposta o Presidente da Mesa disse quem em 24 anos nunca viu tanto público como na sessão daquele dia, 

por isso teria sido uma situação pontual. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio a munícipe Carla Coelho referindo que na última sessão os funcionários da EPT ainda ficaram com 

alguma esperança, mas parece que já não se vê luz ao fundo do túnel. Têm quatro meses de salário em atraso e teve 

pena que não estivesse presente o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Oliveira. Disse não acreditar em 

coincidências e o facto de a EPT ter chegado à atual situação terá um fundamento que a breve prazo todos irão conhecer, 

infelizmente. Disse que o Dr. Oliveira pôs em questão o profissionalismo das pessoas que intervieram na última sessão da 

assembleia municipal. Mencionou que nunca deixou de fazer o seu trabalho e para estar presente na última sessão tirou 

meio-dia de férias. Sabe que tem legitimidade para rescindir contrato, mas eticamente não seria a sua postura mais 

correta. Referiu que a revolta dos funcionários vai para o facto de ninguém, naquela escola, lhes dar uma explicação e 

como toda a gente têm contas para pagar no final do mês. Como disse o Presidente do Município, a escola irá encaixar 95 

000€ nos próximos meses questionando o que sucederá depois. -----------------------------------------------------------------------------

--------- 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 – 

 

 

 


