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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE TRANCOSO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013 

 

 

--------- Aos doze dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e treze, pelas catorze horas e quinze 

minutos, no auditório do Pavilhão Multiusos realizou-se uma sessão ordinária da Assembleia 

Municipal de Trancoso, legalmente convocada para o efeito e presidida por José Amaral Veiga, 

Presidente da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------

--------- A ordem do dia foi a seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Ponto número um – Período antes da ordem do dia; ----------------------------------------------------- 

--------- Ponto número dois – Apreciação da informação do Presidente da Câmara acerca da 

actividade desta e da situação; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto número três – Análise, discussão e votação da proposta de Orçamento da Receita e 

Despesa e das Grandes Opções do Plano para 2014; -------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto número quatro –- Análise, discussão e votação da proposta do Mapa de Pessoal 

para o ano de 2014; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto número cinco – Análise, discussão e votação da proposta de alteração dos estatutos 

da TEGEC, E.E.M., nos termos do artigo 25 nº1, alínea n) da Lei nº75/2013 de 12 de Setembro; ------ 

--------- Ponto número seis – Análise, discussão e votação da proposta de fixação da participação 

variável do Município no IRS, nos termos do artigo 20 da Lei nº2/2007 de 15 de Janeiro; ---------------- 

--------- Ponto número sete – Análise, discussão e votação da proposta de acordos de pagamento, 

com efeitos plurianuais, com diversas entidades; --------------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto número oito - Análise, discussão e votação da proposta de assunção de despesas 

plurianuais; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto número nove – Eleição do representante das Juntas de Freguesia e suplente, ao 

Congresso da Associação Nacional de Municípios; ------------------------------------------------------------------ 

--------- Ponto número dez – Eleição de um Presidente da Junta, como representante da Assembleia 

Municipal, na Comissão Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios; --------------------------------- 

--------- Ponto número onze – Eleição dos representantes da Assembleia Municipal na Assembleia 

Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela; -------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- Depois de assinada a folha de presenças, para verificação de quórum, constatou-se a falta 

dos membros da assembleia António Carlos Camejo Martins, substituído por Carlos Humberto 

Gaspar Saldanha; José Jorge dos Santos Carvalho, substituído por António Reis Ferreira, membros 

do Grupo Municipal do Partido Socialista, e Júlio José Saraiva Sarmento, substituído por Manuel 

José dos Santos Costa; António Manuel Oliveira Silva, substituído por Maria José Guedes da Silva 
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Botelho e Maria da Conceição Trabulo Alexandre, substituída por Armando Correia Antunes 

membros do Grupo Municipal do Partido Social-Democrata. ------------------------------------------------------

--------- Estiveram ainda presentes, em representação da Câmara Municipal, o senhor 

Presidente do Município, Amílcar José Nunes Salvador, bem como os senhores Vereadores 

Eduardo António Rebelo Pinto, Ivone dos Santos Mouco, João Paulo Rodrigues Matias e 

Maria Cristina Sampaio Inocêncio. ------------------------------------------------------------------------------------

---------- Consideram-se ainda faltosos, nos termos do nº2 do Art.º 30º, do Regimento da Assembleia 

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

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

mesmos, por período igual de tempo”, os membros da assembleia Tomás Manuel Trigo Martins, 

Nadine Dias Domingues Ambrósio, membros do grupo municipal do PSD e o membro do grupo 

municipal do PS, António Fonseca Ferreira. ----------------------------------------------------------------------------

--------- Iniciada a sessão, o Presidente da Assembleia começou por cumprimentar todos os 

presentes e desejar um mandato de sucesso àqueles que foram eleitos. Informou que vigora o 

antigo Regimento uma vez que ainda não foi aprovado um novo. Disse que, caso houvesse vontade 

dos grupos municipais formarem uma comissão para reformular o Regimento, deveriam os mesmos 

indicar um nome e, juntamente, com um elemento da Mesa se procederia à apresentação de uma 

proposta numa próxima sessão da Assembleia Municipal. Caso não houvesse essa disponibilidade, 

referiu que a Mesa apresentaria uma nova proposta de Regimento. Mencionou que na sessão da 

instalação da Assembleia não tinha sido instalado o membro da assembleia Paulo Leocádio 

Bernardo. Referiu que a Mesa considerou justificada a falta e informou que, uma vez que todos o 

conhecem e já fez parte deste Órgão, anteriormente, se considerava empossado. Comunicou que 

chegaram à Mesa pedidos de suspensão do mandato dos seguintes membros da Assembleia: Júlio 

Sarmento, pelo período de três meses; António Oliveira da Silva por 360 dias e António Carlos 

Camejo Martins pelo período de três meses. Informou que renunciaram ao mandato António Manuel 

Gomes Nascimento, eleito pelo PS e Celina Tabosa Ramos Pinto, eleita pelo PSD. Referiu que o 

Município de Trancoso se fez representar, por ele e pelo Presidente do Município, no XXI Congresso 

da Associação Nacional dos Municípios, que se realizou no passado dia 23 de Novembro em 

Santarém. Informou que a Assembleia iria ser transmitida on-line através da plataforma Livestream, 

em modo experimental, mas pensa que, futuramente, será uma forma de chegar mais perto dos 

munícipes. Informou que estavam a pagamento as senhas de presença dos membros da assembleia 

que exerceram funções no mandato anterior desde Fevereiro a Setembro de 2013, e as 

compensações dos elementos que integraram as mesas das assembleias de voto nas últimas 

eleições autárquicas. Por fim, comunicou o falecimento do Sr. João Madeira, antigo presidente da 

Câmara Municipal de Trancoso, propondo que, de pé, se guardasse um minuto de silêncio. Após 

essa homenagem, informou que se iria passar ao ponto um da ordem de trabalhos dando uma 
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breve explicação dos novos tempos de intervenção. -----------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o membro da assembleia Daniel Joana, mencionando ser a sua primeira 

assembleia municipal e que se sentia honrado por fazer parte deste órgão tão representativo do 

concelho. Desejou, para os próximos quatro anos de mandato, que a assembleia municipal cumpra o 

dever de representar, com qualidade, todos os cidadãos. Com isso pensa que serão conseguidos 

três objectivos: primeiro, conservarem o regime democrático; segundo, assegurarem o exercício do 

contraditório no concelho e o terceiro contribuírem para um desenvolvimento que todos anseiam. 

Referiu que têm de haver ideias politicas que representem as aspirações de todos e que 

representem o bem comum, para que se possa construir o concelho com que todos sonhamos. -------

--------- Interveio o membro da assembleia, Artur Rodrigues, referindo ser a primeira sessão desta 

assembleia do mandato 2013/2017. O PS ganhou as eleições autárquicas e referiu que estava a 

viver um dia feliz porque o concelho de Trancoso e os seus habitantes vivem hoje em plena 

democracia. Fez breves elogios à Mesa e ao Presidente do Município. Referiu que este encontrou a 

câmara sem dinheiro, com dívidas, num caos autêntico, aliás como todas as instituições do 

concelho. Contam com a sua inteligência, vontade de trabalhar e a excelente equipa para dar uma 

lição como se administra o pouco que existe e se fazem pequenas, grandes obras. Solicitou ao 

Presidente do Município para que não prometa aquilo que sabe não poder cumprir, que não faça 

favores e que faça justiça, tratando os Trancosenses todos por igual. Relativamente à situação 

económico-financeira do Município, assim como a de todas as instituições onde a Câmara esteja 

envolvida, disse ser a favor de um aprofundamento completo onde haja rigor e transparência. 

Referiu que já há muitos anos que os deputados não poderiam desejar as boas festas porque as 

sessões eram feitas sempre depois do natal, mostrando assim a diferença do actual executivo. 

Diferença essa que também fica demonstrada com a publicação das actas da Câmara no site do 

Município. Citou uma intervenção dos eleitos locais do PSD na acta da reunião de Câmara de 20 de 

Novembro: “ Os vereadores do actual Executivo eleitos pelo PSD foram chamados a participar numa 

manifestação contra a partida da ambulância do INEM, pelo Sr. Presidente da Câmara, estiveram 

presentes e solidários com o Executivo e continuam solidários e indignados contra a saída e fecho 

de serviços. Porém, não podem deixar de chamar a atenção para o facto de terem alertado, ao longo 

da campanha eleitoral, para os perigos que se corriam com o fecho e a perda de determinados 

serviços, serviços esses que, ao longo dos últimos anos, vinham sendo mantidos com a força e 

intervenção politica dos eleitos locais do PSD.” Disse ter ficado perplexo como pode haver tanta 

hipocrisia ou, então, houve uma acção concertada entre o PSD local e o PSD nacional para castigar 

os trancosenses, pelo facto das pessoas não votarem no PSD. Referiu também que a politica do 

PSD é destruir, liquidar, privar as pessoas de terem acesso aos bens essenciais para poderem 

sobreviver. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa agradeceu ao membro da assembleia as considerações tecidas sobre 

a sua pessoa. Deu a palavra ao membro da assembleia, José Nascimento. ----------------------------------
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--------- Este, no uso da palavra, felicitou a Mesa, todo o Executivo e todos os que foram eleitos. 

Questionou o Presidente do Município se estava a equacionar a transferência de competências e as 

transferências trimestrais para as juntas de freguesia. Sugeriu que o tempo de atendimento, por 

parte do Presidente do Município aos Presidentes de Junta, fosse aumentado e que os ofícios 

enviados deveriam ter uma resposta atempada, mesmo que a resposta fosse negativa. Perguntou 

também se os planos de actividade e orçamento, quer os plurianuais, quer para o ano de 2014, se 

foram aceites e úteis. Referiu que, com a revisão do PDM, na área da Ribeirinha, existem situações 

que deveriam ser resolvidas dando o exemplo da desafectação de terrenos integrados na REN e 

RAN, entre Palhais e Reboleiro, e o Pólo empresarial como não consta em PDM, os interessados 

pelos lotes não podem recorrer a créditos. Mencionou que existe um problema de falta de 

funcionário no jardim-de-infância da freguesia e agradecia uma resposta. ------------------------------------

--------- Usou a palavra o Presidente do Município cumprimentando todos os presentes desejando a 

todos um bom mandato e boas festas. Sublinhou o aspecto positivo de se estar a realizar a sessão 

da assembleia neste dia, revelando a forma como querem tratar a assembleia municipal. Deixou 

uma palavra de apreço a todos os vereadores da maioria pela forma como têm trabalhado e se têm 

empenhado na resolução dos problemas do concelho e também a todos os funcionários pela forma 

como os acolheram, pela dedicação e profissionalismo que têm demonstrado. Deu os parabéns ao 

membro da assembleia, Daniel Joana, pela sua intervenção onde demonstrou um grande sentido de 

humildade e uma grande lição de democracia. Agradeceu as palavras de elogio feitas pelo membro 

da assembleia, Artur Rodrigues, e referiu que continuará a tratar as pessoas da mesma forma, com 

sentido de justiça e equidade. Relativamente à situação económico financeira do Município disse 

estar a ser analisada. Referiu que já têm muitos dados, mas irão fazer uma análise profunda da 

situação e numa das próximas sessões serão apresentadas algumas conclusões. Quanto à 

manifestação pública contra a retirada do INEM, realizada no passado 15 de Novembro, disse ter 

tido o cuidado de convidar todo o Executivo. Mencionou que em todas as suas intervenções públicas 

sempre sublinhou que Trancoso tinha duas excelentes corporações de bombeiros voluntários no 

concelho, a de Trancoso e Vila Franca das Naves mas que era mais um serviço que os 

Trancosenses iriam perder. Referiu que esse assunto já estava decidido desde o verão passado e 

alguns responsáveis do INEM afirmaram mesmo que houve a preocupação de deixar passar as 

eleições autárquicas e só depois retirar a ambulância. Disse que a comunicação social deu grande 

ênfase a essa manifestação e, para além do INEM, esteve também em causa lutar contra o 

encerramento de outros serviços no concelho. Sublinhou que continua haver uma ambulância ligada 

aos bombeiros voluntários de Trancoso mas o que os preocupava é que, em termos de recursos 

humanos, não houvesse capacidade suficiente em determinadas situações. Em resposta ao membro 

da assembleia municipal, José Nascimento, disse que estão a analisar os pedidos e planos de 

actividade apresentados pelas juntas de freguesia e que as transferências previstas irão ser feitas. 

Relativamente aos ofícios, afirmou que os mesmos irão ter uma resposta atempada e quanto à 



Acta n.º 2 – 12 de Dezembro de 2013 

 

Pág. 6 

 

situação da funcionária do jardim-de-infância disse estar resolvida. Relativamente ao PDM, disse ter 

havido várias reuniões com a empresa que elaborou a Carta Educativa e que no dia seguinte iriam 

ter uma reunião com outra empresa no sentido de avançarem com a revisão do PDM porque desde 

2004 que este assunto se vem arrastando. -----------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o membro da assembleia, Joaquim Ribeiro, desejando votos de um bom mandato 

ao Presidente da Assembleia. Felicitou o Presidente do Município pela vitória alcançada e disse 

esperar desta maioria o cumprimento do programa que apresentou a todos os munícipes. Disse que 

foi lamentável a intervenção do membro da assembleia, Artur Rodrigues, relativamente à retirada da 

ambulância do INEM pois, provavelmente, ele não esteve presente e os vereadores do PSD 

estiveram lá e foram insultados por alguns manifestantes na presença do restante Executivo. 

Salientou que consta mesmo da acta da Câmara uma declaração do vereador, João Paulo Matias, 

na qual, aquele afirma não se rever. Informou que o grupo municipal do PSD iria apresentar uma 

moção relativa à questão do gás natural. Uma vez que o INEM já partiu, questionou o que estava a 

ser feito para que o serviço de finanças não feche. Questionou, também, qual a estratégia, plano a 

ser apresentado no novo quadro de fundos comunitários. ----------------------------------------------------------

--------- Interveio o membro da assembleia, João Baptista, que, depois de desejar votos de um bom 

mandato, passou a ler uma Moção relativa ao gás natural que se transcreve na íntegra: 

“ MOÇÃO 

A Assembleia Municipal de Trancoso na sua reunião ordinária do dia 12 de Dezembro aprova a 

seguinte Moção: 

Considerando que Trancoso é o concelho mais populoso a Norte do distrito da Guarda; 

Considerando, que existe em Trancoso um assinalável número de empresas e instituições sociais 

prejudicadas pela exagerada factura energética, que condiciona a competitividade e sustentabilidade 

dessas estruturas; 

Considerando que Trancoso é um concelho de altitude com temperaturas muito baixas e uma 

enorme amplitude térmica; 

Considerando, que estando a conduta de gás natural próximo do limite do concelho com um corredor 

definido ao lado do traçado do IP2; 

A Assembleia Municipal de Trancoso deliberou exigir à REN e aos Ministérios da Economia e 

Ambiente o prolongamento da conduta de gás natural até Trancoso. 

Mais deliberou encarregar o Senhor Presidente da Câmara das diligências necessárias. Trancoso, 

12/12/2013”. 

--------- Relativamente à fibra óptica, disse que chegará brevemente a todas as habitações mas que 

seria bom que este tipo de equipamento também pudesse ser utilizado pelas empresas e 

instituições. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Depois do Presidente da Mesa colocar à consideração a Moção, interveio o membro da 

assembleia municipal, Joaquim Ribeiro, referindo que o grupo municipal do PSD decidiu apresentar 
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esta Moção, aproveitando a oportunidade de a obra ainda estar em execução e existirem previsões 

de que o gás natural só chegaria a Trancoso depois do ano 2017. Disse ser de opinião que se 

houver pressão politica por parte do Município, uma vez que a obra se encontra próxima do IP2, 

talvez os prazos possam ser antecipados. ------------------------------------------------------------------------------

--------- No uso da palavra, o membro da assembleia, António Fonseca Ferreira, referiu que o grupo 

municipal do PS está de acordo com o sentido da moção porque o gás é um recurso fundamental 

para o desenvolvimento do território. Chamou à atenção para a privatização da REN. --------------------

--------- O Presidente da Mesa depois de ler a moção, colocou-a à votação, sendo a mesma 

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

--------- Em direito de resposta à intervenção do membro da assembleia, Joaquim Ribeiro, o membro 

da assembleia, Artur Rodrigues, disse ter estado presente na manifestação. ----------------------------- ---

--------- Interveio o membro da assembleia, Leonel Alves, solicitando ao Presidente da Mesa para 

que as sessões possam vir a ser marcadas em datas e dias com uma abrangência maior. Disse que 

não poderia ter faltado a esta sessão pois considera-a histórica porque desde que começou nestas 

lides, há trinta anos, ao lado do Dr. Amaral Veiga, era primeira vez que tinha o prazer de o ver 

sentado como Presidente da Assembleia. Felicitou o Presidente do Município e acredita na sua 

postura. Congratulou-se com o facto de a moção ter sido aprovada por unanimidade, demonstrando-

se assim, que se está a actuar em união para o futuro do concelho. Pensa que este Executivo deve 

valorizar todas as opiniões, venham elas de onde vierem, coisa que não acontecia. -----------------------

--------- O Presidente da Mesa disse que foi com alguma emoção que ouviu as palavras do membro 

da assembleia Leonel Alves e que reconhece o esforço para estar presente na reunião. 

Relativamente à marcação das assembleias municipais, disse que, durante muito tempo, se debateu 

para que as assembleias fossem aos sábados, para evitar colocar em causa a sua actividade 

profissional. Referiu que agora defende os interesses da maioria e a data da sessão foi ponderada. 

Salientou que iriam sempre com bom senso e equidade decidir a marcação das sessões da 

assembleia municipal, e que a Mesa iria lançar um inquérito a todos os membros da assembleia 

municipal questionando qual o dia da semana e hora preferida para a realização da assembleia 

municipal. Deu a palavra ao Presidente do Município para responder às questões que lhe foram 

dirigidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Este, agradeceu as palavras que lhe foram dirigidas relativamente à sua vitória autárquica. 

Salientou a dinâmica existente, sobretudo em relação aos serviços que o Município poderá gerir com 

a prata da casa. Realçou iniciativas como a Festa da Castanha e o jogo de futsal entre a selecção 

francesa e portuguesa. Quanto à manifestação do INEM, disse que foram muitas as pessoas 

presentes, apesar da manifestação ter sido convocada em menos de vinte e quatro horas. Só teve 

conhecimento no dia anterior, às 14h00 de quinta-feira, tendo sido divulgado um comunicado nessa 

mesma tarde e tendo a manifestação ocorrido na sexta-feira às 10h30. Referiu que a saída da 

ambulância estava prevista para as 16h00 mas, sabendo da manifestação, o INEM acabou por 
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retirá-la às 24h00. Apesar de tudo, disse ter valido a pena porque, nessa mesma tarde, o Sr. 

Secretário de Estado da Administração Local agendou logo uma reunião de trabalho para o dia 22 

de Novembro, onde foi colocada a questão do pseudo encerramento do serviço de finanças. Disse 

que se a questão está no arrendamento de instalações, existem outros espaços e o Município estará 

disponível para colaborar. Relativamente ao QREN disse que o que está reflectido no orçamento são 

projectos muito concretos e extremamente necessários dando o exemplo das novas zonas 

industriais de Trancoso, Vila Franca das Naves e Ribeirinha, obras nos Paços do Concelho, que se 

encontra bastante degradado, assim como o Mercado Municipal. Quanto à Moção disse concordar 

com ela. Agradeceu as palavras do membro da assembleia Leonel Alves. ------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto numero dois. Deu a palavra ao 

Presidente do Município. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Este referiu que a grande preocupação é trabalhar com aquilo que se tem, nomeadamente 

com os serviços externos e procurar reparar as estradas municipais com a reposição de massa 

betuminosa fria em pavimentos degradados. Referiu a limpeza de várias estradas municipais, 

bermas e sarjetas e a limpeza de folhagem em espaços da cidade e Vila Franca das Naves. A 

colocação de alguma sinalização vertical em diversos locais. Disse que a alteração do passeio junto 

às alminhas foi um compromisso no sentido de que quando se fazem obras deverão ser para facilitar 

a vida das pessoas. Mencionou a execução da calçada em cubos de granito em Á do Cavalo, 

Moreira de Rei. Referiu que a iluminação do natal foi adquirida pelo Município e foi colocada pelos 

próprios serviços. Salientou a Festa da Castanha. Disse que o Município tem tido bastante trabalho 

na demolição de algumas habitações na zona do Zabro, fruto do incêndio de Agosto. Informou que 

houve reuniões com todos os funcionários do Município e da TEGEC cujo objectivo foi dar a 

conhecer a situação grave em que se encontra o Município e solicitar poupança. Referiu que 

também houve várias reuniões na Covilhã a propósito da CIM, com municípios da Cova da Beira, 

com a Raia Histórica, AENEBEIRA, Cooperativa Agrícola, IEFP e Escola Profissional. A propósito da 

situação financeira, disse terem sido enviados, a todos os membros da Assembleia, mapas do 

controle quer da receita, quer da despesa. Para além desta informação orçamental, disse que estão 

reflectidos, em termos de endividamento de médio e longo prazo, 4 100 000€ de empréstimos que 

vinham desde 2005. Disse que, no ano passado, foi contraído um empréstimo no âmbito do PAEL no 

valor de 3 600 000€, que só daí resultou um compromisso bancário de cerca de 75 000€ /mês. 

Referiu existir uma lista de divida a fornecedores na ordem dos 2 700 000€ que constam no plano de 

saneamento financeiro e um conjunto de obras que não tiveram qualquer procedimento concursal 

que andam na ordem dos 2 500 000€. Para além disso, disse existir a situação decorrente da 

parceria público privada onde rondará uma divida de 8 000 000€, ou seja, 3000€ / dia. Delegou a 

palavra no vereador João Paulo Matias para que explicasse a situação da parceria público privada e 

a situação da TEGEC. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O vereador referiu que iria dar algumas informações de situações com as quais o Executivo 
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tem vindo a confrontar-se. Constataram que o anterior Executivo vinha perpetuando no tempo um 

conjunto de decisões que era necessário tomar e as opções de futuro. Acha politicamente correcto 

que se diga que se tem de olhar para o futuro mas quando essas opções estão condicionadas pelo 

passado, nomeadamente, por um passado recente, é completamente impossível não falar desse 

passado e apontar erros, porque é esse passado recente que, neste momento, condiciona o futuro 

do Município de Trancoso. Referiu o não cumprimento do prazo da revisão do Plano Director 

Municipal porque tem um período de vigência de 10 anos e o actual PDM do concelho data de 1994, 

ou seja, deveria ter sido revisto em 2004. Disse ser vontade deste executivo, lançar concurso antes 

do final do ano para se fazer a revisão do PDM. Referiu que em 2008, com o novo código da 

contratação pública, a CMT estava obrigada a lançar novos concursos para fornecimento de 

serviços, dando o exemplo da EDP, comunicações, combustíveis, seguros, recolha de resíduos 

sólidos e urbanos. O anterior executivo não lançou esses novos concursos o que originou uma 

penalização. Esta medida virá a traduzir-se numa poupança de milhares de euros. Disse que, após 

análise, verificou que o Município gastava em comunicações móveis, em média 1000€ por mês e 

que no mês de Setembro, gastou cerca de 2015€. No referido mês, três telemóveis, concretamente, 

os do Dr. João Rodrigues, Dr. Tomás e Dr. Júlio Sarmento haviam gasto 1300€. Referiu que se 

depararam com cerca de 175 processos de contra ordenação por decidir, sendo o mais antigo de 1 

de Fevereiro de 2006. Verificaram, também, que uma série de obras não haviam sido concursadas. 

Estas, segundo alguns empreiteiros, eram feitas por mera autorização verbal do anterior Presidente 

da Câmara. Disse ser um crime de abuso de poder, que dá até três anos de prisão, e a decisão de 

participar a situação ao Ministério Publico está a ser analisada porque vem onerar as contas do 

Município em cerca de 2 500 000€ de obras executadas e não concursadas. Mencionou um conjunto 

de projectos elaborados e que depois não foram executados sendo o seu valor cerca de 485 000€. 

Informou sobre o conjunto de acções que foram intentadas pela Biosfera, Lda., contra juntas de 

freguesia e o Município no valor de 441 000€. Disse que essas acções terminaram por acordo, onde 

o anterior Presidente da Câmara reconheceu a divida e excluiu a responsabilidade das Juntas de 

Freguesia. Disse que, estranhamente, o chefe de departamento não tinha conhecimento dessas 

acções, e que, apenas, tinha duas notificações num dossier. Disse que a análise jurídica desta 

questão foi feita com a CCDR de Coimbra e com o Dr. Castanheira Neves e haviam chegado à 

conclusão que o Município não deveria assumir, para já, este conjunto de despesas porque, para 

uma junta de freguesia executar obra em propriedade do município, é necessário haver uma 

delegação de competências. Referiu que os acordos, de reconhecimento de divida, feitos pelo 

anterior Presidente da Câmara, violaram a Lei dos Compromissos uma vez que esta obriga a um 

registo desse compromisso e a sua falta, tem como consequência a nulidade da deliberação que é 

tomada, neste caso, a nulidade do acordo do conhecimento de divida. Depois este reconhecimento 

de divida deveria ter passado por uma reunião de Câmara, o que não aconteceu. Perante isto, 

referiu que o Presidente da Câmara fez um despacho onde determina não assumir esta despesa 
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como compromissos em atraso. Informou que em 2007/2008 houve um concurso público para a 

construção do quartel dos bombeiros de Vila Franca das Naves. Nesse concurso, entre outras 

empresas, concorreu uma empresa chamada CIBIFRAN, sendo esta a escolhida com um preço 

inferior em 160 000€ relativamente à candidata seguinte que era a Chupas e Morrão. Foi feita a 

adjudicação. Sucede que a empresa Chupas e Morrão apresentou uma reclamação que não foi 

atendida pelos serviços técnicos. O anterior Presidente da Câmara decidiu, invocando razões 

formais, anular esse concurso. Como consequência a CIBIFRAN foi para tribunal pedir 90 000€ de 

indemnização e mais 3 287 € de juros, porque a caução não foi libertada. O vereador Paulo Matias 

referiu que factos como este revelam a atitude de “não decisão e despesismo” do anterior executivo. 

Por fim, disse que quando este executivo tomou funções, verificou que o veículo do anterior 

Presidente da Câmara tinha 417 000 km, cerca de 111 200 km/ ano. Também verificou que o valor 

em portagens respeitantes ao veículo da presidência, rondava por ano cerca de 4 000€ verificando-

se um valor 5 400€ só no ano de 2012. Disse que o actual executivo pretende fazer no máximo 24 

000 km /ano, assim, para os que já começaram a acusar o actual executivo de despesismo e de 

incoerência, devido a algumas nomeações feitas, o vereador deixou estes dados para reflexão. -------

--------- Aberto o espaço para intervenções pelo Presidente da Mesa da Assembleia, interveio o 

deputado Leonel Alves. Expressou a sua admiração sobre o que acabara de ouvir na intervenção do 

vereador João Paulo Matias, e interrogou-se sobre como foi possível o anterior executivo ter 

chegado a tal situação. Sugeriu que todas as matérias mencionadas pelo vereador, fossem 

elencadas e dadas a conhecer a quem o executivo entendesse por bem, e, junto de um jurista 

pedisse para que fossem apuradas responsabilidades civil e criminal. O deputado Leonel Alves 

solicitou ao executivo para que actue em conformidade a fim de se saber se houve negligência e ou 

dolo na actuação do anterior executivo ---------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Interveio seguidamente, o deputado João Baptista que se congratulou com o facto da equipa 

de arqueologia do Município se revelar empenhada na recuperação da calçada romana junto à Porta 

da Traição e na execução de calçadas em Moreira de Rei. Relativamente ao passeio junto às 

“Alminhas”, nesta cidade, o deputado disse julgar saber que a área em questão faz parte de uma 

zona verde. Questionou, por isso, se a implementação do acesso ali feito, viola ou não, o loteamento 

aprovado para aquele local. Questionou se se pretende colocar naquele local algum portão, já que 

dois pilares estão ali colocados. Referindo-se aos incêndios ocorridos em Agosto, no concelho, o 

deputado procurou saber se havia alguma decisão por parte do poder central sobre esta matéria, e 

se, efectivamente, foi considerada pelo governo como uma situação de “calamidade pública”. 

Questionou ainda, acerca da zona em que o executivo pretende fazer a ampliação do cemitério 

referindo que o terreno onde se encontra a casa paroquial deve ser dignificado assim como a ladeira 

da calçada da Nossa Sr.ª da Fresta. Pronunciando-se sobre as piscinas de Trancoso e Vila Franca 

das Naves o deputado questionou se estas estão ou não em funcionamento. Relativamente à 

situação do INEM esclareceu que os bombeiros do concelho estão preparados para responder às 
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situações que apareçam. Informou que na qualidade de Presidente da Associação dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso esteve presente numa reunião no dia 21 de Novembro, realizada na 

Câmara Municipal com vários autarcas e responsáveis do INEM, onde foi dito que os bombeiros de 

Trancoso tinham, àquela data, dez elementos certificados em “Tripulante de Ambulância de Socorro” 

pelos serviços do INEM em Coimbra. Disse que a corporação de Trancoso possui duas viaturas 

afectas a estes serviços, uma tipificada amarela e outra de reserva em Vila Franca das Naves. 

Mencionou que a viatura do INEM sedeada no centro de saúde de Trancoso, tinha afectos doze 

tripulantes e registava uma saída media mensal de 1,27%, ou seja, um serviço por dia. Porém em 

caso de acidente, a ambulância que saída primeiro era a dos bombeiros voluntários por causa dos 

desencarceramentos. O deputado esclareceu ainda, que o INEM pagava por mês 2100€, cerca de 

26 000€ ano, aos bombeiros de Trancoso para que assegurassem uma tripulação de serviço 24 

horas e que a ambulância do INEM no centro de saúde, custava ao Estado 250 000€. Relativamente 

ao planalto de São Marcos o deputado referiu a necessidade em recuperá-lo e dar-lhe o merecido 

valor. Questionou se a autarquia vai reanalisar o perímetro de salvaguarda do planalto de S. Marcos, 

que em sua opinião é exagerado e terá sido criado para acautelar possíveis escavações. Referindo-

se à rede de judiarias o deputado João Batista questionou sobre a abertura do Centro de 

Interpretação Judaica, uma vez que se encontra encerrado. Questionou também, para quando a 

abertura da Oficina de Bandarra. Relativamente ao subsídio de 180 000€ para a Escola Profissional 

de Trancoso, feito em tranches de 30 000€, questionou se a Câmara, com todas as dificuldades que 

tem, consegue assegurar a continuidade do pagamento desse subsídio. Agradeceu ao Presidente da 

Câmara tê-lo convidado aquando da visita do Sr. Secretário de Estado da Administração Local no 

dia 21 de Novembro e, Informou, também, que está eminente a decisão do tribunal administrativo 

relativamente ao terreno para a construção do quartel dos bombeiros por via da expropriação e para 

declaração de utilidade pública. Questionou ainda, se o concelho de Trancoso poderá contar com o 

contributo da Câmara no sentido de viabilizar a obra do quartel dos bombeiros cujo o valor é de 1 

100 000€. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- O Presidente da Mesa da Assembleia disse que relativamente às calçadas de Moreira de Rei 

houve apenas a reposição do pavimento estragado aquando a tentativa de construção do 

saneamento básico. Seguidamente deu a palavra ao deputado municipal Tomás Martins que 

questionou o Presidente da Câmara sobre a situação em que se encontra a constituição da 

Comunidade Intermunicipal. Relativamente ao PDM chamou a atenção para não ser esquecido o 

Plano de Ordenamento da Barragem da Teja. Agradeceu ao executivo a disponibilidade on-line, das 

actas do executivo. Sugeriu fazer-se um levantamento dos lotes que não estão ocupados na zona 

industrial, aferirem-se as razões da sua não ocupação e redistribui-los de novo a eventuais 

interessados. Por último, solicitou ao Presidente da Câmara se o autorizava a ver o extracto de conta 

do número do telemóvel que lhe esteve atribuído durante o ano 2013. -----------------------------------------

--------- Interveio o deputado municipal Carlos Saldanha que após felicitar o novo executivo se referiu 
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aos serviços de finanças (que poderão encerrar) destacando os que se vão manter abertos ao 

público como é o caso da Guarda, Sabugal, Seia e Gouveia. O deputado gostava de saber quais os 

critérios utilizados para manterem abertos os serviços de Seia e Gouveia uma vez que distam 

apenas de 10 kms, questionou também sobre o que o executivo está a pensar fazer em relação a 

esta matéria tendo perguntado ao Presidente do Câmara, se tinha abordado, o Secretário de Estado 

da Administração Local aquando da sua presença em Trancoso, sobre este assunto. --------------------- 

--------- Usou da palavra o deputado municipal Joaquim Ribeiro para se referir à actividade municipal 

apresentada, dizendo tratar-se de “serviços diários do Município” e não constatando nenhuma 

actividade municipal de relevo. Disse estar preocupado com o eventual encerramento dos serviços 

de finanças e, seguidamente, referiu-se ao rebaixamento do passeio junto às “Alminhas”, lembrando 

que o local em questão fora objecto de intervenção poucos meses antes das eleições. Entende que 

a intervenção recente criou um arruamento e, sendo aquele local, uma zona verde, existe uma 

violação do PDM. Quanto à intervenção do vereador Paulo Matias disse que pensava que este 

período de tempo se destinava à actividade do Município e não à actividade do anterior executivo. 

Referindo-se ao endividamento da Câmara Municipal, disse que a responsabilidade do mesmo é 

partilhada, uma vez que o actual Presidente do Município e uma vereadora, já na altura participavam 

na aprovação, em reuniões de câmara, da maior parte das obras a que agora são imputados os 

custos. Por último, disse concordar com a revisão do PDM que já devia ter sido feita mas, todavia 

entende que não é motivo para não haver candidaturas e projectos ao QREN.------------------------------- 

--------- O Presidente do Município em resposta ao deputado Joaquim Ribeiro, disse não ter querido 

maçar os membros da Assembleia Municipal com o envio de uma maior relação da Actividade 

Municipal. Esclareceu que havia muitas mais actividades para dar a conhecer e referiu-se ao 

rebaixamento do passeio junto ás “Alminhas” para dizer que não viola o PDM. A intervenção 

realizada enquadra-se num conjunto de outras intervenções a serem feitas em todos os acessos às 

passadeiras de peões, no sentido de se tornar Trancoso uma cidade amiga da mobilidade e da 

deficiência. Disse que enquanto vereador, sempre votou contra orçamentos de Planos de Actividade, 

dando o exemplo da parceria público privada. Em resposta ao deputado João Batista disse que o 

projecto do caminho da calçada romana está candidatado ao PRODER pela Raia Histórica. Quanto 

à questão dos incêndios esclareceu que não foi enquadrada como calamidade pública. Já no que 

concerne ao cemitério, esclareceu que a sua ampliação está prevista para o lado norte e que as 

obras se iniciarão logo que o problema com o terreno esteja resolvido. Concordou com a intervenção 

do deputado João Batista quanto à necessidade dignificar o terreno junto à casa paroquial e referiu-

se às piscinas municipais de Trancoso informando que se encontravam abertas. Quanto às piscinas 

de  Vila Franca das Naves esclareceu que houve um problema que se está a tentar resolver.  No que 

diz respeito à Associação dos Bombeiros Voluntários o presidente da Câmara Municipal referiu que 

dentro do que é possível a Associação pode contar com a sua ajuda. Em Orçamento consta a verba 

afecta à expropriação do terreno para a construção do novo quartel. Relativamente ao planalto de 
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São Marcos disse que o executivo está sensível à questão. Mencionou tratar-se de um projecto com 

o custo de 126 803€ e que não foi aproveitado. Quanto à Rede de Judiarias esclareceu que o Centro 

de Interpretação Isaac Cardoso tem erros de construção graves, tais como a cave sobre uma zona 

de lençóis freáticos e, enquanto não puderem ser solucionados alguns problemas detectados o 

Centro só abre aos fins de semana. Quanto à Escola Profissional de Trancoso, disse ter sido feita 

uma transferência que estava em falta, na importância de 35 000€ e que está a ser feito muito 

trabalho no sentido de a recuperar e manter em funcionamento. Em resposta ao deputado Tomás 

Martins, o Presidente da Câmara Municipal disse que no processo de constituição da CIM está eleito 

o seu Presidente. Trata-se do actual Presidente da Câmara da Covilhã. A sede da CIM é na Guarda 

faltando ainda, eleger os secretários executivos. No que diz respeito ao PDM o Presidente salientou 

a sua necessidade e a pertinência em contemplar o Plano de Ordenamento da Barragem da Teja.   

Em resposta ao deputado Carlos Saldanha disse concordar com a sua intervenção relativamente ao 

serviço de finanças e, obviamente, que estarão na linha de defesa deste serviço. --------------------------

--------- O Presidente da Mesa da Assembleia passou ao ponto três da ordem do dia dando a 

palavra ao Presidente da Câmara para fazer uma breve introdução ao mesmo ------------------------------

--------- No uso da palavra, o Presidente da Câmara referiu que foi a primeira vez em que a oposição 

foi convidada para estar numa reunião prévia para dar o seu contributo na elaboração do Orçamento 

anual. Disse que o Orçamento e o Plano de Actividades se enquadram numa situação profunda de 

recessão económica e no endividamento por parte do Município, quer no que diz respeito aos 

empréstimos e às dívidas que daí resultam, quer no que diz respeito a dívidas contraídas de obras 

sem qualquer procedimento concursal bem como das rendas da parceria estabelecida que se irá 

tentar renegociar. Referiu-se seguidamente, à incerteza que paira relativamente à manutenção da 

empresa municipal Eventos, à necessidade de intervenção na praça municipal, à adaptação do 

antigo quartel da GNR para funcionamento dos serviços da Câmara Municipal, à reabilitação do 

Mercado do Gado, à construção de zonas industriais, etar’s, revisão do PDM e ampliação do 

cemitério em Trancoso, ao apoio à educação, cultura, desporto, rede social e juntas de freguesia, 

para justificar e clarificar o Orçamento apresentado. ----------------------------------------------------------------- 

 -------- Interveio o deputado Joaquim Ribeiro referindo não compreender como é que num 

Orçamento se consegue prever uma despesa relativa ao Mercado de Gado quando esse edifício não 

pertence ao Município. Disse que o edifício pertence a uma sociedade que o Município integra, isto 

é, apenas tem uma participação social. Disse que a cabimentação destinada ao mercado do gado 

viola as leis orçamentais e, por isso, o grupo municipal do PSD abster-se- ia quanto ao Orçamento. 

Referiu ter ficado confuso quando viu o mapa de investimento plurianual pois verificou que são raros 

os investimentos de capital. Entende que o executivo está a pensar concluir e pagar todas as obras 

que refere, no ano de 2014. Disse que havia ainda, tempo para submeter a aprovação o Orçamento 

já que o mesmo poderá vir a ser posto em causa com a recusa do visto do tribunal de contas ao 

empréstimo, que segundo viu na acta de reunião de Câmara, pretende ser contraído em moldes 
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diferentes, bem como, com a decisão relativa à fusão ou não, da empresa TEGEC. Disse que com 

as nomeações de pessoal, feitas pelo executivo, aumentarão as despesas e, referiu que gostava que 

lhe fossem explicadas as intervenções que vão sofrer os edifícios do mercado de gado e a praça 

municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- O Presidente da Mesa da Assembleia pediu ao deputado municipal que esclarecesse qual a 

disposição normativa que permitiria o Orçamento ser aprovado para além de Dezembro, bem como 

as normas que estariam a ser violadas para que a Mesa pudesse agir em conformidade. O deputado 

Joaquim Ribeiro referiu que resulta das leis orçamentais que a Câmara não pode cabimentar uma 

despesa num edifício que não lhe pertença. --------------------------------------------------------------------------- 

--------- Usou da palavra o deputado Daniel Joana para dizer que o “plano estratégico do PS assenta 

no serviço às pessoas e na resolução rápida e simples dos problemas do quotidiano. A ideia que a 

obra de um mandato tem que ser uma obra que possa ser vista e que depois terá de ser paga não 

se sabe muito bem quando, é para ele uma ideia de política velha”. Referiu que o principal 

património, são as pessoas e é para elas que o executivo vai governar. Defende que o plano 

estratégico do executivo tem de estar de acordo com a realidade e, para que o turismo e comércio 

se possam desenvolver tem de haver pessoas em Trancoso, têm que existir outros sectores que 

permitam criar riqueza e emprego para que as pessoas se possam fixar e gastar dinheiro. --------------

--------- Interveio o deputado Carlos Saldanha referindo que as grandes opções do plano espelham 

grandes dificuldades, mas apontam prioridades como a preocupação com o sector agro-pecuário; a 

área florestal e a industria; a cultura; a educação; a economia social; a redução ou optimização da 

despesa corrente; um conjunto de investimentos como a remodelação da praça municipal, o 

mercado municipal; a revisão do PDM; o apoio às associações e juntas de freguesia. Salientou que 

apesar do endividamento do Município se vislumbram novidades dando como exemplo a abertura 

on-line desta Assembleia aos munícipes. -------------------------------------------------------------------------------

--------- No uso da palavra, o Presidente da Câmara disse ter ficado surpreendido pelo facto do 

deputado Joaquim Ribeiro não ter conseguido ver as obras que constam no Orçamento. Expressou 

a sua preocupação relativamente ao pagamento das que foram realizadas anteriormente, e 

preocupação relativamente ao empréstimo que tem de ser feito para pagar juros de mora. 

Esclareceu que no antigo quartel da GNR se prevê gastar 100 000€; na praça municipal 40 000€ em 

2014, 200 000€ em 2015 e 150 000€ em 2016. Na zona industrial, em Trancoso, 70 000€; Vila 

Franca das Naves 45 000€. Referiu ainda, a existência de uma verba residual para a Ribeirinha. 

Disse não ver qual a ilegalidade de terem previsto uma contribuição de 10 000€ para a recuperação 

do mercado do gado e, continuou referindo que para a revisão do PDM prevêem-se 75 000€; para as 

etares dos Esporões, 40 000€; Vale de Mouro, 40 000€; Rio de Mel 48 000€.No que diz respeito à 

ampliação do cemitério de Trancoso prevêem-se 20 000€ num ano e 20 000€ no seguinte. Para o 

programa de investimento estão previstos 80 000€, para o apoio às juntas de freguesia (que no 

passado não receberam nada) estão previstos 3000 a 5000€ para cada junta. Para as associações 



Acta n.º 2 – 12 de Dezembro de 2013 

 

Pág. 15 

 

que estão em actividade estão previstos cerca de 125 000€; para aquisição de alguns equipamentos 

como uma mini retro escavadora 45 000€ a serem pagos em vários anos. Para um camião de 

recolha de resíduos sólidos urbanos, 150 000€. Para os sapadores, apoio aos bombeiros voluntários 

do concelho, à EPT, aos contratos de emprego de inserção, referiu também existir uma verba. O 

presidente da Câmara informou ainda, que o Município irá receber menos 200 000€ do que em 2013 

e acrescem de encargos bancários devido ao empréstimo do PAEL, mais 200 000€, ou seja, um total 

de menos 400 000€. Referiu que se orgulha muito do plano apresentado porque é real e como disse 

o deputado Daniel Joana: “ O maior património são as pessoas”. ------------------------------------------------

--------- Interveio novamente o deputado Joaquim Ribeiro para esclarecer que a razão pela qual o 

Orçamento poderia ser votado até Abril de 2014 está no artigo 61º da Lei 75/2013 que citou: “A 

aprovação das opções do plano e da proposta de orçamento para o ano imediato ao da realização 

de eleições intercalares nos meses de novembro ou dezembro tem lugar, em sessão ordinária ou 

extraordinária do órgão deliberativo que resultar do ato eleitoral, até ao final do mês de abril do 

referido ano.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- O Presidente da Mesa da Assembleia referiu não ter havido uma eleição intercalar em 

Novembro ou Dezembro. Só existem eleições intercalares quando cai uma Câmara ou Assembleia. -

--------- Não havendo mais intervenções o Presidente da Mesa colocou à votação a proposta de 

Orçamento sendo o mesmo aprovado com 21 votos a favor e 17 abstenções. -------------------------------

--------- O deputado municipal Paulo Leocádio apresentou uma declaração de voto do grupo 

municipal do Partido Socialista que irá ser transcrita na íntegra: “ Este orçamento é muito realista na 

ordem dos 15 000 000€. Contempla investimentos como aquisição de equipamentos e obras nas 

freguesias. O Orçamento para o próximo ano denota uma grande intervenção na acção social, há 

um reforço social de apoio às famílias e há um aumento de comparticipação no incentivo à economia 

local. Às colectividades e associações continuarão a ser apoiadas nas suas acções. Além das 

despesas correntes, como a iluminação pública e outras, este orçamento, prevê desde já a 

actualização de cerca de 1 500 000€ em arruamentos, caminhos, vias e qualificação de espaço 

público em todas as freguesias do concelho. Deste orçamento real ressalta a grande preocupação 

do Executivo em prestar um melhor serviço às populações, especialmente nas suas condições 

básicas de vida. É disto exemplo, a aquisição de um camião de resíduos sólidos urbanos. De fora 

deste orçamento ficam as grandes obras e ficam de fora por uma razão sobejamente conhecida, não 

há disponibilidade financeira para tal. Não existe disponibilidade financeira porque 90% das verbas 

inscritas no orçamento já estão comprometidas, compromissos, esses, assumidos pelo Executivo 

anterior. No entanto, a actual maioria mostra a medição ao elencar nas grandes opções do plano um 

conjunto de obras e apoios fundamentais para o desenvolvimento concelho como sejam: a 

remodelação da praça municipal, a reabilitação do mercado do gado, apoio à Escola Profissional e 

claro está, a revisão do PDM, instrumento estrutural e estruturante para o desenvolvimento do 

concelho. Estes investimentos demonstram claramente as grandes prioridades políticas deste 
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Executivo municipal, privilegiando o peso das funções sociais, das funções económicas de incentivo 

e apoio à economia local. Devemos salientar, que embora o contexto económico seja desfavorável, 

o orçamento municipal para 2014 apresenta como traço politico fundamental, o desagravamento 

fiscal aos trabalhadores, reformados e pensionistas, às famílias e às pequenas e médias empresas. 

Ao contrário do orçamento de estado para 2014, o orçamento municipal reduz o IRS em 2,5% e em 

tempo oportuno o actual Executivo saberá dar sinal certo no que diz respeito à taxa de IMI. É uma 

política fiscal em contra ciclo que pretende impulsionar o aumento do consumo interno na economia 

local, numa verdadeira política de apoio à economia local que a seu tempo dará um sinal no que 

respeita a impostos. O grupo municipal do PS quer, neste momento, dar o seu total apoio às opções 

tomadas pelo Executivo para o ano de 2014, pois estas estão em linha com o programa eleitoral que 

o PS apresentou ao eleitorado em Setembro último. Contudo, a nossa matriz, matriz socialista 

implica desde logo um apoio crítico, construtivo e nunca um apoio acrítico ou incondicional.” -----------

--------- O deputado municipal José Nascimento apresentou a declaração de voto do PSD que irá ser 

transcrita na íntegra: “O grupo de deputados do PSD nesta Assembleia Municipal de Trancoso 

apresentam a sua declaração de voto sobre os documentos relativos ao Plano e Orçamento para 

2014, em complemento à sua votação. A circunstância de se tratar do primeiro Plano e Orçamento 

apresentado por este Executivo, recentemente eleito, obriga-nos, no plano da ética politica, a 

beneficiar a maioria socialista com a nossa abstenção, que mais não significa que um desejo de 

colaboração e respeito institucional. Porém, não podemos deixar, desde já, de lamentar a relativa 

pobreza das opções do Plano, pois se exigia, que no início do mandato, se apresentassem com 

ambição, as orientações estratégicas plurianuais, como de resto a Lei prevê. Ora, não há qualquer 

visão estratégica de médio prazo, que se descubra nas curtas reflexões que são deixadas em tom 

de arrastado lamento.  

Esta maioria esteve e acompanhou, quer no Executivo, quer na Assembleia Municipal, a actividade 

autárquica, não podendo, ainda, ignorar ou invocar as dificuldades da Lei dos Compromissos, 

tornada necessária pela crise financeira da responsabilidade do anterior Governo socialista.  

Os tempos são de austeridade, mas não parece para esta maioria, que vem nomeando sem regra, 

amigos para os gabinetes de apoio. Neste momento a despesa com responsáveis políticos no 

Executivo e o Gabinete de Apoio já nomeado, traduz-se numa despesa de mais de 900€ dia útil de 

trabalho. Se for nomeado, como se antecipa o novo Gabinete de Apoio à Vereação, então a despesa 

por cada dia útil em 2014 subirá para mais de 1100€ dia útil. Regista-se ainda a confissão assumida 

da repetida violação da Lei dos Compromissos! As reflexões do documento Grandes Opções do 

Plano, deveriam evidenciar a estratégia, que não existe, limitando-se a esboçar uma linha vermelha, 

que pretendiam ver como a separação do anterior executivo, mas que é invisível, pois para além da 

falta de conteúdo, não se vislumbra qualquer rotura, antes pelo contrário, existe uma clara 

coincidência, para não dizer “cópia” de objectivos. Aconselha-se por isso esta maioria a ler o 

documento de estratégia que o anterior executivo elaborou sob o título “ Trancoso 2020”. 
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Por ultimo, não pode o grupo de deputados do PSD deixar passar em claro, a demagogia, 

repetidamente ensaiada, acerca do endividamento municipal. Como consta do Parecer do Revisor 

Oficial de Contas, as demonstrações intercalares do corrente ano, enviadas à Assembleia Municipal, 

dois meses antes das últimas eleições autárquicas, ainda no anterior mandato, para além dos 

resultados líquidos positivos, verifica-se e cito… “ os montantes do Endividamento Liquido Total do 

Município e dos Empréstimos de Médio e Longo Prazo enquadram-se nos limites previstos na Lei 

das Fianças Locais e no artigo 98º da Lei 66-B/2012 de 31 de Dezembro (Lei do Orçamento de 

Estado para 2013) …”. 

O mesmo é dizer que o Município de Trancoso não tinha, na altura do fim do mandato anterior, 

excesso de endividamento para os efeitos legalmente previstos na Lei das Finanças Locais. Aliás, de 

acordo com o Parecer do ROC atrás referido, o Município de Trancoso tinha a 30/6/2012 um 

endividamento total de 12 856 013€ e a 30/6/2013 apresentou uma redução desse endividamento 

para 10 149 578€. A estratégia de redução do endividamento, conseguida em 2013 e ainda de 

acordo com o Parecer em causa, permitiu, que o endividamento líquido por habitante, que em 2012 

era de 1 137,07€ se situasse em 2013 em 889,94€. 

De resto, como consta de uma das mais autorizadas publicações especializadas, o Anuário dos 

Técnicos Oficiais de Contas de 2012, evidenciava a seguinte situação relativa de endividamento das 

várias Câmaras do distrito, referindo-se apenas às mais significativas: 

C.M. Seia – 57 848 559€ 

C.M. Guarda – 50 738 895€ 

C.M. Fornos de Algodres – 34 949 200€ 

C.M. Celorico da Beira – 4 779 475€ 

C. M. Gouveia - 14 630 956€ 

C.M. Figueira Castelo Rodrigo – 10 856 812€ 

C. M. Pinhel – 10 460 017€ 

C.M. Sabugal – 10 030 384€ 

De onde se conclui, que não há razão, para tanta demagogia acerca do nosso Município! 

Por ultimo, uma breve referência aos parcos e magros “ investimentos” previstos no Plano, que com 

excepção da intervenção no mercado de gado, se verifica, estavam todos já previstos no Orçamento 

e Plano do ano anterior, não representando por isso qualquer novidade ou inovação! 

Porém, não se compreende, como é que em relação ao mercado de gado cuja propriedade não é do 

Município, se pode efectivar essa previsão, que é violadora das regras do POCAL.  

Em face do que se expõe, são muitas as razões de dúvida e incerteza que nos preocupam e pouca a 

esperança num Trancoso mais e melhor por parte desta maioria socialista. “--------------------------------- 

--------- O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto quatro da ordem do dia tendo 

dado a palavra ao Presidente do Município. Este referiu que se eliminaram três lugares que estavam 

previstos no mapa de pessoal do ano 2013. Esses lugares estavam previstos para um técnico de 
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agronomia, um técnico superior de engenharia civil e um técnico superior de turismo. Informou que 

há um ano atrás, o vereador João Rodrigues aprovou em reunião de Câmara, um mapa de pessoal 

com 166 funcionários. Este ano votou contra o presente mapa que apresenta apenas 160 

funcionários. Relativamente às nomeações do chefe de gabinete ou do lugar de secretário para 

apoio aos vereadores, o Presidente da Câmara disse que fez apenas 50% daquilo que a lei lhe 

permite. Para apoio ao seu gabinete, à pessoa nomeada, Luís Salvador, cabe auxiliá-lo nas suas 

funções, representá-lo em muitas instituições ou situações em que não poderá estar presente. 

Relativamente ao gabinete de apoio aos vereadores, a pessoa nomeada foi Humberto Almeida que 

está a promover outra dinâmica nos serviços externos cabendo-lhe a função de fazer uma ligação 

entre estes serviços e os vereadores. Aberto o espaço para intervenções, interveio o deputado da 

Assembleia, Joaquim Ribeiro, para referir que não tem nada contra o mapa de pessoal apresentado, 

nem contra as pessoas que foram nomeadas para coadjuvar o Presidente da Câmara. Disse que 

aquilo que a oposição censura é o facto de que nos comunicados feitos pelo PS, em anos anteriores, 

estes censuravam e criticaram o antigo executivo pelas nomeações que tinha efectuado, contudo 

agora, fazem o mesmo, “muda-se de opinião consoante se é oposição ou se é poder”. -------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Câmara disse que não se verificará despesismo e que as 

nomeações irão traduzir-se em poupança. Referiu ainda, que o anterior executivo gastou o que tinha 

e o que não tinha sacrificando as gerações futuras. Disse que este executivo é completamente 

diferente e está a exigir responsabilidade aos técnicos, aos dirigentes dos serviços e aos 

vereadores. O Município irá receber do Fundo Equilíbrio Financeiro, no próximo ano, cerca de 515 

000€. Disse que 200 000€ irão para os ordenados dos funcionários; cerca de 75 000€ estão afectos 

a pagamentos de empréstimos de médio e longo prazo; 90 000€ para a empresa TEGEC; 91 000€ 

para as rendas mensais da parceria público privada; cerca de 35 000€ para transportes escolares e 

cerca de 20 000€ para iluminação pública. -----------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio novamente o deputado Joaquim Ribeiro, para ler declarações feitas pelo Presidente 

do Câmara ao jornal de notícias: “Em Abril do ano passado foi nomeado como adjunto, o candidato 

social-democrata derrotado à junta de São Pedro que aufere mensalmente cerca de 2 197€, este 

cargo coexiste com o de um secretário também de nomeação política cujo salário base é de 1648€. 

Como se a afronta aos munícipes ainda não fosse suficiente foi recentemente escolhido para chefe 

de gabinete o presidente da junta de Palhais com uma remuneração base de 2472€, critica 

estimando que os encargos anuais com este gabinete sejam quase de 88 500€”. O deputado referiu 

que toda a gente conhece os comunicados feitos pelo PS. Por muito que o Presidente da Câmara 

tente explicar as nomeações que fez, elas não são perceptíveis. ---------------------------------------------- -

--------- O Presidente da Câmara delegou a palavra no vereador Eduardo Pinto para fazer um breve 

esclarecimento. Este, no uso da palavra, disse compreender o esforço do deputado Joaquim Ribeiro 

para desviar as atenções do ponto que está em discussão. Referiu que o que está em discussão é o 

Mapa de Pessoal para 2014 e que este tem menos pessoal do que o que tinha no ano de 2013. 
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Disse que no passado o que criticaram foram as nomeações feitas com um fundo de compensação 

politica. A verdade é que a Câmara Municipal de Trancoso precisava admitir sob concurso público, 

um engenheiro electrotécnico mas, a Câmara neste momento não o pode fazer porque no tempo em 

que o PSD foi governo esgotou todos os lugares. Disse que as actuais nomeações têm como 

objectivo prestar efectivo apoio ao Presidente e aos vereadores, o que permitirá que o resultado 

global seja melhor do que era no passado. Relativamente à questão dos telemóveis disse que o 

actual Executivo já está há dois meses no exercício do cargo e ninguém tem telemóvel do serviço 

mas os anteriores membros do Executivo tinham e, portanto, a factura de Outubro é muito inferior 

aquela que têm de pagar. Disse também que não têm os telemóveis porque o anterior Executivo os 

levou. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em direito de resposta o membro da assembleia Joaquim Ribeiro disse que aquilo que o 

vereador tentou fazer foi justificar a poupança com o aumento da despesa. Referiu que se 

conseguissem fazer a poupança e prescindir das nomeações seria uma poupança redobrada. 

Mencionou que o professor Luís Salvador foi o mandatário de campanha e o Engenheiro Humberto 

Almeida era o quinto da lista candidata pelo PS. Questionou o vereador se isto não é compensação 

política. Uma vez que não consta no quadro de mapa de pessoal a criação de qualquer gabinete de 

apoio à vereação, no entanto disse que o seu voto iria ser favorável. -------------------------------------------

--------- Interveio o membro da assembleia Paulo Leocádio referindo que houve assessores que 

passaram por esta casa meteoricamente, dando o exemplo de um João Dias, que foi contratado e 

nunca apareceu na assembleia nem se falou nisso. Disse que as pessoas nomeadas recentemente 

estão cá para trabalhar, não quer dizer que os outros não tenham feito trabalho, não sabe é qual. ----

--------- Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa colocou a proposta à votação, tendo 

sido a mesma aprovada por unanimidade. Informou que se iria passar ao ponto numero cinco da 

ordem do dia. Deu a palavra ao Presidente do Município. ----------------------------------------------------------

--------- Este delegou a palavra no vereador João Paulo Matias. O vereador referiu que a questão da 

actualização de estatutos prende-se com a questão da parceria público privada, nomeadamente, a 

PACETEG. A renda mensal que a TEGEC tem de pagar à PACETEG pela construção do campo da 

feira, central de camionagem e centro cultural de Vila Franca das Naves é de 90 000€. Por isso, é 

fácil identificar o impacto que este valor tem nas contas do Município. Disse ainda que desde Agosto 

de 2012 e até à presente data já existe mais de um milhão de euros de renda em divida. Sabe que o 

argumento formal invocado, foram defeitos na obra. Referiu que para não se pagar uma renda de um 

determinado equipamento é preciso que os defeitos na obra impeçam a utilização desse 

equipamento. Disse que 80 a 90% das despesas que constam do Orçamento apresentado, são 

despesas do passado. Acha ridículo que tenha ouvido na declaração de voto do orçamento do PSD 

que a situação não era assim tão má. Disse que nos últimos meses não existem fundos disponíveis 

no Município e, por consequência, referiu para não esperarem orçamentos megalómanos como no 

passado que só conduziram à situação em que hoje se encontra o Município. Mencionou que no 
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passado sempre questionaram o custo de construção destes três equipamentos. Mandaram fazer 

uma avaliação através dos serviços técnicos do custo de construção destes equipamentos, e para 

que no futuro, não os acusem de empolar esse valor, seguidamente irão recorrer a uma chamada 

bolsa de avaliadores para confirmar ou não os valores que possuem. Informou que de acordo com a 

avaliação dos técnicos, os três equipamentos que custaram 7 195 000€, deveriam ter custado 2 435 

000€, ou seja, uma diferença de 4 760 000€. Parece-lhes que é imoral que o Município continue a 

pagar rendas de obras que à partida custaram menos cerca de 5 000 000€. Disse que irão ter uma 

reunião com a MRG, detentora de 51% do capital da PACETEG, no sentido de renegociar os 

montantes da renda e se necessário, deixar de cumprir definitivamente o pagamento das rendas. 

Disse que não existem autos de medição daquelas três obras porque houve uma deliberação feita 

em 7 de Julho de 2008, onde por analogia, foi invocado o decreto de lei 555/99, que permite aos 

municípios isentar de licenciamento de obras públicas. Disse que como vereador na altura, o Dr. 

Amaral Veiga e o Prof. Amílcar também vereadores não estiveram presentes nessa reunião, ou se 

estiveram, esta questão não foi votada. Mencionou que estão perante um documento falso. Em 

relação à questão da TEGEC disse que o Tribunal de Contas levantou um conjunto de 31 questões. 

Uma das questões já levantadas foi a falta do breve estudo da viabilidade económica, questão 

levantada pelo PS na sessão de 28 de Fevereiro de 2013. Esse estudo apareceu na sessão de 27 

Junho de 2013 onde foi levantada a questão da falta de fundamento desse estudo. O Tribunal de 

Contas veio questionar se o Município tinha actualizado os estatutos em conformidade com a lei e 

não o fez. Disse que este ponto da ordem de trabalhos tem haver apenas com o cumprimento da lei.  

Na altura, o artigo 70º da Lei 50/2012 de 31 de Agosto previa a necessidade de actualização de 

estatutos, houvesse ou não fusão. Estão a ter dificuldades no registo do novo conselho de 

administração na conservatória porque a Conservadora entende que deveria ter sido feita a 

actualização dos estatutos. Referiu que o que se solicita a esta assembleia é a autorização da 

alteração dos estatutos e depois, consoante o destino da TEGEC, esta poderá ou não fazer a 

escritura para alteração dos estatutos. Disse que o que está em causa é a eliminação do chamado 

Órgão consultivo e a criação do órgão Assembleia-geral que poderá ter até três membros e que 

passará a nomear o novo conselho de administração. Com os novos estatutos não haverá 

remuneração para os vogais do conselho de administração, apenas o Presidente terá direito. Nos 

anteriores estatutos havia um conjunto de poderes que eram designados supra intendência do 

Município que ficarão agora na Assembleia-geral, no entanto, o Município terá de continuar a emitir 

pareceres e o Conselho de administração depende em muitos dos seus actos do parecer prévio da 

Câmara Municipal. Lamenta que o tempo tenha vindo dar razão ao PS, informando que tinha 

chegado uma informação por parte do Tribunal de Contas referindo ser quase um convite à Câmara 

Municipal para desistir do processo de fusão. Pois, mais uma vez, foi questionado porque é que não 

foi elaborado o estudo prévio de viabilidade económica, porque não foi feita a alteração dos 

estatutos e porque não ficou tudo concluído no dia 28 de Fevereiro de 2013. --------------------------------
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--------- Usou da palavra o membro da assembleia Tomás Martins referindo que o artigo 26º da Lei 50 

refere:” os membros do órgão de gestão ou de administração de empresas locais são eleitos pela 

Assembleia-geral. Compete ao órgão executivo de entidade publica participante designar o 

representante desta na Assembleia Geral da respectiva empresa local.” Não consegue entender 

porque depois o artigo 7 nº1 dos estatuto refere que:” A Assembleia Geral é composta pelo máximo 

de dez elementos designados pela Câmara Municipal”. Sugeriu que se pedisse um entendimento à 

CCDR para se clarificar esta dúvida. -------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta, o vereador João Paulo Matias disse que os estatutos apresentados são os 

estatutos da futura TEGEC resultante eventualmente da sua fusão com a PACETEG. Para ele o 

artigo 26º é bastante claro, ou seja, compete à Câmara, em reunião, nomear até três representantes 

na assembleia-geral da TEGEC. Informou ter sido ele o escolhido e que poderá nomear um conselho 

de administração. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o membro da assembleia Joaquim Ribeiro referindo que o estudo e os estatutos 

adequados à fusão já tinham sido aprovados em Junho. Questionou o vereador como é que 

interpreta a proposta de alteração de estatutos face ao estatuído no artigo 70º. Parece-lhe que tendo 

sido apresentado o projecto de fusão e estando isso para apreciação, não faz sentido, depois a ser 

remetido para o tribunal de contas esse projecto, estar a alterar os estatutos que não estarão em 

vigor. Só se saberá do destino da TEGEC no caso de não ser aprovada a fusão. Referiu que existe 

uma acta de uma reunião de Câmara em que foi nomeado o novo conselho de administração, 

questionando se essa deliberação já foi revogada. Parece-lhe que esta proposta é para tentar 

rectificar aquilo que foi feito. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta o vereador disse que tudo o que o anterior membro disse tem fundamento mas 

o Município tem vindo a ser notificado de várias perguntas feitas pelo Tribunal de Contas. 

Questionou se um dos pedidos for o envio dos estatutos actualizados ou a comprovação da 

autorização de alteração estatutos numa Assembleia Municipal, se os membros do Grupo Municipal 

do PSD irão ficar bem com a sua consciência. ------------------------------------------------------------------------

--------- O membro da Assembleia questionou o vereador se quando votou contra, nesta assembleia 

no que se refere à TEGEC, ficou com peso de consciência. Disse que aquilo que defende é que 

enquanto não houver aprovação da fusão ou não da TEGEC por parte do Tribunal de Contas, não 

faz sentido essa alteração, salientando, mais uma vez, que isto não passa de uma forma criada para 

resolver a situação que foi criada com aquela acta da reunião de Câmara. -----------------------------------

--------- Interveio o membro da Assembleia José Clemente referindo que os sessenta funcionários 

não têm culpa. Disse que poderá ser a ultima vez que fala como funcionário de uma empresa 

municipal mas a verdade é que, em todos estes anos, os deputados municipais, aquilo que 

passavam para fora era que uns estavam contra e outros a favor. Nunca foram homens de se unir 

por uma causa. Solicitou que se respeitassem uns aos outros no que diz respeito a postos de 

trabalho, porque quando não houver serviços, não haverá pessoas. --------------------------------------------
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--------- Interveio o membro da assembleia José Nascimento concordando com a intervenção do 

anterior membro da assembleia. Disse que houve tantas votações relacionadas com a TEGEC e 

nunca houve a procura da união. Apelou ao grupo municipal do PSD, que sejam um exemplo de 

união e votassem favoravelmente, independentemente, de poder haver alguma lacuna na proposta, 

para que se alguma coisa não correr como previsto, não fiquem no rol de culpados. ----------------------

--------- Usou da palavra o membro da assembleia Paulo Leocádio, referindo que na última sessão da 

assembleia municipal veio um projecto no último dia do prazo para fusão. Um projecto nulo. Não foi 

pelo facto  do grupo municipal do PS não ter votado que a proposta não foi para a frente. Disse que 

o PS alertou em devido tempo que era preciso resolver a situação. ---------------------------------------------

--------- Interveio o membro da assembleia João Baptista referindo que votaria favoravelmente neste 

ponto, no caso desta votação contribuir para o melhor desfecho deste processo e para que a 

empresa municipal continuasse a existir mantendo assim os postos de trabalho. ---------------------------

--------- Interveio novamente o membro José Clemente pedindo desculpa pela sua intervenção 

anterior mas se alguém gosta daquilo que faz é ele. Tem o prazer de trabalhar numa empresa que 

acha ser útil para Trancoso. Também viu o esforço dos anteriores presidentes do conselho de 

administração e acreditou que esse esforço foi válido e positivo para quererem salvar algo. Da 

mesma forma, acha que o esforço que está a ser feito pelo actual Presidente do Conselho de 

Administração, Dr. Carlos Martins, é um esforço válido. Disse que irá votar a favor. Solicitou ao 

Executivo para fazer os possíveis para que a empresa municipal não feche. ---------------------------------

--------- Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa colocou a proposta à votação, tendo 

sido a mesma aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------

--------- Em declaração de voto o membro da assembleia Joaquim Ribeiro disse:”Depois de todas as 

intervenções na presente assembleia, a bancada e o grupo municipal do PSD acabou por votar 

favoravelmente a proposta de alteração de estatutos. Contudo, não pode deixar de alertar e fazer os 

reparos que se seguem: A Lei 50/2012 de 31 de Agosto que regulamenta o sector empresarial local 

escreve na norma transitória do artigo 70º que as empresas devem adequar os seus estatutos à 

nova lei, no prazo de seis meses, a contar desde a sua entrada em vigor. Como bem se depreende 

da economia deste artigo é extemporânea a apresentação dos presentes estatutos. A consequência 

encontra-se prevista no nº2 do mesmo artigo. A opção do Executivo anterior foi o caminho da fusão 

cujo os documentos enviados ao tribunal de contas estão a aguardar o processo de visto. Ora era 

nosso entendimento que só após o visto era possível adequar os estatutos à nova empresa 

resultante daquela fusão. Não faz assim sentido, por extemporânea a aprovação destes estatutos. 

Acresce que os presentes estatutos são uma cópia de uma lei cheia de lacunas, tanto que a mesma 

prevê uma assembleia cuja mesa seja constituída por três elementos e depois em conflito com esta 

disposição prevê-se apenas a indicação de um representante do accionista único. Não está pois 

regulamentado o número de elementos que constituem a assembleia geral, também não está 

definido o processo de indicação ou escolha do Conselho de Administração, uma vez que é 
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subsidiariamente aplicado o estatuto de gestor publico. Porém, para além  da apreciação desses 

estatutos, que mais não pretendem remediar aquilo que a nomeação efectuada pela Câmara do 

Conselho de Administração da TEGEC com base numa competência expressamente revogada, 

cabe perguntar: Já foi revogada a deliberação do Executivo da nomeação do Conselho de 

Administração da TEGEC que está ferida de nulidade por incompetência? E os actos praticados pelo 

novo Presidente da TEGEC não terão de ser considerados nulos? E as consequências daí 

resultantes, designadamente as financeiras? Acresce que a opção do novo Executivo optar pela 

aprovação, ainda que extemporânea, desses estatutos impunha e impõe a revogação da deliberação 

do anterior executivo que determinou a proposta de fusão posteriormente submetida a esta 

assembleia. Porém, não obstante, tudo o que fica expandido não pode o grupo municipal do PSD, 

que sempre ao longo de todos os anos esteve ao lado de todos os trabalhadores, mas também da 

própria empresa TEGEC e sempre votou favoravelmente as propostas aqui apresentadas, num 

momento tão delicado como este, onde parece que agora a responsabilidade é toda imputada ao 

actual grupo municipal, não poderia ficar indiferente aos apelos e votou favoravelmente”. ---------------

--------- Em declaração de voto, o membro da assembleia Tomás Martins disse que não se inclui na 

declaração de voto que o colega de bancada acabou de fazer. O seu voto é favorável por 

solidariedade ao processo. --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto seis da ordem do dia. -------------

--------- Usou da palavra o Presidente do Município referindo que este é um assunto que vem sempre 

à assembleia municipal segundo o qual o município poderia arrecadar até 5% do IRS. Referiu que a 

proposta é abdicar de 2,5%, ou seja, reflectido em Orçamento, ficará pelos 77 000€. Crê ser um sinal 

que se dá aos munícipes no sentido de procurar aliviar um pouco as dificuldades do dia a dia. ---------

--------- Interveio o membro da assembleia José Nascimento referindo que o sentido do PSD foi 

sempre o de beneficiar o mais possível os munícipes. Por isso, a intenção de voto do grupo 

municipal seria de votar favoravelmente. --------------------------------------------------------------------------------

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

a mesma aprovada por unanimidade. Informou que se iria passar ao ponto sete da ordem do dia. 

Deu a palavra ao Presidente do Município para fazer uma breve introdução. ---------------------------------

--------- Este referiu que o objectivo de apresentar esta proposta de acordo de pagamentos com 

efeitos plurianuais é para que toda a verba que vem de final de Setembro, no próximo mês de 

Janeiro possa cair em pagamentos em atraso. ------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o membro da assembleia José Nascimento referindo que o sentido de voto é 

o mesmo, felicitando a iniciativa. ------------------------------------------------------------------------------------------

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

a mesma aprovada por unanimidade. Informou que se iria passar ao ponto oito da ordem de 

trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usando a palavra, o Presidente do Município disse que nos documentos enviados está a 
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assunção de despesas plurianuais referentes a contratos de emprego e inserção que irão ter início 

na próxima semana mas que irão ter repercussões nas despesas do próximo ano. O número de 

desempregados a abranger são 8, a duração do projecto é de 12 meses, o custo total a 

comparticipar pelo IEFP, é de 51 118,72€. Disse que gostaria, por indicação da divisão financeira, 

que ficasse registado em acta uma informação relativa a outras despesas com impacto plurianual 

passando a ler: “ Nos termos do artigo 22º, alínea b) do decreto lei de 8 de Junho foi aprovado pela 

assembleia municipal em sua reunião de 30 de Abril de 2012 uma proposta de autorização genérica 

com vista a permitir ao Executivo a abertura de procedimentos até ao montante de 100 000€, desde 

que se tratasse de inscrições de verbas previstas no plano e orçamento aprovados, ficando o 

Executivo com a obrigação de na assembleia municipal informar dos procedimentos abertos ao 

abrigo desta autorização genérica. Prevendo ainda o artigo 6º da lei nº8 de 2012 de 21 de Fevereiro, 

a necessidade da assembleia municipal autorizar a assunção de compromissos plurianuais, importa 

dar-lhe cumprimento. Assim na sequência da deliberação da assembleia municipal atrás citada 

cumpre ao Executivo Municipal prestar informação quanto aos procedimentos assumidos neste 

âmbito, justificando-se que se distingam três tipos de situações:  

1- compromissos assumidos por força da referida autorização genérica, ou seja abaixo dos 100 000€ 

foram os seguintes: Conjunto de oito empreitadas. Natureza do acto. Contrato de empreitada da 

obra, valorização do património românico da envolvente rural de Trancoso, o tal caminho romano, 

valor 31 100€, tipo de procedimento, ajuste directo; contrato respeitante à prestação de serviços 

para constituição da rede primária da faixa de gestão de combustível, empresa Bioestilha, Rio de 

Mel, prazo 180 dias, contrato de 20 de Setembro 2013, valor de 65 736€, ajuste directo; contrato 

respeitante à prestação de serviços para recolha de transporte de resíduos sólidos urbanos a destino 

final nos aglomerados rurais do concelho de Trancoso Eco ambiente, sede Sintra, 1 de Julho de 

2013, 7 meses também transitará para o ano de 2014, o valor de 72 114,98 €, ajuste directo; 

fornecimento de refeições do estabelecimento rede pública da educação pré-escolar, empresa 

Encanta, Lda, Trancoso, 13 de Setembro de 2013, 295 dias, valor 55 559,13€, ajuste directo; 

elaboração do estudo arqueológico do edifício a requalificar para a Casa do Bandarra, entidade 

adjudicatária João Carlos Barros Lobão, Trancoso, 5 de Agosto de 2013, 150 dias, 12 485€, ajuste 

directo; contrato respeitante à piscina coberta de Trancoso, 9 de Julho de 2013, 30 dias, 22 052,28€, 

ajuste directo; contrato respeitante à prestação de serviços para montagem, produção e direcção 

artística da Feira de São Bartolomeu, Notável e Sublime, Lda., sede Bragança, 9 de Agosto de 2013, 

11 dias, 17 750€, ajuste directo; contrato respeitante ao fornecimento de gás propano a granel para 

a escola básica integrada de Trancoso e Pavilhão Multiusos em regime continuo, Repsol gás, 

Portugal gás. sa, Lisboa, 6 de Fevereiro de 2013, 12 meses, 13 980€, ajuste directo; contrato 

respeitante à prestação de serviços para recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos a destino 

final nos centros urbanos de Vila Franca das Naves e Trancoso, RESUR, Sernancelhe, 4 de 

Fevereiro de 2013, 12 meses, 74 974,32€, ajuste directo; contrato respeitante à prestação de 
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serviços de artistas para actuação na Feira de São Bartolomeu, Empresa Simultâneo de ideias e 

musica, Lda., Bragança, 9 de Agosto de 2013, 9 dias, 70 000€, ajuste directo; aquisição de tinteiros 

e toner’s, António Sousa, Lda., Trancoso, 24 de Janeiro de 2013, valor 6 907,74€, ajuste directo; 

aquisição de garrafa de gás para aquecedores, José Manuel Ramos dos Santos, Trancoso, 24 de 

Janeiro de 2013, 6 486,60€, ajuste directo; fiscalização da empreitada Casa Bandarra Trancoso, 

António Carlos Reis da Fonseca Faria de Almeida, Celorico da Beira, 15 de Julho de 2013, 150 dias, 

8 000€, ajuste directo; prestação de serviços de artistas para a actuação da Feira de São 

Bartolomeu, Chuva de sucessos, Guarda, 21 de Agosto de 2013, 1 dia, 12 500€, ajuste directo; 

prestação de serviços para impressão de boletins de voto para a eleição dos órgãos das autarquias 

locais 2013, Gráfica Bandarra Lda, Trancoso, 6 de Setembro de 2013, 6 dias, 6 097, 56€, ajuste 

directo. 

 2 – Compromissos Assumidos envolvendo um valor superior a 100 000€, sem relevância plurianual 

aquando a adjudicação mas que por motivos alheios ao Município terá reflexo em 2014. Importa 

referir que este compromisso estará naturalmente inscrito em Plano e Orçamento para 2014. O 

compromisso em causa diz respeito ao contrato da empreitada para a constituição de uma rede 

primária da faixa de gestão de combustível da primeira fase.  

3 - Compromisso assumido em Maio de 2013 com prazo de execução de 9 meses, ou seja, com 

relevância plurianual e dizia respeito à empreitada de requalificação do edifício Casa do Bandarra, 

fez-se igualmente com que este compromisso conste da proposta e plano de orçamento para 2014, 

pelo que de acordo com o disposto no artigo 22º do decreto lei 127/2012 de 21 de Junho, o facto 

desta empreitada se encontrar aí inscrita, cumpre a ser aprovada a proposta de Plano e Orçamento, 

o requisito legal da prévia autorização”. ---------------------------------------------------------------------------------

--------- Não havendo mais intervenções e colocada a proposta à votação pelo Presidente da Mesa, a 

mesma foi aprovada por unanimidade. Informou que se iria passar ao ponto nove. Disse que 

possuía uma proposta do PS indicando como efectivo ao congresso da ANMP o presidente da junta 

André Miguel Pinheiro Lourenço Pinto, sendo seu suplente, António Inácio Albino. Uma vez que o 

PSD não apresentou nenhuma proposta informou que tinha sido designada apenas uma lista. Após 

feita a votação por voto secreto, a lista apresentada foi eleita com 32 votos a favor e 9 em branco. ---

--------- O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto dez que, também, apenas tinha 

em sua posse a lista apresentada pelo PS onde indicava como representante na comissão municipal 

da floresta contra incêndios o Presidente de junta de Moreira de Rei, Carlos António Varelas Pena. 

Sendo uma lista única e, após votação secreta, a mesma foi eleita com 36 votos a favor e 5 votos 

brancos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto onze da ordem do dia. Informou 

que a única lista apresentada pelo PS designava para representantes na Assembleia Intermunicipal 

das Beiras e Serra da Estrela, José Amaral Veiga, Nuno Filipe Monteiro Rodrigues, Maria Luísa Gil 

dos Santos, Isabel Ferreira dos Santos Lobão e como suplente Daniel José Salvador Joana. 
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Informou ainda que, de acordo com a Lei, só poderiam votar para esta eleição os membros da 

assembleia eleitos. Após voto secreto, a lista apresentada foi eleita com 18 votos a favor e 2 votos 

brancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Não havendo intervenções do público no ponto doze e nada mais havendo a tratar, foi 

encerrada a sessão da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada 

irá ser assinada pelos Secretários e Presidente da Mesa. ---------------------------------------------------------- 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia –  

 

 

O Primeiro Secretário –  

 

 

O Segundo Secretário –  
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