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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE TRANCOSO DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 

 

--------- Aos vinte e nove dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e nove, pelas catorze horas e 

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

Municipal de Trancoso, legalmente convocada para o efeito e presidida por António Manuel Rios da 

Fonseca Leal, Presidente da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------- 

--------- A ordem de trabalhos foi a seguinte: ----------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Opções do Plano para 2010, bem como do Mapa de Pessoal; ---------------------------------------------------

--------- Ponto número quatro – Análise, discussão e votação da proposta relativa à participação 

variável no IRS, nos termos do art.º 20.º da Lei nº2/2007 de 15 de Janeiro; ----------------------------------

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

regulamento de mercados e feiras no concelho de Trancoso; -----------------------------------------------------

--------- Ponto número seis – Análise, discussão e votação da proposta de alteração ao regulamento 

das instalações da praça municipal de Trancoso; ------------------------------------------------------------ --------

--------- Ponto número sete – Análise, discussão e votação da proposta de alteração do regulamento 

de liquidação e cobrança de taxas e licenças e outras receitas do Município de Trancoso, e 

respectiva tabela que o integra, bem como, relatório de suporte à fundamentação económico-

financeira da matriz das mesmas taxas e licenças; ------------------------------------------------------------- -----

--------- Ponto número oito – Análise, discussão e votação da proposta de fixação do estatuto 

remuneratório dos membros do Conselho de Administração da TEGEC – Empresa Municipal de 

Gestão de Equipamentos Culturais e de Lazer – EM; ---------------------------------------------------------------

--------- Ponto número nove – Análise, discussão e votação da proposta de isenção do IMI – 

Imposto Municipal sobre Imóveis, relativamente à empresa PACETEG – SA; --------------------------------

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

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

deputado Hermínio José Costa Albino, membro do Grupo Municipal do Partido Social Democrata, 

falta essa devidamente anotada, assim como as registadas pelos Presidentes de Junta de Freguesia 

de Tamanhos, Nuno Filipe Cardoso Morgado e o de Vila Garcia, Nuno Miguel Pereira Caetano, 

substituído por José Tenreiro dos Santos. 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, 
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do mesmo modo, se ausente dos mesmos, por período igual de tempo”,- os deputados municipais 

Mário do Carmo Lopes Castela e o Presidente de Junta de Freguesia de Valdujo, Joaquim 

Figueiredo Ribeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

--------- Estiveram ainda presentes, em representação da Câmara Municipal, o Sr. Presidente do 

Município, Dr. Júlio Sarmento, o Sr. Vice – Presidente, Dr. António Manuel Oliveira, bem como os 

senhores Vereadores, Dr. João Rodrigues, João Carvalho, Prof. Amílcar Salvador, António Manuel 

Gomes do Nascimento e Dr.ª Ivone dos Santos Mouco. ------------------------------------------------------------ 

--------- O Presidente da Assembleia deu início à sessão, informando que o executivo camarário 

prescindiu do ponto número nove: “Análise, discussão e votação da proposta de isenção do IMI – 

Imposto Municipal sobre Imóveis, relativamente à empresa PACETEG – SA”. Depois de questionar 

os representantes dos partidos se os grupos municipais já estavam constituídos ou não, informou 

que o grupo municipal do PS tem 21 elementos e o grupo municipal do PSD 37, tendo o presidente 

da Junta de Freguesia de Cótimos pedido o estatuto de independente. ----------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Amaral Veiga propondo que se organizasse uma disposição dos 

grupos municipais por filas. É de opinião que teriam vantagens, na medida em que permite contactos 

mais fáceis entre os membros do Grupo Municipal e também, por uma questão de comodidade para 

a própria mesa quando são realizadas as votações. -----------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa concordou com a proposta apresentada, referindo que a fila da frente 

ficaria reservada para os membros do Executivo e para os representantes dos serviços da câmara, 

designadamente, o chefe de divisão e director de departamento. Depois, seria uma questão a 

acordar entre os grupos municipais quem ficaria nas filas imediatamente a seguir. -------------------------

--------- Depois de partilhadas opiniões entre os grupos municipais, o deputado Amaral Veiga 

informou que o deputado José Nascimento entendeu que hoje não estariam reunidas as condições 

necessárias para proceder à escolha de filas e sugeriu que na próxima sessão se procederia à sua 

escolha. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa informou ter recebido dos senhores vereadores a comunicação de 

todas as actividades que desempenham. Informou que se iria passar ao ponto um da ordem de 

trabalhos, colocando a acta da sessão anterior à discussão. Não havendo intervenções, colocou a 

acta à votação, sendo a mesma aprovada por maioria com quatro abstenções. Abriu espaço para 

intervenções. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Mário Castela, mencionando que espera que o Natal tenha 

contribuído para unir todos os corações numa oração de paz, confiança e esperança. Disse que 

2009 foi um ano mau para todos, quer na política, na justiça, na educação, no desemprego, na 

economia e nos problemas sociais. Entende que a crise que continuamos a sofrer é mais do que 

isso, é uma crise de toda a nossa civilização, essencialmente dos grandes valores que Trancoso e o 

nosso país sempre tiveram, e quer gente preciosa para dar valor e verdadeiro sentido à nossa vida 

social, pessoal e comunitária. Espera que 2010 seja um ano que tenha mais do que desejos, que 
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seja para todos nós um ano de elevação e de grande nobreza da nossa vida colectiva, da nossa 

vontade e querer. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Paulo Matias, pedindo alguns esclarecimentos ao Presidente da 

Câmara, os quais não conseguiu obter nos quatro anos em que desempenhou funções de vereador. 

Mencionou que, ao longo desses anos, os vereadores do PS foram insistindo para juntar uma nota 

discriminativa dos honorários referentes à acção que foi intentada por causa das piscinas de Vila 

Franca das Naves. Essa acção terminou numa transacção, pois tinha sido intentada não apenas 

contra a Câmara Municipal de Trancoso, mas também contra o cidadão Júlio Sarmento. Referiu que 

o Presidente do Municipio ia adiando esse pedido, dizendo que o advogado nunca tinha juntado a 

nota discriminativa, apenas o montante total. As questões que pretende esclarecidas, para além da 

junção da nota discriminativa, são: 1º- Se foi a CMT que pagou a nota de honorários da despesa do 

cidadão Júlio Sarmento; 2º- Se foi igualmente a CMT que pagou as custas do processo que 

incumbia ao cidadão Júlio Sarmento; 3º- Qual o montante discriminado da nota de honorários. 

Referiu também que na penúltima reunião do anterior mandato, o Presidente do Municipio pediu que 

fosse votado a outorga de uma procuração a favor da Dr.ª Aldina Santos, esclarecendo que se 

tratava de uma acção também interposta contra a CMT de um arquitecto que estaria no Japão e, que 

teria feito um projecto para a central de camionagem, projecto esse, que não teria sido pago pela 

CMT e relativamente ao qual esse arquitecto reclamava a quantia de 50 000 €. O deputado disse 

que gostaria de saber quem contactou com esse arquitecto, se houve o cuidado de lhe pedir um 

orçamento e se a acção foi intentada, não apenas contra a CMT mas, também, contra o cidadão 

Júlio Sarmento, sendo que na altura o Presidente do Município esclareceu que havendo transacção, 

essa acção deveria ser intentada contra a PACETEG e não contra a CMT. Se houve essa 

transacção, gostaria de saber se houve algum montante pago pela CMT e nessa medida, tal como a 

acção referente às piscinas de Vila Franca das Naves, quem é que pagou os honorários no caso do 

cidadão Júlio Sarmento ter sido parte legitima nessa acção. Referiu que para defesa da honra dos 

próprios vereadores do PS, não poderia deixar de falar do episódio que se passou na campanha 

eleitoral, ou seja, quando no dia 3 de Outubro, à saída da missa de Palhais, ouviu o Presidente do 

Municipio dizer, e passou a citar:” vejam bem a consideração que os vereadores do PS tiveram com 

esta freguesia, quando votaram na Câmara contra a abertura de um novo pólo escolar em Palhais”. 

Mencionou que nunca houve nenhuma deliberação na CMT no sentido de votar a favor ou contra a 

abertura de um novo pólo escolar em Palhais. O que houve, foi uma carta educativa, que previa a 

abertura de um novo pólo escolar em Palhais. Disse ter consigo a acta da votação de 21 de Junho 

de 2007 onde consta que a posição dos vereadores do PS foi a seguinte: a do Dr. Amaral Veiga foi 

votar contra porque disse na declaração de voto que não lhe tinha sido facultada a versão final do 

documento. A votação do Prof. Amílcar e a dele foi votar a favor. Logo, nem todos os vereadores do 

PS votaram contra, como foi dito. O que houve sim, foram duas deliberações, uma tomada em 10 de 

Maio de 2007 e outra tomada em 8 de Março de 2007 referente à rede escolar. Essas deliberações 
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dizem claramente que os vereadores do PS votaram a favor da continuação da abertura da escola 

em Rio de Mel e os vereadores do PSD votaram contra. Disse que gostaria de ter ouvido do 

Presidente do Municipio, quando esteve em Rio de Mel e Vila Novinha, o mesmo que disse em 

Palhais. Referiu que teve oportunidade de dizer na campanha eleitoral que os vinte e cinco anos de 

mandato do Presidente do Municipio vão deixar uma marca no concelho de Trancoso. Para uns, 

será uma marca com saldo positivo, para outros, onde ele se inclui, será um saldo negativo. Há uma 

mancha que irá ficar e será reconhecida por todos. Essa mancha, mencionou, é o facto do 

Presidente do Municipio nunca ter conseguido despir a camisola do PSD enquanto Presidente da 

CMT. Essa marca ficou bem vincada na relação que teve com a Junta de Freguesia de Rio de Mel 

nestes doze últimos anos. Disse que um político assume as suas posições e, a partir do dia em que 

é eleito, os presidentes de junta são todos tratados de forma igual, infelizmente não foi o que se 

passou. Referiu que já disse ao actual Presidente da Junta de Freguesia de Rio de Mel que pode 

contar com a sua ajuda para o que for necessário porque acima da política está a Freguesia. ----------

--------- Usou da palavra a deputada Emília Tracana, referindo que alguém disse numa entrevista que 

Portugal era o último reduto do respeito na Europa e, quiçá, no mundo. De alguma forma, sabemos 

que somos um povo de grandes costumes, respeitadores e, de uma forma geral, simpático. Disse 

que esta Assembleia é o exemplo do respeito inter – instituições e do exercício da democracia e é 

pena que a nível das altas instâncias as coisas não sejam tão lineares assim. Seria desejável que se 

praticasse uma maior cooperação entre instituições e que colocassem em cima da mesa problemas 

como o desemprego, problemas ambientais e, enfim, vencer a crise. Mencionou que todos não 

somos de mais e que temos de cooperar no sentido de ultrapassar o maior flagelo que é o 

desemprego. Pediu aos deputados que exerçam a cidadania em prol da comunidade, solidariedade 

e de fazer bem aos outros porque 2010 tem que ser um ano melhor. -------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Eduardo Pinto, mencionando que está nesta Assembleia por uma 

questão de inerência pois é Presidente de Junta, mas é-o porque foi candidato em nome de uma 

equipa. A consciência, enquanto equipa, obriga-os a exercer os deveres cívicos, a pugnar pela ética 

e pela verdade, até por questões de ordem pedagógica e de postura perante a vida. Assim, referiu 

que não se esquecem do que foi declarado pelo Sr. Dr. Júlio Sarmento, candidato à CMT, primeiro 

na noite das eleições autárquicas, e depois, a órgãos de comunicação social, em especial ao jornal 

“Nova Guarda” que passou a citar: “ houve situações menos claras relacionadas com uma troca de 

envelopes com dinheiro que iria ser investigada”. Disse que continuam a aguardar o resultado dessa 

investigação e após dois meses do que foi dito, questionou o Presidente do Município sobre o que é 

que tem a dizer sobre este tema, nomeadamente, se já é possível elucidar os trancosenses sobre o 

assunto: A investigação chegou a ser levada a cabo? Quais as conclusões? Pois são os primeiros a 

querer saber os resultados de tal processo. Referiu que a conduta, o rigor e a transparência pelo 

qual se pautam, impõe e determina falar deste assunto e contar a verdade à população de Trancoso. 

Não querem que este tema caia no esquecimento, sem que antes seja devidamente esclarecido. 
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Deixou o desafio de saber quem distribuiu afinal os ditos envelopes. Terá existido algum tipo de 

corrupção ou faltará, depois destas acusações, numa atitude de dignidade e ética encerrar e 

arquivar o caso com um pedido de desculpas? Consideram que em política não vale tudo. --------------

--------- Usou da palavra o deputado José Nascimento, referindo que, na qualidade de representante 

dos Presidentes de Junta, queria endereçar um cumprimento a todos os colegas eleitos 

independentemente das listas partidárias que integraram, referindo que queria representá-los a 

todos. Lembrou que existe o Gabinete do Apoio ao Autarca, o qual tem prestado um bom serviço, e 

seria bom que os Presidentes de Junta de Freguesia recorressem a ele quando necessitarem de 

algum tipo de ajuda. Informou também que o Presidente do Municipio destina as manhãs de quinta-

feira para receber os Presidentes de Junta. Disse ainda não poder trazer resultados das assembleias 

distritais porque ainda não houve convocatória para o efeito neste novo mandato, talvez pelo facto 

do Sr. Dr. Mourato que exercia o cargo de Presidente da Assembleia Distrital, ter sido destituído de 

funções de Presidente da Câmara da Mêda. De qualquer forma, essa convocatória há-de surgir, e se 

alguém tiver algo que queira encaminhar para a Assembleia Distrital, está disponível para o receber. 

---------- Usou da palavra o deputado Manuel Pinto, questionando o Presidente do Município sobre a 

revisão do Plano Director Municipal, a qual, na sua opinião, já está atrasada e gostaria de saber a 

que se deve esse atraso. Mencionou que, na anterior revisão do PDM, houve uma assembleia no 

edifício da CMT em que os deputados analisaram todas as alterações com os técnicos que o 

estavam a elaborar, para que então fosse aprovado. Referiu também que não vê nada no 

Orçamento nem no Plano, em relação à reflorestação e, como Trancoso está pouco florestado, 

pensa que apesar de não ser da competência da CMT, poder-se-ia diligenciar a deslocação de um 

membro do Governo a Trancoso para se tratar da reflorestação do concelho. Em resposta ao 

deputado Paulo Matias, relativamente às escolas de Palhais disse que o assunto foi debatido numa 

assembleia onde esteve presente, e lembra-se que na altura os deputados do PS queriam que as 

escolas fossem feitas no Reboleiro, ou seja, concordavam que fossem feitas no Reboleiro, mas não 

em Palhais. E parece-lhe que os deputados na votação abandonaram a sala por não ter sido aceite 

essa mudança. Referiu que na altura falou com o vereador Amaral Veiga para não procederem 

dessa forma, porque politicamente o Presidente do Município tinha-se comprometido quanto ao facto 

de as escolas ficarem em Palhais. O referido vereador ainda falou com os restantes deputados de 

bancada, não se recordando se abandonaram ou não a sala, mas pensa que sim. -------------------------

--------- Usou da palavra a deputada Luísa Gil prestando um cumprimento especial às senhoras que 

foram eleitas como deputadas e aguarda com expectativa os contributos positivos que, certamente, 

irão dar às causas desta terra e deste concelho. Disse que dia 17 de Fevereiro de 2008 apresentou 

uma proposta para realização de umas jornadas de educação à Empresa Municipal. Estabeleceu os 

contactos possíveis com o Sr. Santos Costa e acreditou na sua realização, talvez por não ser um 

projecto dispendioso porque essencialmente seria feito com oradores da comunidade local, mas o 

projecto nunca terá tido um grande acolhimento junto desta mesma empresa. Contudo, em Janeiro 



Acta n.º 03 – 29 de Dezembro de 2009 

 

Pág. 7 

 

de 2009, insistiu nesta proposta, falou nesta Assembleia onde obteve o acordo por parte do 

Presidente do Municipio e melhorou a planificação, avançando agora para figuras conceituadas da 

comunidade científica ligada ao campo da educação. Disse ter recebido uma resposta por carta, do 

Sr. Santos Costa, que designava esse projecto como exequível, podendo iniciar-se os preparativos 

para realizar condignamente essa actividade. Referiu que esperou, estabeleceu mais contactos, mas 

até à data nunca foram encetados os princípios que levavam à concretização desta actividade. 

Mencionou que, como agora a Empresa tem um novo administrador, sobre o qual tem algumas 

dúvidas sobre o vencimento que ele vai ou não auferir, mas à parte disso, espera que seja uma 

pessoa muito mais virada para os problemas de educação, que considera pertinentes no contexto 

em que vivemos. Gostaria que esta ideia fosse, novamente, passada para a Empresa Municipal e 

que toda a Assembleia tivesse em consideração, pois é uma matéria bastante importante. Mudando 

de assunto, referiu que partindo de todas as queixas que já foram apresentadas nesta Assembleia 

contra a empresa RESUR, quer acrescentar que logo que esta empresa começou a tomar conta 

destes serviços, muitos dos contentores verdes foram deslocados para perto dos ecopontos 

subterrâneos. No Largo da Roseira, zona onde habita, disse que estes contentores foram colocados 

junto aos referidos ecopontos. Na altura perguntou se houve ordens nesse sentido, ao qual as 

pessoas competentes da CMT responderam que não e, que se deveriam manter nos lugares onde 

sempre estiveram. Acontece que, uma semana após as eleições, os contentores voltaram a ser 

colocados junto aos ecopontos fixos. Perguntou aos senhores da recolha do lixo o que é que se 

passava, os quais responderam que era muito difícil arrastar os contentores até à camioneta, pois a 

camioneta não cabe nessas ruas. Então surge um problema: as pessoas têm que se deslocar longe 

para colocar o lixo, nos tais contentores verdes, porque os outros estão sem funcionar porque a 

camioneta não cabe naquelas ruas. Questionou então porque é que foram construídos, uma vez 

que, a camioneta tem as mesmas dimensões, continuarão encerrados e não se irá resolver este 

problema, depois de tudo o que os eco-subterrâneos custaram para serem colocados naqueles 

sítios. Por último, congratulou-se com o facto de ver um blog em funcionamento e alguma 

publicidade no sentido de apelar a adopção de animais que vagueiam na cidade. Contudo, foi com 

mágoa que assistiu à publicação de um edital onde referia que esses animais iriam ser recolhidos. 

Como entende que a cidade não dispõe de canil, e não o viu orçamentado, questionou o Presidente 

do Municipio quais as medidas que irão ser tomadas para a sua construção ou medidas para 

penalizar quem abandona os animais. -----------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Amélio Salvador, informando que a Junta de Freguesia de Santa Maria 

tinha recebido uma carta da Srª Maria Emília Nifo Delgado onde expunha, em nome dela e de um 

conjunto de pessoas que vive na Rua António Fernandes, o problema que se vive nos dias de 

mercado nessa rua, ou seja, a rua fica totalmente intransitável, sendo que ela tem que tirar o carro 

antes das seis da manhã, porque mais tarde o passeio está ocupado pelos feirantes. Essa Sr.ª 

refere que já escreveu para a CMT e que lhe foi prometido que em breve esse assunto iria ser 
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resolvido, o que até agora não foi. Na mesma carta alerta, também, para a necessidade de criar 

umas casas de banho públicas naquela zona. Disse comungar inteiramente com a opinião dessas 

pessoas. Referiu que também têm chegado queixas à Junta de Freguesia sobre o local da paragem 

do autocarro, à sexta-feira, de pessoas de Fiães, Freches e Carnicães que vêm para a praça, sendo 

que é, de certa maneira, penoso, quando trazem algo para vender na praça, terem que parar na 

Central de Camionagem. Portanto, se fosse possível parar junto às escadas da entrada do Mercado 

era melhor. Também disse terem chegado à Junta de Freguesia, por elementos da Assembleia de 

Freguesia, algumas sugestões e que comunga com algumas delas, sobretudo, relativamente à 

sinalização. Acha que deveria existir mais sinalização como a da passadeira que se encontra junto 

ao jardim-de-infância com sistema de iluminação solar, como por exemplo, junto ao Tribunal, aos 

Correios, à padaria e junto às bombas da ETC. Nas imediações do Centro de Camionagem 

considera que deveriam estar identificadas as anexas da Freguesia de Santa Maria. Alertou também 

para a necessidade da limpeza das sarjetas, pois teve oportunidade de verificar que muitas delas 

estão entupidas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado João Baptista mencionando que se houvera dúvidas, hoje teve a 

confirmação de que as futuras sessões municipais irão ser combativas. Disse que ambas as 

bancadas cá estarão para combater ideais. É essa a razão dele estar aqui, para que, de forma 

colectiva, se consiga o melhor para o concelho. Ficou com a impressão, desde a tomada de posse, 

que a bancada do PS irá fazer tudo para apontar baterias, e que, por vezes, passam as situações 

para patamares pessoais, o que contraria a sua forma de ser, e a maneira de fazer política. Disse 

ser amigo de todos e se alguém, por vezes, o considera arrogante, é porque não o interpretam bem. 

Posto isto, referiu que será fiel à sua bancada, como será fiel aos ideais da bancada do PS se a 

melhor opção for essa. Deseja para estes quatro anos os maiores e melhores contributos, por isso 

apelou para que as sessões sejam construtivas, e de uma vez por todas, consigam todos falar, 

porque às vezes faltam momentos de diálogo e de alguma descompressão para se atingir um ideal. 

Disse gostar de ouvir o Presidente da Junta de Santa Maria, porque se distingue nas suas 

intervenções. Quis louvá-lo pela indiferença que tem das posições políticas, as quais toma de forma 

contextuada pela verdade, razão e pelo direito. Aproveitou também para enaltecer o Presidente de 

Junta de São Pedro, uma vez que leu num jornal, que tinha distinguido e distribuído prémios 

monetários a jovens estudantes, referindo que era um exemplo a seguir por outras juntas e pela 

própria CMT. Sugeriu depois ao Presidente do Municipio que fossem criadas zonas de lazer no 

espaço envolvente à barragem da Teja. Mais referiu que leu que duas Câmaras Municipais, 

concretamente Covilhã e Fundão, moveram uma providência cautelar sobre a situação que, na 

óptica destas autarquias, não seria razoável manter a Região de Turismo da Serra da Estrela da 

forma que está, com a entrada de capitais particulares ou algo assim parecido. É-lhe indiferente se a 

Covilhã criou uma agência, o que o preocupa é o facto de Trancoso ter uma cobertura dentro da 

Rota das Antigas Judiarias. Gostaria de saber se esta tomada de posição das referidas autarquias 



Acta n.º 03 – 29 de Dezembro de 2009 

 

Pág. 9 

 

prejudica Trancoso enquanto inserido nesta região de turismo. Mencionou também que, nos tempos 

que correm, fala-se muito em regionalização. Pensa que temos de estar firmes quanto àquilo que 

pretendemos em termos de regiões. Questionou se ficaremos com uma micro-região, e se isso nos 

desenvolverá e criará expectativas de emprego. Pediu ao Presidente do Município para exprimir a 

sua opinião pessoal, o que seria certamente um bom contributo para esta discussão. Felicitou os 

Bombeiros de Vila Franca das Naves porque, enquanto cidadão, fica muito satisfeito por haver um 

novo investimento no concelho, e enquanto presidente da direcção dos Bombeiros de Trancoso, pelo 

facto de a sua congénere do concelho ter um novo empreendimento, o qual sabe, foi homologado no 

passado dia 18 com a presença do Sr. Ministro da Administração Interna. Para além de se sentir 

honrado com este novo investimento, ficou claro, pela nota de imprensa emitida pelo Governo Civil, 

que foi efectivamente uma candidatura apresentada pela CMT. Esta candidatura foi apresentada no 

âmbito do QREN, é um investimento na ordem de 846 mil euros, em que haverá uma 

comparticipação comunitária de 70%. Acha demagogo que, num momento eleitoral, tenha aparecido 

escrito no manifesto da candidatura à Assembleia da Republica dos senhores deputados do PS que 

esta obra já estaria realizada. Agora, estamos num momento que já não é eleitoral e verifica-se que 

no passado dia 18 é que foi efectivamente protocolada com o Sr. Presidente da Câmara. Felicitou o 

Presidente do Municipio porque foi o promotor da candidatura ao QREN. Falando do tratado de 

Lisboa, mencionou que o Sr. Primeiro-Ministro disse, e com razão, que a maior satisfação era ver 

este tratado assinado. Entrado em vigor no dia 1 de Dezembro de 2009, o tratado de Lisboa marca o 

início de uma nova fase do projecto europeu, mais ambicioso e próximo dos seus cidadãos. 

Assinado no dia 13 de Dezembro de 2007, no Mosteiro dos Jerónimos, o tratado de Lisboa permitiu 

ultrapassar o impasse institucional em que a União Europeia se encontrava há vários anos. Temos 

um novo tratado que afirma os novos valores europeus, reforça a Europa, ficando mais forte para 

enfrentar questões globais, para assumir o seu papel no mundo, e dar o sinal de confiança à 

economia e aos cidadãos europeus. Passado meio século sobre a assinatura do tratado de Roma, 

em 1957, a União Europeia é hoje um espaço de paz, impulsionador de progresso e de 

prosperidade. Esse projecto conjunto assenta no respeito por valores comuns: os direitos humanos, 

a liberdade, a democracia, a igualdade e o estado de direito. Ao longo dos anos, a União Europeia 

cresceu em termos demográficos e populacionais. Hoje congrega vinte e sete estados membros e 

quase quinhentos milhões de cidadãos. O Mundo e a Europa mudam, os tratados constituem, por 

isso, um processo dinâmico espelhando a vontade dos seus estados membros. A história da 

constituição europeia é assim também feita pelos seus tratados. O Tratado de Lisboa insere-se 

neste processo tendo como objectivo tornar a União Europeia mais eficiente, mais próxima dos seus 

cidadãos, mais eficaz e coerente no seu relacionamento com o mundo, mais apta a responder aos 

desafios globais que se colocam neste início de século. Por outro lado, e como este tratado, 

registaram-se ao longo da História marcos importantes, tais como o tratado de Roma em 1957, Acto 

Único Europeu de 1986, tratado de Maastricht em 1992, tratado de Amsterdão em 1997, tratado de 
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Nice em 2001 e agora o tratado de Lisboa, obrigaram a novas regras de funcionamento na União 

Europeia, até porque o número dos estados membros mais que quadruplicou desde 1957. Só em 

2004 aderiram em simultâneo à União Europeia, dez novos estados. O novo tratado mantém as 

instituições actuais da União Europeia, mas introduz algumas inovações importantes de modo a 

tornar as instituições mais eficazes numa Europa alargada, e mais apta aos desafios com que se 

depara. O Conselho Europeu, isto é, reunião de Chefes de Estado ou de Governo dos Estados 

Membros, é transformado numa instituição de União. Tem como função definir as orientações e 

prioridades políticas da União. É criado o cargo de alto representante da União Europeia para a 

política externa e política de segurança, em que o objectivo é dar maior coerência à política externa 

da união europeia. A Comissão Europeia mantém as suas funções legislativa e de execução das 

politicas e controle da aplicação do direito europeu. A Comissão é composta por um comissário por 

cada estado membro, vinte e sete comissários à data de entrada em vigor deste tratado. O Tratado 

de Lisboa consagra expressamente os valores nos quais se baseia a União Europeia, respeito pela 

dignidade humana, liberdade, democracia, igualdade, estado de direito, respeito pelos direitos do 

homem e das minorias, pluralismo, não discriminação, tolerância, justiça, solidariedade, igualdade 

entre homens e mulheres. Pensa que é justo assinalar a entrada em vigor do Tratado de Lisboa que 

é reconhecido mundialmente. Para finalizar, disse que há coisas que lhe custam ouvir. Considera o 

Presidente do Municipio um homem impune, porque se não o fosse não o estaria a acompanhar com 

os seus pequenos contributos. Relativamente ao Pólo Escolar de Palhais, disse que o deputado 

Manuel Pinto tem razão. Relativamente a Rio de Mel, referiu que o antigo Presidente da Junta nunca 

teve uma intervenção nesta Assembleia durante os doze anos em que exerceu o cargo. Concorda 

com o deputado Amélio Salvador quanto à necessidade de umas casas de banho na zona onde se 

realiza a feira. Relativamente à intervenção do deputado Eduardo Pinto disse que relativamente aos 

envelopes era público que houve especulação relativamente à sua distribuição. Admite que o 

Presidente da Câmara, também porque o ouviu, o pode ter usado. Houve alguém que sinalizou um 

voto, que não é da freguesia de Trancoso, que quando foi buscar essa pessoa meteu um envelope 

no bolso, isso viu ele, podia ser uma carta da vizinha ou qualquer coisa. Houve alguém que também 

viu e perguntou: “Já te correu? Ah, é uma grojetita.” Isso viu ele, e referiu que se for preciso ir a 

Tribunal, lá estará. Referiu que uma coisa é certa, numa determinada freguesia foram distribuídos 

géneros alimentares provenientes da ajuda comunitária, e aí, tem provas. Se calhar foi bem 

entregue, mas também ficou dito nessas casas que quem ia buscar essa gente para votar era fulana 

e fulano, identificados e ligados ao Partido Socialista. Disse que várias instituições cederam géneros 

alimentares. Muitas delas, e bem, não entregaram nada no período eleitoral, mas efectivamente 

houve distribuição desses produtos. Isto passou-se, espera não ser preciso testemunhar, mas se for 

preciso, testemunha. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em defesa da honra, o deputado Paulo Leocádio mencionou que sobre as posições 

assumidas pelos deputados do PS relativamente ao Pólo Escolar em Palhais, aquilo que lhe ocorre, 
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é que não tinham o documento para apreciar, como tal não poderiam emitir qualquer opinião. 

Relativamente à questão dos envelopes e do resto que foi dito pelo deputado João Batista, pede à 

Mesa para extrair certidões da acta e enviá-las ao Ministério Público, como deve ser sua obrigação. 

Como, também, deveria ser obrigação do deputado João Batista, segundo a legislação. Se soube, 

comunicava a situação ao Ministério Público para ser investigada, não é vir para aqui atirar coisas 

para o ar e não concretizar. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa esclareceu o deputado que lhe tinha dado a palavra segundo o art.º 

25.º do Regimento da Assembleia. O art.º 24.º refere que os requerimentos devem ser apresentados 

por escrito e devidamente fundamentados. A Mesa aceita o requerimento, mas tal como refere o 

Regimento, pediu ao deputado para o fazer, por escrito. -----------------------------------------------------------

---------- Interveio novamente o deputado João Baptista, dirigindo-se ao deputado Paulo Leocádio, 

mencionando que, relativamente ao que disse, ficou com uma dúvida. Se se referia aos envelopes 

ou aos géneros alimentares. Depois de o deputado Paulo Leocádio ter respondido que a tudo, o 

deputado João Baptista disse ao Presidente da Mesa para avançar, que lá estará. ------------------------ 

--------- O Presidente da Mesa disse que primeiro aguardará pelo requerimento. Deu a palavra ao 

Presidente do Municipio para responder às questões que lhe foram dirigidas. -------------------------------

--------- O Presidente do Municipio disse que todos nós vivemos num território e a condição de 

vivermos nele é irrenunciável. Todos somos vizinhos, os nossos problemas do dia-a-dia perdem toda 

a intimidade, não existem já esplêndidos isolamentos, todos estamos condenados à inter - 

dependência. Vencidos e vencedores estamos condenados a dar passos, e espera que esses sejam 

dados em frente. O mandato que é dado pelo povo a quem o representa, é um mandato para olhar e 

dar passos em frente, isto é que faz o progresso das comunidades. Louva aqui a atitude do 

deputado João Batista, o de falar em frente, sem amarras, comprometido apenas com o exercício do 

mandato que lhe foi dado pelo povo de contribuir para que, efectivamente o concelho se desenvolva. 

Compreende que esta primeira sessão esteja ainda um pouco virada a olhar para trás, mas os 

resultados das eleições foram claros. Disse que é com o contributo de todos que se realizará o 

progresso e o desenvolvimento do concelho de Trancoso. Se for para dar passos em frente, disse 

que podem contar com ele, se for para dar passos para trás não contem, porque quando um 

mandato se encerra, arquiva –o. Espera desta Assembleia intervenções inteligentes feitas por todos, 

com bom senso, viradas para a frente. Relativamente à campanha eleitoral, mencionou que não 

esperem dele qualquer contributo, porque já acabou, e os resultados foram bem claros. Em resposta 

à intervenção do deputado Paulo Matias, referente à nota discriminativa do Dr. Castanheira Neves, 

está autorizado para dizer que o referido advogado não levou, nem lhe levará honorários em 

qualquer acção que precise dele. A nota dos honorários refere-se exclusivamente à CMT. 

Relativamente à questão do arquitecto, referiu que no âmbito da parceria público-privada, a CMT 

nunca prescindiu de aprovar os projectos. Quando se falou do Centro de Transportes houve a 

perspectiva de ser um arquitecto de Trancoso, o arquitecto João, que se encontra na China e não no 
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Japão. Foi-lhe lançado o desafio para projectar para a PACETEG o Centro de Transportes, tendo 

apresentado um projecto magnífico, mas extremamente arrojado. Acompanhou-o junto do 

Presidente do IPAR, que gostou muito dele, só que desconfiou-se da sua exequibilidade e do seu 

custo financeiro. Contactou-se um dos maiores gabinetes de engenharia do país para calcular o 

custo daquele edifício, e o custo, por baixo, da construção daquele edifício iria para os cinco milhões 

de euros, ou seja, era impraticável. Naturalmente que houve custos das deslocações e do trabalho 

desse arquitecto, que será efectivamente pago. Relativamente à questão de despir a camisola 

político-partidária, disse não gostar de ser juiz em causa própria, são os trancosenses que o têm de 

julgar. Entende que a política deve ser exercida com moderação, com sentido de humildade e 

responsabilidade. E isso tem-no feito. Disse que não tira, e nunca tirará prazer nenhum pelo facto de 

ser Presidente da Câmara, procura apenas desempenhar as funções que lhe foram confiadas. No 

que diz respeito à questão do deputado Manuel Pinto acerca da reflorestação, está de acordo com o 

que foi dito. Desde que os Serviços Florestais foram integrados no Ministério da Agricultura, deixou 

de haver reflorestação em Portugal. É lamentável que os serviços agrícolas de Trancoso só estejam 

abertos à sexta-feira, pelo que considera que o Governo tem vindo a demitir-se da sua 

responsabilidade no que diz respeito à floresta e à agricultura. Em relação à deputada Luísa Gil, 

questionou porque é que há-de ser a Empresa Trancoso Eventos a conduzir as jornadas de 

educação e não o Agrupamento de Escolas a fazê-lo. Naturalmente que os custos podem ser 

assumidos com um subsídio da Câmara ou da Empresa Municipal. Quanto à recolha do lixo, 

concorda que o ideal era existir um recipiente à porta de cada munícipe, mas não é possível e é 

sempre difícil estar a contentar toda a gente. É no sentido de praticar a reciclagem que se tem de 

caminhar e de se deixar o comodismo de ter o lixo à porta. Isso sim, entende que é o sentido da 

evolução colectiva como pessoas amigas do ambiente. Relativamente à intervenção do deputado 

Amélio Salvador, disse estar inteiramente de acordo quanto à questão da ocupação da via por parte 

dos feirantes nos dias de mercado. Referiu que a nova legislação dos mercados impõe que os 

mercados devam ser fechados. Foi desenvolvido um projecto, que está à espera do parecer do 

IGESPAR , para intervir no campo de baixo. Entende que parte do Mercado deve passar para cima, 

pelo que vamos executar esse projecto logo que seja aprovado pelo IGESPAR. Quanto aos 

sanitários, estão em processo de adjudicação e irão ser construídos por trás do alçado superior da 

REPSOL para servir justamente o Mercado. Quanto à sensação de ser penoso ir da Central de 

Camionagem até ao local do Mercado, disse que hoje já não se vê em parte alguma do mundo que o 

autocarro deixe as pessoas no local que a elas lhe convém. Os autocarros param nas centrais de 

camionagem, e esta Central até está bem situada dentro da zona urbana de Trancoso. Em relação à 

intervenção do deputado João Baptista, pensa que abordou bem a questão do Tratado de Lisboa e 

que, muitas vezes, o que faz falta nesta Assembleia é falar de questões que dizem respeito ao futuro 

de Portugal e ao momento que vivemos. Referiu também que é a favor da regionalização e 

acompanhará as propostas do Governo sobre esta matéria. Referiu que, como se sabe, o Governo 
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acabou com as Comissões Regionais de Turismo e criou cinco grandes regiões. Nós estaríamos 

integrados na grande região centro, onde nos perderíamos porque somos muito periféricos. Foi a 

luta de um conjunto de Municípios e do Jorge Patrão que fez com que tivesse sido criado um pólo de 

turismo na Serra da Estrela e, do seu ponto de vista, este pólo trabalhando a um nível mais micro, 

poderá colocar em prática produtos temáticos e rotas de turismo, que serão bem melhores do que 

integrados numa grande região centro, pois acabaria por se promover turisticamente Coimbra, 

Aveiro, o pólo Leiria / Fátima e mais nada. No que diz respeito à Covilhã e ao Fundão, trata-se de 

uma luta político-partidária contra o Jorge Patrão. Referiu que, não concebe que possa haver lutas 

politico partidárias contra um homem que tem feito muito pelo turismo nesta região, e ainda por cima, 

é irmão de quem manda no Turismo em Portugal. Portanto, só tiramos vantagens em estar 

integrados no Pólo de Turismo. --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta, a deputada Luísa Gil agradeceu o facto da empresa Trancoso Eventos estar 

disponível para apoiar as iniciativas que as escolas possam tomar. Contudo, esclareceu que não 

costuma misturar assuntos do lugar que ocupa na Assembleia com o local onde trabalha, mas 

aproveitou para dizer que a Escola está, como sempre esteve, a desenvolver grandes projectos, dos 

quais o Presidente do Municipio também já participou e que, também, pode dizer que nunca lhe foi 

negada a colaboração ou participação. Disse que o que está em causa é um procedimento que não 

achou correcto por parte da Eventos, pois durante mais de dois anos a induziram em erro. 

Relativamente ao lixo, não era a questão da recolha selectiva, mas essencialmente os contentores 

que não estão a ser utilizados. O problema fundamental, no seu ponto de vista, é o tamanho das 

camionetas da recolha do lixo, porque se agora não cabem, nunca irão caber. Então porque é que 

fizeram os lixos subterrâneos? A situação do canil ficou por responder. ---------------------------------------

--------- O Presidente do Municipio disse que não respondeu, mas tomou nota. ------------------------------

--------- Na utilização do direito de resposta, o deputado Eduardo Pinto concorda que se deve 

encerrar o passado. O problema é que quando se trata da honorabilidade das pessoas, de envolver 

sentimentos das pessoas, posturas pessoais, não se deve fechar a página dessa forma. Se isso for 

feito assim de forma tão leve, continua sem entender como é que alguém que acabou de ser eleito, 

no final da noite, resolve lançar um ataque que não teve senão outro objectivo, do que lançar lama 

para cima de algumas pessoas, nomeadamente ele. Não percebe porque é que o Presidente do 

Municipio hoje se encolhe nos comentários e nas respostas, e nessa altura não se coibiu de, aos 

microfones, atingir quem quis atingir. Lamenta esta postura, e espera que tenha feito aquilo que 

civilmente lhe é exigido, que é ter participado do boato para que se esclarecesse tudo. ------------------

--------- O Presidente da Mesa deu início ao ponto dois da ordem de trabalhos. Deu a palavra ao 

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

--------- Este, em primeiro lugar, passou por comunicar aos deputados a declaração de interesses 

que a lei o obriga a fazer perante a Assembleia Municipal. Sobre a informação da actividade 

municipal referiu que, relativamente ao QREN, foram assinados os contratos relativos ao 
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financiamento comunitário do Quartel de Bombeiros de Vila Franca das Naves, à obra da 

reabilitação do Largo Luís Albuquerque integrado na operação já aprovada da reabilitação urbana de 

Trancoso. Encontram-se aprovados financiamentos da construção do bloco escolar junto à EBI de 

Trancoso e a reabilitação da estrada de acesso a Aldeia Velha, integradas no âmbito da 

contratualização da COMURBEIRAS. Foi recebida integralmente a comparticipação relativa ao 

financiamento do relvado sintético do Estádio Municipal Dr. Fernando Lopes. Em relação ao 

programa POVT, também existe uma candidatura da rede estruturante de abastecimento de água e 

saneamento, para tudo o que falta fazer no concelho. Ao programa MAIS CENTRO foi efectuada a 

candidatura do Centro de Interpretação Isaac Cardoso e a candidatura da remodelação da 

iluminação pública do Centro Histórico. Cada candidatura tem que ser feita “per si”, e de acordo com 

as regras públicas, que impõem primeiro a fase da adjudicação para se poder fazer a candidatura. 

No POPH candidatou-se a construção de um lar de idosos em Freches. Informou que as obras que 

estão em execução, são as zonas verdes das urbanizações Quinta do Conde e Santa Maria, a 

reabilitação da ETAR Quinta do Seixo, a segunda fase de rede de águas e esgotos de Vale de 

Mouro, estrada de acesso a Aldeia Velha e Fiães e a construção do bloco escolar do 1º ciclo na EBI 

de Trancoso, que está praticamente concluída, a ampliação da rede de esgotos na Póvoa do 

Concelho, a construção de um pavilhão de eventos na Póvoa do Concelho, a execução de passeios 

em Vila Franca das Naves e a construção de novas condutas adutoras de água. Quantos às obras 

em processo de adjudicação, encontram-se: Construção do Quartel de Bombeiros de Vila Franca 

das Naves, construção do Centro de Interpretação Isaac Cardoso, remodelação da iluminação do 

Centro Histórico, rede de água e esgoto de Moreira de Rei. Projectos em elaboração : Construção do 

Museu da Cidade (pelo Arquitecto Rui Cardoso); a reabilitação da rua da Corredoura (Arquitecto 

Tiago Castela); intervenção no campo da Feira (Arquitecta Susana Azevedo); ampliação da zona 

industrial de Trancoso- Pólo II ( Geoestrutural); novo cemitério de Trancoso (JAFRE). Em outras 

informações referiu que foi nomeado o novo Conselho de Administração da TEGEC, foram definidos 

critérios para o concurso de concessão do quiosque no largo D.Dinis e está em curso o processo de 

alteração ao PDM. Estão em curso negociações para a aquisição de terrenos para instalação do 

Parque Ambiental do Grupo Lena. Foi aprovado, por unanimidade, o Programa de Prevenção da 

Corrupção; foram nomeados os representantes da Câmara Municipal para o Conselho Geral dos 

vários Agrupamentos Escolares, foi aprovado o regulamento e taxas dos resíduos sólidos urbanos 

de Trancoso e foi aprovado na Câmara Municipal o novo regime de taxas. -----------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Amaral Veiga, referindo que a sua questão tem a ver com os 

contratos-promessa, recentemente celebrados, entre a CMT e a PACETEG, relativamente a três 

obras já inauguradas e em funcionamento, como a Central de Camionagem, exploração do Largo da 

Feira e o Centro Cultural de Vila Franca das Naves. Verifica nesses contratos-promessa que a CMT 

vai pagar de arrendamento, no que diz respeito à Central de Camionagem, a importância anual de 

324.384 €. No final, sem actualizações, decorridos os vinte e seis anos e seis meses, irá pagar por 
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esta obra 8.596,176€. Disse que parece exagerado o custo que a CMT vai suportar ao longo destes 

anos, mas o que os deixa mais perplexos é o facto de que depois desses vinte e seis anos e seis 

meses, a obra não reverta para a Câmara e qualquer dos contraentes pode denunciar o contrato, 

como pode renová-lo por períodos de cinco anos. Pensava que estas obras teriam sido feitas, 

planificadas, projectadas no sentido de um dia reverterem para a CMT, parece que assim não é. 

Parece-lhes que são medidas tomadas sem terem em conta o futuro. E era de futuro que falou 

anteriormente o Presidente do Município, o qual certamente não será risonho para os nossos filhos e 

netos se continuarem a viver em Trancoso, face aos encargos brutais e escandalosos que a CMT vai 

ter de suportar durante os próximos 26, 31 ou 36 anos. Referiu-se depois a duas obras que tiveram o 

seu início de execução no período da campanha eleitoral, concretamente o saneamento de 

Esporões e o saneamento de Moreira de Rei. Na última reunião de Câmara como vereador, disse ter 

pressionado sobre a oportunidade dessas obras terem sido iniciadas em pleno decorrer da 

campanha eleitoral. Foi-lhe respondido que tudo estava legal e que as obras tinham sido 

adjudicadas, uma ao Aurélio Lopes e outra à empresa do Sr. Secundino. As obras começaram mas, 

após as eleições, as obras pararam, para grande tristeza dos habitantes dessas povoações. 

Acompanhou particularmente o assunto, e veio mesmo, com alguns habitantes dos Esporões, 

reivindicar junto do Presidente do Municipio a continuidade dessas obras. Considera que o 

Presidente do Municipio está a brincar com as expectativas tão longínquas e tão urgentes dessas 

pessoas que há muito aspiravam por esses equipamentos. Lamenta que, primeiro tenham sido 

iniciadas obras sem qualquer adjudicação, e depois, que tenham sido iniciadas apenas para 

conquistar votos ao eleitorado. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Município referiu que é preciso desmistificar esta questão da 

parceria público-privada. Há neste momento, no país, a decorrer muitas obras de parceria público -

privada. Hoje o que se debate em Portugal, é se deveria haver ou não, algum bom senso nesta 

matéria de parcerias público-privadas. Ou seja, se não deveria haver um limite para as parcerias 

público privadas porque ninguém tenha dúvidas que a execução de todas as PPP que estão em 

curso, TGV, aeroporto e todas as estradas, irão levar a um enorme sacrifício financeiro por parte do 

país. Entendeu-se fazer uma PPP em Trancoso e lançámo-la por concurso público internacional 

para sete projectos, que, entretanto, por termos a consciência do peso financeiro das PPP, 

entendemos limitá-los a três. Entendemos fazê-lo porque há consciência de que fazer obras à custa 

de empresas, e depois com contrato financeiro a pagar durante 26 anos, representará um custo para 

as novas gerações. Mas o Municipio de Trancoso teve o bom senso de limitar esta PPP apenas a 

três obras, limitando-a a cerca de 8.000.000€ de investimento. Estas três obras custarão à CMT 

anualmente 600.000€. Disse que é pouco mais de metade do que dão à Empresa Municipal (um 

milhão de euros por ano) e é bem menos do que os Municípios à nossa volta pagam às Águas 

Zêzere e Côa, porque se o PS entende que são violentos estes 600.000€ que resultam dos encargos 

financeiros desta parceria por ano, então que dizer àquilo que os Municípios à volta têm de pagar às 
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Águas Zêzere e Côa por ano, como é o caso de Pinhel, dois milhões de euros / ano, por comprarem 

a água que já foi deles. No caso da Guarda, paga a esta empresa 3 490.115,96€ ano, enquanto 

Almeida paga cerca de 1.800.000€ por ano. Ora, quando o Municipio de Trancoso concessionou o 

abastecimento de água e saneamento em alta e baixa às Águas da Teja fez um negócio 

extraordinário porque conservou a propriedade de todos os domínios, barragem, depósitos, condutas 

adutoras, ao contrário dos outros Municípios que acabaram por vender tudo isso. Porque quando se 

fala em esforço financeiro do Municipio, tem que se saber que Trancoso não tem felizmente os 

problemas financeiros que são altamente constrangedores em outros Municípios limítrofes. 

Relativamente à questão que o deputado Amaral Veiga colocou sobre os contratos -promessa de 

arrendamento, de facto não está previsto nestes contratos a reversão da propriedade. Não é por 

acaso que assim é. Porque se fizessem um contrato onde as obras revertessem para a CMT no 

final, isto era considerado como um leasing imobiliário e todo o volume financeiro seria considerado 

como um empréstimo que ia somar aos 9.078.000€ da divida do Municipio. A divida do Municipio é 

este montante, e não estes 9.078.000€ mais a parceria como diziam por aí. A reversão ao património 

da Câmara está clausulada no contrato de concessão. O encargo financeiro dos 600.000€ será 

praticamente colmatado com as receitas que vêm das eólicas, e, felizmente, não vivemos a situação 

de afogo financeiro que vivem outros Municípios. --------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta o deputado Amaral Veiga referiu que pouco lhe importa o que vai nos outros 

municípios, o que lhe importa é Trancoso. Queria corrigir um valor, pois quando diz 600.000€ ano, 

são muito mais, são quase 900.000€. Só a Central de camionagem são 324.000€, as obras do Largo 

da Feira e o Centro Cultural têm um valor semelhante. Quando compara o esforço financeiro do 

Municipio com outras câmaras, relativamente às Águas Zêzere e Côa, é preciso saber que o esforço 

financeiro que estão a fazer foi para infra-estruturas prioritárias. No caso das obras de Trancoso têm 

uma natureza cultural e não são prioritárias. ---------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município respondeu, referindo que o que disse foram números relativos ao 

esforço financeiro apenas com o pagamento corrente da água, não incluindo as infra-estruturas. 

Como consta do Orçamento, o campo da feira orça em 262.912€ ano, o Centro Cultural de Vila 

Franca em 160.832€ e a Central de Transportes em 216.250€. São números relativamente à 

despesa corrente e 100% certos, que é aquilo que a Câmara irá pagar. ---------------------------------------

--------- Usou da palavra novamente o deputado Amaral Veiga, referindo que o Presidente do 

Município levou a uma reunião de Câmara umas minutas onde refere: “ cláusula quinta – de acordo 

com o art.º 1077 n.º1 do Código Civil na redacção que lhe foi dada pela lei 6/2006 de 27 de 

Fevereiro, as partes acordam desde já em fixar o montante mensal da renda que irá vigorar durante 

o período de duração inicial do arrendamento nos seguintes termos: a segunda contraente obriga-se 

a pagar à primeira contraente uma renda mensal no montante de 27 032€”. Questiona, se é uma 

falácia ou se é verdadeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Municipio disse que os números que referiu constam no 
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orçamento e serão apenas aqueles que durante 2010 se pagarão, totalizando 640.000€. É isto que 

irá ser pago e que constitui o nosso encargo. O contrato de promessa foi um documento que serviu 

para dar poderes e vincular o Municipio ao pagamento das rendas futuras ao longo do contrato de 

financiamento. Só que, entretanto, os montantes que foram apurados em função do perito que afinal 

veio a ser acordado com a Caixa Geral de Depósitos, são aqueles que constam do orçamento e irão 

ser pagos durante o ano de 2010. Neste contrato, o que vincula é que o Municipio de Trancoso e a 

PACETEG hão-de celebrar um contrato de arrendamento pelo qual o Municipio há-de pagar a renda 

que é necessária. Disse que o prazo do empréstimo foi alargado e negociado, e modificou essas 

cláusulas, como tal esse contrato-promessa funcionou apenas como instrumental para que o 

Conselho de Administração da CGD tivesse um comprovativo que garantisse que a CMT cumpriria. 

As prestações foram operadas em face do prazo final do empréstimo. Durante o ano de 2010, o 

compromisso financeiro do Municipio de Trancoso é de 640. 000€. Esclareceu que nos termos do 

contrato de concessão, o Presidente do Conselho de Administração é indicado pela Empresa 

Municipal. Para vincular a empresa vão ser necessárias duas assinaturas, em que obrigatoriamente 

é necessária a do Presidente, o que quer dizer que não há pagamentos, nem decisões que vinculem 

a PACETEG, que não tenham nem sejam acordadas entre o Municipio e a TEGEC. Naturalmente 

que quando se assume um encargo financeiro, o encargo é sempre um custo. Dizer-se que este 

custo da PPP é um esforço financeiro do Municipio é verdade, mas o que disse é que este custo e a 

sua dimensão financeira não levanta os mesmos problemas que os outros municípios à volta estão a 

viver do ponto de vista corrente com outras coisas que acontecem. Deve-se relativizar este custo da 

PPP porque a CMT está colocada numa situação melhor do que as outras. Apesar de tudo, no que 

diz respeito à política nacional, também concorda que estaremos a fazer em Portugal demasiadas 

coisas em que serão as gerações futuras a suportá-las. ------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado João Batista para dizer que na matéria das PPP, mais uma vez vai ser 

coerente com ele próprio. Receia que isto a manter-se da forma como está em Portugal e a recorrer-

se às PPP, que efectivamente iremos ter custos extraordinários que acha que não há dimensão que 

os consiga apurar. Recordou um artigo do Jornal Sol do dia 24, onde dizia que era preciso travar as 

parcerias público-privadas. Foi, se calhar, um bom ponto de vista por parte do Sr. Presidente que, 

racionalizando meios, diminuiu obras, mas o Tribunal de Contas nesse artigo que analisa as PPP, 

alerta para um endividamento crescente do Estado e conclui que o cenário apresentado traduz 

expectativas pouco favoráveis relativamente à evolução das finanças públicas portuguesas nos 

próximos anos. Questionou, se na requalificação da Corredoura, prevê a autarquia, no sentido 

Portas d’El Rei / Pelourinho, alargar mais os passeios, criando só uma via de circulação, porque 

considera abusivo que algumas pessoas na rua da Corredoura estacionem a viatura às nove da 

manhã, vão para o seu estabelecimento e só saem às sete da tarde. Acha que se houver só um 

corredor principal na Corredora, resolve esta situação sem grandes problemas. Relativamente ao 

espaço da Feira, e o facto de o parque estar circunscrito por um muro, considera que seria razoável 
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que o parque convidasse a ser frequentado. No entanto, é aterrador à noite pela fraca iluminação 

que dispõe, e acha que com uma boa iluminação, um bom mobiliário urbano, toda esta zona central 

enriquecida e a somar a isto o espaço da Feira, era capaz de ficar mais engrandecido. Deixou a 

sugestão de retirar o muro em frente ao antigo campo de futebol, manter o arco da entrada que 

caracteriza de certa maneira aquilo que foi a casa do Conde de Tavarede, e deixava o banco do eco 

que faz parte da história do Bandarra. Alertou para o facto de que quem vai na alameda para o 

Parque Municipal não tem uma transição pedonal, mas sim um relvado. Acha que haveria de existir 

uma forma de dar seguimento à alameda e entrada ao parque, porque o relvado por si só, não 

aguenta ser pisado. Julga que o Campo de Feira de Viseu é muito similar ao de Trancoso, mas 

naquelas árvores de grande porte que vêm do sentido Capela de São Bartolomeu / Parque, falta 

algum mobiliário. Considera também um abuso o estacionamento na Av. 29 de Maio, quando 

poderiam estacionar a cinco metros dali. Sensibilizou o Presidente do Municipio para a solução de 

acessos a deficientes. Considera que também é necessário voltar a canalizar a nascente da Fonte 

David. Gostaria de saber o ponto de situação das obras no Castelo. Questionou se o Municipio, em 

matéria de funcionários, tem algum contrato com alguma empresa de higiene e segurança no 

trabalho. Também, em relação ao parque, disse que a parte nascente merecia algum cuidado 

porque não há nenhum mobiliário para as pessoas se sentarem. Seria também interessante dar uma 

compostura na estrada romana existente perto da estrada nacional. -------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente do Municipio para responder às questões 

formuladas. Este disse que o ano 2010 vai ser aproveitado pelo Municipio para fazer uma concessão 

de um conjunto de projectos de intervenção em Trancoso que decorrerá durante o actual mandato e 

que, por ventura, coincidirá com o fim do QREN. Neste contexto, assumiu o compromisso de pôr à 

discussão pública os projectos que forem de maior impacto, cuja arquitectura possa ser mais 

controversa. Por isso, a Rua da Corredoura será objecto de discussão pública, a recuperação do 

Palácio Ducal para Museu da Cidade também será objecto de debate, como também será o 

reordenamento do Mercado Municipal. Espera que haja a participação das pessoas nesses debates 

para que os projectos sejam construídos com o contributo de todos. Será também um mandato 

marcado pela consonância e pelo trabalho com as Juntas de Freguesia. No que diz respeito ao 

espaço da feira, irão esperar pela aprovação do IGESPAR, sendo de ponderar a ligação daquele 

espaço ao Parque Municipal, retirando o muro. Quanto às obras do castelo, estarão prontas, em 

princípio, em Março. Estão na fase de implantação dos conteúdos museológicos interactivos que irão 

ficar na obra. Quanto à questão da parte nascente do parque, concorda com o deputado João 

Batista. Quanto à rua de acesso do caminho romano, irá ser executada em breve através de um 

ajuste directo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Eduardo Pinto, referindo que espera que o Presidente do Município 

inicie uma nova forma de se relacionar com aqueles que foram eleitos por uma cor diferente, porque, 

daí só advirão vantagens, ou desvantagens, de acordo com a postura que adoptarmos para aqueles 
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que nos elegeram. Da parte da Junta de Freguesia de São Pedro, referiu que estará sempre em 

primeiro lugar o interesse público. Todavia, algumas questões levantadas pelo deputado João 

Baptista, e que se situam na área de São Pedro já foram algumas vezes aqui debatidas. Recordou 

que na intervenção do campo da feira, já tinha sido referido o acesso à entrada principal do parque e 

aquele projecto já teve inúmeras alterações, não tem nada a ver com o projecto que consultou na 

Trancoso Eventos. Por outro lado, o facto da Fonte David e o outro pio mais abaixo terem secado, 

tem a ver com as obras que foram levadas a efeito na área circundante ao parque. Acha que a CMT 

deve tomar este assunto como sendo seu e diligenciar no sentido de repor a conduta de água que 

abastecia as fontes. Relativamente à parceria, disse que o Presidente não deve manifestar 

preocupações quanto ao endividamento excessivo que este Governo vem desenvolvendo com as 

medidas que toma, e depois esconder que no órgão a que preside pratica as mesmas questões. 

Questionou se reconhece ou não, que o tipo de intervenção feita nas três obras, objecto do contrato 

-promessa, no final dos vinte e seis anos e seis meses que o montante dos encargos, 25.400.000€ 

para a CMT é ou não excessivo. É claro que este passo só foi dado porque, de outra forma, a CMT 

já não tinha capacidade financeira para ir à Caixa contrair um empréstimo de 10.580.000€, que foi 

aquilo que a PACETEG fez. Questionou se este montante que foram buscar à banca, foi 

directamente parar à conta do parceiro privado exclusivamente, ou foram divididos de acordo com a 

percentagem que cada um tem na PARCETEG pelos dois contraentes. Se assim foi, questionou 

para que servem os 5.000.000€ que cabem à TEGEC. Questionou se irão ser realizadas mais obras 

no âmbito da parceria. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município disse haver uma grande confusão, porque a TEGEC e o parceiro 

privado que resultou do concurso público internacional, constituíram a PARCETEG. É uma empresa 

com uma individualidade própria. Ora se a PARCETEG contratou um empréstimo junto à CGD, esse 

dinheiro não é para dividir entre os parceiros, vai para a conta da PARCETEG que tem 

individualidade própria em relação aos parceiros. Esse empréstimo irá servir para várias coisas, 

nomeadamente, pagar cerca de 2.000.000€ de IVA ao Estado, para pagar quatrocentos e tal mil 

euros que já pagou à Câmara do campo da feira, para pagar projectos de arquitectura, as obras. 

Disse que o Municipio de Trancoso, tal como acontece com o Governo, desenvolveu uma parceria 

público-privada porque não tinha dinheiro para fazer aquelas obras que não eram financiadas pelo 

QREN. Também é crítico das PPP, por isso é que entenderam limitar a estas três obras, e aproveitar 

com os fundos do QREN para ir a programas como o MAIS CENTRO e gostaria que houvesse um 

fundo financeiro que comparticipasse o Mercado Municipal. O objectivo é limitar o esforço financeiro 

da parceria e, assim, através desta solução, foram buscar financiamento, fizeram as obras e não foi 

aumentado o endividamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado António Plácido Santos referindo que, há cerca de três 

semanas, uma equipa da ASAE visitou o Mercado Municipal. Dessa visita resultaram uma série de 

autos que, em primeira instância, terão que ser assumidos pelos operadores económicos desse 
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Mercado. Essas pessoas que estão lá, pagam para usufruir desse espaço, o que lhes daria o direito 

de exigir as condições mínimas para exercerem a actividade para a qual estão licenciados. 

Questionou que quando essas pessoas receberem os autos da ASAE quem os irá pagar, o que é 

que elas podem fazer para se defenderem desses mesmos autos? Referiu que, há pouco tempo 

atrás, apercebeu-se que existiam umas obras dentro da praça, inclusivamente, a construção de um 

muro. A ideia que foi passada, foi que esses muros tinham sido feitos para beneficiar o seu pai. 

Passado algum tempo, os muros foram deitados abaixo, o que levou que a ASAE interviesse e 

ocorrer aquilo que aconteceu. Questionou quem é que teve a ideia de construir os tais muros, com 

que objectivo e se existe algum plano que resolva de imediato o problema que aquela praça tem. 

Disse, se a memória não lhe falha, que aquela praça deve estar aberta há dezoito anos, aquelas 

barracas que estão à volta estão no mesmo estado, mas muito mais degradadas, nunca ninguém lá 

mexeu. Havia lá um portão, fez-se o banco BES, e desde então nunca mais a praça foi vedada, ou 

seja, há doze anos atrás. Questionou quando é que irão fazer alguma coisa na praça, para resolver 

o problema das pessoas que estão lá, de modo que fiquem legalmente salvaguardadas para exercer 

a sua actividade. Também concorda que seja criada uma nova zona industrial em Trancoso, mas 

não sabe se, neste momento, já existem intenções de investimento para algumas empresas que se 

queiram instalar, e que tipo de empresas, porque quando passa na actual zona industrial, para além 

de se deparar com um conjunto de habitações que, na sua opinião, não deveriam lá existir, há 

também uma série de terrenos vagos, alguns transaccionados por uma segunda vez e outros 

encontram-se à venda. Ora, na sua opinião, a zona industrial está muito sub aproveitada, e ao criar 

uma nova zona industrial, se aquela existente está mal aproveitada, será que não existe nenhum 

mecanismo legal que obrigue as pessoas que têm esses terrenos não aproveitados, a vender ou a 

cedê-los à Câmara? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Município, disse que intervir no Mercado Municipal é uma 

urgência, e terão que brevemente definir que tipo de mercado. Defende que aquele espaço terá que 

ir abaixo, o mercado agrícola teria que ocupar cerca de metade da área num espaço coberto e 

modernizado, e o resto da área deveria ser uma operação imobiliária de espaços adjacentes com 

cariz permanente do ponto de vista comercial. Já foi feito um estudo sobre a atractividade do 

mercado de Trancoso que propunha um estacionamento subterrâneo, uma superfície comercial de 

venda a retalho que se servisse do rés-do-chão e, depois, um projecto mais estruturante com um 

pequeno centro comercial. A verdade é que, num período de recessão económica que ainda irá 

durar mais algum tempo, deveriam ir para uma solução mais minimalista e fazer uma intervenção, 

porventura não construir o parque subterrâneo, e que se opte por uma solução que dê condições ao 

mercado, e que no resto coloque um conjunto de lojas âncora que atraiam pessoas. Informou que 

estão a ser elaborados alguns estudos e que irão visitar mercados que já sofreram intervenções 

como o de Évora, mas será um dos projectos mais urgentes que irá ser posto à discussão pública. 

No que diz respeito à ASAE, aquelas obras foram um projecto desenhado de alguma forma pela 
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ASAE, para dar algumas condições higiénico-sanitárias, e que não gostou da solução proposta. Se a 

falta de condições for culpa do Município e das infra-estruturas, é claro que o auto é levantado à 

CMT. Se o tipo de condições tiver a ver com o manuseamento dos produtos, é levantado aos 

operadores. Em relação à questão da zona industrial, concorda que haja uma cláusula que 

salvaguarde a reversão a favor do Municipio. A nova zona industrial a implementar será no terreno 

que compraram à herança da D. Lurdinhas Seixeira. Está a ser desenvolvido um projecto que irá 

ligar esta zona à antiga, e nessa zona industrial poderão ter uma nova oferta de lotes para se 

construir. Nos últimos três trimestres perderam-se 130 000 postos de trabalho em Portugal e foram 

criados 4 000. Às vezes, é muito fácil dizer que são necessários lotes para criar empregos, mas 

depois operadores e empresários há poucos, porque o modelo desenvolvido em Trancoso assenta 

na pequena e média empresa. Referiu que, quem pensa que podemos localizar unidades de calçado 

e têxtil que possam gerar mão-de-obra intensiva, está desfasado no tempo, porque este tipo de 

empresas desloca-se para o norte de África e sudoeste asiático. ------------------------------------------------

--------- 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 pequena introdução. Então foi mencionado que 

o Município preparou para discussão uma reflexão que tem vinte e duas páginas e que faz o ponto 

da situação do nosso contexto nacional, regional e local, procurando trazer à discussão um 

programa estruturante de desenvolvimento que pensaram que tem coerência porque chegaram a 

citar o recente estudo do Prof. Ernâni Lopes em que ele identifica vários domínios com potencial 

estratégico para Portugal: o turismo, o ambiente, a cidade, desenvolvimento do serviço de valor 

acrescentado, os seniores, a formação de saúde, tudo aquilo que designamos por serviços e fez-se 

depois uma abordagem daquilo que serão as orientações definidas no PROT para a Região Centro. 

Procurou-se fazer uma análise séria de acordo com a matriz SWAT daquilo que são as nossas 

fraquezas, forças e oportunidades e aquilo que são as ameaças para o nosso desenvolvimento para 

criar um cenário que podemos antever num curto e médio prazo. Com base nessa análise, foi 

desenvolvido um programa estruturante para o mandato que é apresentado e que tem como 

vectores o desenvolvimento da economia e da iniciativa empresarial, o apoio e promoção da 

formação, educação e da qualificação. No ponto três, o fomento da cultura e da entidade local e 

regional. Quarto vector, a qualificação da oferta turística cultural. No quinto vector, a preservação, 

realização e a fruição sustentável do património. No sexto vector, reforço da rede de proximidade. 

No sétimo, melhoria da qualidade de vida da população, e no oitavo, planeamento, ordenamento e 

protecção civil. Estes são os eixos que permitiram estruturar um plano a quatro anos, para que 

consigamos os indicadores de desenvolvimento que permitam aumentar a qualidade de vida, 

empregabilidade e a fixação das pessoas em Trancoso. Não pode haver desenvolvimento que não 

tenha previamente um planeamento de definição de eixos estruturantes. O que queremos apresentar 

é um documento estratégico para o conjunto dos quatro anos, que possa ser financiado pelos 

recursos comunitários e locais, e que seja um documento sério de trabalho que produza uma 
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reflexão, que tenha os melhores contributos e que possa ser um desafio sério de desenvolvimento. 

No restante, há um conjunto de obras e investimentos anuais até 2013. ---------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa abriu o espaço de discussão. Deu a palavra ao deputado Américo 

Mendes. Este referiu que, ao fazer a análise do orçamento e das propostas para os próximos quatro 

anos, ficou bastante agradado por ver o nome de Moreira de Rei escrito nesta previsão. Pensa que o 

saneamento será uma realidade em 2010/2011. No ponto “intervenção em Moreira de Rei -  

programa a definir”, supõe que este programa permitirá abertura para contribuições. Nesta medida 

pensa que seria importante começarem a planear e definir o que se pretende de Moreira de Rei, pois 

tem condições para ser um pólo turístico atractivo. Sugeriu que numa primeira fase se promovesse 

uma reunião com a população de Moreira de Rei e a Junta de Freguesia, para sabermos então o 

que é que pretendemos de Moreira de Rei. Lançou o desafio de, o mais brevemente possível, 

prepararem um plano de intervenção, calendarizá-lo e valorizar Moreira de Rei e colocá-la na rota 

turística de Trancoso / Moreira porque Moreira tem monumentos históricos e classificados e até há 

casais que se estão a fixar e a recuperar habitações. ---------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município disse que quando escreveu “programa a definir”, lembrou-se da 

conversa que teve com o deputado Amaral Veiga no sentido que neste mandato deveríamos 

preparar um conjunto de coisas para Moreira de Rei, designadamente, em matéria de património. 

Portanto, quis dizer com “programa a definir”, que é a abertura total para trabalhar em conjunto num 

programa sério que possa ser candidatado a fundos comunitários do ponto de vista de valorização 

do património em Moreira de Rei. -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Amaral Veiga, referindo que verifica com agrado que a intervenção que 

vinha fazer, teve a antecipação do amigo e conterrâneo deputado Américo Mendes. Sente um 

grande contentamento pelo facto de, pela primeira vez, a CMT pensar em Moreira de Rei, pois 

nestes vinte e cinco anos a freguesia foi esquecida. Moreira de Rei tem um património histórico 

muito importante, tem três monumentos classificados, tem uma igreja romana gótica do Séc. XII, tem 

um pelourinho manuelino com cerca de quinhentos anos, tem sepulturas antropomórficas como 

nenhuma terra do nosso distrito provavelmente tem, e tem um castelo em ruínas. Por isso, 

constrangia-o o facto de verificar que aldeias históricas no nosso distrito eram valorizadas e Moreira 

de Rei não. Moreira de Rei descaracterizou-se nos últimos trinta e cinco anos, mas pensa que ainda 

vão a tempo de recuperar alguma coisa. Referiu que em 2012 vão fazer 500 anos do foral novo 

atribuído por D. Manuel a Moreira de Rei. Disse existir vontade por parte dos cidadãos da freguesia 

para comemorarem essa data. Espera contar com o apoio da Junta de Freguesia, CMT e de todas 

as pessoas. É necessário realmente pensar nas intervenções a fazer na freguesia e pensa que o 

Departamento de História tem alguma coisa projectada, algumas ideias, o gabinete técnico local 

também terá levantamentos que poderão ser importantes, mas em 2012 gostariam de fazer as 

comemorações dos 500 anos do foral, e que a freguesia estivesse já transformada para bem do 

património do concelho. Disse que irá estar atento às promessas feitas nas Grandes Opções. ---------
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--------- Interveio o deputado Carlos Martins, referindo que o orçamento apresentado continua a ser 

igual a todos os outros. É um orçamento empolado, com um volume de receita e despesa de 

26.000.000€ que, já se sabe, irá ser concretizado a menos de 50%. Apesar de facto de as Grandes 

Opções do Plano estarem muito bem elaboradas e o Plano estratégico de desenvolvimento, essas 

opções de investimento não estão reflectidas no orçamento. O orçamento parece-lhe mais uma 

colagem de obras que se vão arranjando, porque é a opção das Juntas, porque é conveniente 

fazerem isto ou aquilo, do que um conjunto de obras coerente e que seja planeado em obediência a 

esse plano de desenvolvimento que está muito bem elaborado, e com o qual concorda nas suas 

linhas gerais. Referiu que o Orçamento continua a não ser rigoroso, dando o exemplo das receitas 

de capital que são fictícias, pois a maior parte delas nunca existirão. Também não é rigoroso, 

quando planifica obras que ainda nem sequer têm projecto. O Orçamento não é verdadeiro, porque 

se a receita não é exequível, é obvio que as obras que supostamente se realizariam com essa 

receita não são para realizar. Crê que, daqui a um ano, quando for feita a discussão deste exercício 

orçamental, destas obras novas, muito poucas, se é que algumas, tenham sido realizadas. Por estas 

razões, afirma em nome do grupo municipal do PS, que não irá votar favoravelmente o Orçamento, 

mas também não o vai inviabilizar, porque este é o orçamento da maioria que será responsável pela 

sua ou não realização das obras que nele promete. -----------------------------------------------------------------

---------- Em resposta, o Presidente do Município referiu que não era difícil de adivinhar o que a 

oposição diria sobre o Orçamento. Concorda quando o deputado referiu que o Orçamento é 

empolado, aliás até o Orçamento Geral de Estado tem os défices que todos conhecemos. Já não 

concorda quando o deputado referiu que não se podem inscrever obras quando não têm projecto. 

Questionou se não forem inscritas verbas, como poderiam pagar o projecto? Porque para 

adjudicarem o projecto a uma entidade têm que ter cabimentação orçamental, ou seja, previsão de 

verba no orçamento para executar o projecto. Existem algumas obras que estão calendarizadas no 

tempo, e em 2010 só está prevista a execução do projecto, como é o caso do quartel dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso. A estratégia passa sempre por cabimentar verba na despesa, integrando 

na obra o pagamento dos terrenos e dos projectos. Por outro lado, quando o deputado refere que 

parece uma colagem de várias obras, evidentemente que a classificação económica e a 

classificação funcional das obras que vem no POCAL, não pode ser moldada para que moldassem 

as classificações das rubricas pelo plano estratégico apresentado, ou seja, os códigos de 

classificação das despesas e das receitas de capital e funcionais têm de ser respeitadas de acordo 

com o Plano Oficial de Contabilidade. Referiu que realmente este é um orçamento da maioria que 

resulta muitas vezes no consenso de todos, e assumiremos toda a responsabilidade política de 

implementar este programa que se executará durante os próximos quatro anos. ---------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Eduardo Pinto, mencionando que é normal, estando-se a iniciar 

o primeiro ano do mandato, que as opções apresentadas sejam para esse período, todavia receia a 

estratégia de ir a tudo e ao mesmo tempo. É uma estratégia legitima, mas cujos contornos e 
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resultados poderemos analisar. Por outro lado, não invalida que se a estratégia fosse outra, e só 

planear em cada ano aquilo que é possível realizar, não se conseguissem outros objectivos, quiçá, 

melhores. Parece-lhe que o plano é como o primeiro plano apresentado pela COMURBEIRAS à 

CCDRC e ao gestor do QREN, que era dito pelos jornais que era um plano megalómano, que previa 

cerca de 500 projectos e que, quando chegou a hora de ser discutido para ser aprovado, não 

couberam mais de 10% desse montante. Referiu que aquilo que a Câmara apresenta, é um conjunto 

de um inventário de necessidades que permanecem no concelho. Disse que, por vezes, a Câmara é 

renitente em adoptar algumas ideias e projectos vinculados pela oposição, que depois mais tarde 

recupera, mas quando recupera, recupera-os mal. Deu o exemplo da Central da Camionagem e do 

Jardim-de-Infância público. Mais uma vez a CMT esquece um projecto para o Jardim-de-Infância que 

o QREN aceitaria que fosse candidatado. Mais tarde ou mais cedo, chegaremos à conclusão que é 

necessário em Trancoso um Jardim-de-Infância mais moderno, equipado e eficiente. Expressou as 

suas reticências quanto ao facto de não ver previstas em rubricas individualizadas algumas das 

obras na área da freguesia de São Pedro. Disse que na Aldeia de Santo Inácio devia estar previsto o 

abastecimento de água e o saneamento e espera que concretize o compromisso do abastecimento 

de água ao Ameal. Espera também que se implemente e concretize a requalificação do bairro da 

Sr.ª da Fresta, em especial, a zona junto ao cemitério municipal. Disse ter receio que os sucessivos 

financiamentos a que vão concorrendo para a requalificação do Centro Histórico, se gastem naquilo 

que não é prioritário, e se deixe o essencial. No seu ponto de vista, a recuperação do Centro 

Histórico deveria também passar por recuperar fachadas, espaços, quer também tomando por 

encargo a recuperação de alguma habitação, e que depois, mediante regulamento específico, 

deveria ser atribuída a casais jovens. Gostaria que o presidente do Município comentasse alguns 

dados que sairam em jornais regionais sobre um estudo feito sobre o poder de compra concelhio, 

em que Trancoso aparece no meio da tabela, onde constam também os concelhos de Gouveia, 

Celorico da Beira e Figueira de Castelo Rodrigo, com valores que variam entre os 55 e 58%. Depois, 

sobre o índice de percentagem do poder de compra, e passou a ler “o factor reflecte o peso que o 

poder decisivo de cada concelho ou região tem no total do país e o factor dinamismo relativo 

centrado no contributo de movimentações sazonais nomeadamente turísticas. No primeiro volta a 

sair vencedor o concelho da Guarda com 0, 382 enquanto no que diz respeito ao FDR a grande 

maioria dos concelhos apresenta resultados negativos”. Curiosamente, Mêda está entre os cinco 

com valores positivos, com 0,017%, a que se juntam Foz Côa, Almeida e Sabugal, nem sinal de 

Trancoso. Quanto à questão do crescimento populacional, diz na tabela dos que perdem população, 

Celorico da Beira é o que menos perde, seguindo-se Vila Nova de Foz Côa e a seguir Trancoso. 

Depois diz que, em termos de perda populacional, Trancoso registou menos 9,9% ao contrário de 

algumas estatísticas aqui trazidas pelo Presidente do Municipio. ------------------------------------------------

--------- O Presidente do Municipio referiu que, em relação à questão das candidaturas,  este quadro 

de referência estratégica é bem diferente dos anteriores quadros comunitários. Nos anteriores 
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quadros havia um “plafond” para todos os municípios de acordo com a capitação da população e da 

área, o que levava a que os municípios soubessem no decorrer da planificação do quadro, o valor 

financeiro que iam ter. Com este QREN, o “plafond” acabou, e portanto o que vigora, é a lei da 

concorrência. As candidaturas vão saindo, e os municípios respondem ou não, sendo certo que, se 

os municípios do interior não forem cedo, correm o risco dos municípios do litoral, que têm mais 

capacidade de financiamento, esgotarem as medidas. É aqui que se entendeu ir a todas à medida 

que as várias candidaturas vão abrindo, desde que estejam de acordo com a estratégia e com as 

necessidades objectivas do concelho, porque por vezes vamos à primeira e só nos é aprovada na 

segunda, como aconteceu com a candidatura da regeneração urbana. Evidente que o Municipio não 

tem dinheiro para ir a todas as candidaturas, e portanto, terá que ser feita uma reflexão muito 

criteriosa, com grande bondade estratégica, para seleccionar as candidaturas a concorrer. Deu o 

exemplo do caso da candidatura ao POVT, da rede estruturante de água e saneamento básico, 

dizendo que a candidatura irá ser feita para tudo o que está por fazer, e também para a 

requalificação da rede que já está feita, dos depósitos da ETAR que estão feitos. Evidentemente, se 

formos financiados, executaremos tudo mais rapidamente, se não formos financiados, naturalmente 

que o ritmo de investimento será mais lento. Concorda na generalidade com as argumentações do 

deputado relativamente às obras referidas na sua freguesia. Relativamente aos indicadores, disse 

que em 2001 Trancoso teve o terceiro melhor resultado demográfico dos catorze concelhos, e aí 

tivemos um resultado negativo de 4%. Questionou qual o indicador estatístico que presidiu à 

apresentação desta notícia no jornal, porque os próximos censos serão em 2011. O que acontece, é 

que o INE faz extrapolações intercalares até aos censos de 2011. Sabe que tem dito que os 

indicadores de Trancoso, em relação a alguns concelhos à volta, são melhores. Neste momento 

somos o concelho com mais população de todo o norte do distrito, à excepção da Guarda. -------------

--------- Interveio o deputado Luís Castro, mencionando que nas Grandes Opções do Plano estão 

previstas transferências para associações culturais, desportivas e recreativas no valor de 300.000€ 

para obras de construção, beneficiação e reparação e também transferências para apoio a 

actividades, questionando como vai ser repartido este montante. Em relação ao programa de apoio 

às associações, disse ter existido durante algum tempo, sendo um programa reivindicado pelas 

associações tendo em vista democratizar o sistema dos apoios, e neste momento parece estar posto 

de lado. Além disso, existem verbas de 2005 que deveriam ser pagas em 2006 e ainda não o foram. 

Questionou quando seriam pagas essas verbas e se o tal programa é para continuar ou não. 

Relativamente à PPP disse que a beneficiação do Campo da Feira com um custo anual de 

262.912€, durante 26 anos, terá um custo total de 6.800.000€. Referiu que a floresta do nosso 

concelho é um bem precioso, e considera que o Presidente do Municipio poderia dar apoio à 

reflorestação e à beneficiação da floresta, por exemplo, no montante de 250€ por hectare a 

particulares. Verificando o montante que vai pagar de arrendamento durante os 26 anos, com menos 

de 65% daria para beneficiar, reflorestar ou dar apoio a cerca de 20 000 hectares no concelho. -------
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--------- Em resposta, o Presidente do Município disse que o POCAL não permite subsídios a 

particulares. Referiu que não se pode dizer que a CMT esteja completamente insensível às questões 

florestais, porque tem apoiado todos os anos as duas associações de produtores florestais 

existentes no concelho, e porque várias vezes tem-se manifestado junto da Direcção Regional de 

Agricultura quanto à inexistência de candidaturas para reflorestação. Referiu que, há cerca de dois 

meses, realizou-se uma sessão de divulgação do PRODER, onde foi apresentado um conjunto de 

medidas para o financiamento a reflorestações. Questionou onde é que o Ministério da Agricultura 

tem publicado ou publicita as linhas de financiamento ao PRODER, e a quem é que compete 

resolver o problema da reflorestação. Este é um problema nacional e essa responsabilidade é do 

Governo. Mencionou que não pode admitir que, para desculpabilizar o Governo, possa haver na 

Assembleia intervenções que levem a condenar a Câmara pela inacção do Governo. ---------------------

--------- Usou da palavra o deputado João Baptista, referindo em relação à intervenção do deputado 

Eduardo Pinto, que se em catorze corredores, Trancoso fica em terceiro, mal seria se ganhasse só 

um, pois era sinal que era o único concorrente. Disse que apesar da abstenção na votação do 

Orçamento por parte do PS, não quer deixar de reconhecer a forma dedicada de apreciação do 

deputado Carlos Martins. Considera que este Orçamento está bem equilibrado, aliás um orçamento 

é uma previsão, e enquanto previsão os números são aqueles que são. No final se não acontecer, 

paciência, pelo menos houve a intenção e a predisposição de fazer o melhor. Sugeriu que o 

Orçamento deveria ser participativo, apostando um pouco na descentralização de competências nas 

29 freguesias. Caminhando por aí, porque não ouvir IPSS’s e demais associações? Julga que 

Trancoso tem um défice de reflexão profunda, pois há mais de 20 anos existiram em Trancoso, os 

“Serões de Trancoso”, nos quais participaram várias personalidades como o Prof. Hermano Saraiva, 

e acha que Trancoso hoje necessita de uma congregação de intervenções de personalidades locais. 

Acha que tem de existir uma participação individual, colectiva e definir muito bem a estratégia para o 

concelho, apesar de nos seus eixos prioritários estar definida. É de opinião que no orçamento, a 

autarquia espelha bem e dá continuidade a um espelho de obras que durante os próximos quatro 

anos serão concretizadas. Há algo que não se deve esquecer, o atraso do QREN condiciona, 

sobremaneira, a concretização de obras que muitas vezes temos no horizonte. Questionou o 

Presidente do Município se foi verdade que houve obras apresentadas em reunião de Câmara pelos 

vereadores do PS, porque não teve acesso à certidão. Também o surpreendeu o facto de o 

Vereador António Nascimento, enquanto deputado municipal, várias vezes pedir que as sessões da 

Assembleia Municipal fossem aos sábados, e agora, como vereador, de um momento para o outro, 

tem tempo para ir às reuniões de Câmara e Assembleia Municipal. Salientou o facto da Igreja matriz 

de Santa Maria estar a necessitar de obras de beneficiação, e ver que não existe nenhuma verba 

referida no Orçamento para o efeito. -------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa questionou o Presidente do Municipio se poderia facultar o direito de 

efectuar uma pequena intervenção ao vereador António Nascimento para este responder à 
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intervenção do deputado João Batista. O Presidente da Mesa salientou que só dá a palavra aos 

vereadores por delegação do Presidente do Municipio. -------------------------------------------------------------

--------- O vereador António Nascimento agradeceu a tomada de posição do Presidente do Município, 

pelo facto de o poder deixar defender numa questão puramente pessoal, apresentada pelo deputado 

João Batista. Não sabe se é pelo facto de ter vindo de outra força política, e há alguns anos ter 

aceitado acompanhar o PS, que, por vezes, parece-lhe que se picam. Sempre defendeu que as 

sessões da Assembleia fossem realizadas ao fim de semana, ou em horário não laboral, e continua 

a dizê-lo. Acontece que foi eleito vereador, e isso, dentro da empresa onde trabalha, tem outro 

entendimento. É obrigado a comunicar que é vereador, em que moldes e qual o tempo que isso lhe 

ocupa. Para tranquilizar o deputado João Batista, também pode dizer que hoje está presente, porque 

está a gozar uma tolerância que poderia gozar noutro dia. Disse que a seguir vão votar o orçamento, 

e o grupo municipal do PS, como já foi referido, vai abster-se. Se calhar, em anos futuros terão de 

pensar em votar contra. Não quiseram inviabilizar, mas também lhe parece que este tipo de 

questões pessoais terão de acabar um dia. Informou que continua a ser democrata -cristão. ----------- 

--------- Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa passou à votação. A proposta foi 

aprovada por maioria, com vinte abstenções. As declarações de voto irão ser transcritas na íntegra. -

--------- “Declaração de voto do PS. Mais uma vez a maioria camarária decidiu apresentar para 

aprovação nesta Assembleia um orçamento fantasioso, pouco rigoroso e enganador. Um orçamento 

municipal, quando feito com séria intenção de apresentar publicamente as fontes previstas de receita 

e as opções de despesa do concelho, deve ser claro quanto às opções de despesa propostas, 

rigoroso na afectação das receitas e verdadeiro nas intenções de investimento que expõe. Ora, o 

orçamento que aqui se apresenta, não é claro, não é rigoroso e não é verdadeiro. Não é claro 

quanto às intenções de investimento que deveriam ser reveladoras da estratégia de 

desenvolvimento que a Câmara Municipal deseja prosseguir. O Orçamento e Grandes Opções do 

Plano propõem uma série de obras a realizar (ou a pagar, na sua maior parte) sem que tal conjunto 

de obras permita revelar a existência de um coerente plano de progresso para o concelho. Na 

realidade, revelam cabalmente a sua inexistência, denunciando que o investimento municipal tem 

mais a ver com a manutenção de clientelas politicas, propondo obras, quaisquer elas sejam, nas 

áreas onde a maioria pretende obter ou consolidar um maior controlo politico, que com uma 

criteriosa definição de necessidades e prioridades. Não é rigoroso, nem no campo das receitas, 

cerca de 50% destas são fantasiosas, sem qualquer possibilidade de serem concretizadas, nem no 

campo das despesas, afectando-se montantes a obras relativamente às quais nem sequer foi 

elaborado ainda projecto, primeiro pressuposto para a elaboração de uma estimativa financeira. Não 

é verdadeiro, pois apresenta-se como orçamento de realizações quando mais não é do que um 

orçamento para pagamento de obras há muito realizadas e amortização de empréstimos que cada 

vez mais vão afogando financeiramente o município. Torna-se claro, até pelo empolamento 

imaginativo das receitas, que nenhuma das novas obras que as Grandes Opções do Plano propõem 
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será realizada ou sequer iniciada neste exercício orçamental. Por tudo isto, e também pelo facto de a 

maioria ter sido sempre avessa à introdução de qualquer mecanismo participativo da oposição na 

elaboração do orçamento, este é um documento no qual o Partido Socialista não se revê. Este é o 

orçamento da maioria e a responsabilidade das opções tomadas e das obras não realizadas será 

inteiramente dela, pelo que nos abstemos na sua votação. Trancoso, 29 Dezembro 2009.” -------------

--------- “Declaração voto PSD. O Grupo Municipal do PSD à Assembleia Municipal de Trancoso, 

apresenta a sua declaração de voto, relativa ao Plano e Orçamento para 2010. Era expectável, que 

no inicio de mais um mandato autárquico, a apresentação do Plano e Orçamento, se revelasse como 

a oportunidade de o Executivo apresentar o seu programa estratégico para o mandato, e a 

Assembleia aproveitasse a sua discussão para avaliar e reflectir sobre a bondade dessa estratégia. 

Ora, o Executivo apresentou à Assembleia um extenso programa, cumprindo o seu papel de colocar 

à discussão a orientação estratégica do Municipio. Lamentável, foi, que com o decorrer dos 

trabalhos, cedo se revelasse, e a preocupação da oposição, não era de responder ao desafio, mas 

apenas, regressar ao debate quezilento, com inquietações iguais e objectivos sem mudança, 

fugindo, pois, à chamada; embora a nova composição da bancada tenha permitido mudar os trajes e 

redefinir o cerimonial. A oposição assume, assim, o papel fácil dos críticos das coisas feitas. Topam 

meia dúzia de linhas de doutrina, e logo enumeram bibliotecas sem medida, documentários 

desfavoráveis, com sugestões imperativas para riscar e excepcionar. De erro em erro, assim lhes 

parece o mundo depois de acontecido. Olham sempre para o passado. Para o futuro, esperam. 

Finalmente, ali estão para o julgar! Acontece, porém, que a reflexão sobre a estratégia dá sentido e 

coerência ao processo de desenvolvimento. Esse, será sempre um resultado colectivo. Do erro de 

alguns, do acerto de muitos, do contributo e da experiência de todos. No mundo não há refúgios. 

Somos todos vizinhos. Não há renúncias possíveis, nem esplêndidos isolamentos. Os vencedores e 

os vencidos estão condenados à inter - dependência e ninguém deve faltar à chamada. Todavia, não 

tendo resultado do debate, qualquer contributo novo que enriquecesse a estratégia e acrescentasse 

ao Plano, ficou apenas a lamúria e o queixume habitual: - a critica ao Orçamento por ser mais 

ambicioso do que os resultados, sendo que nesta evidência, está ao paradigma da gestão 

autárquica. – Se não houver pensão legal, não é possível realizar o investimento público. O concelho 

de Trancoso tem vindo a registar, muito positivamente, sinais de evolução e de desenvolvimento, 

tendo vindo a concretizar um conjunto de investimentos, estruturantes, para a sua evolução. Todos 

os indicadores: - demográficos, sociais e económicos, apontam no sentido da evolução, que 

contrasta, positivamente, no conjunto da região e dos concelhos vizinhos. É um caminho difícil, mas 

o importante é ter uma orientação definida, assumindo o risco, e decidindo, tomando a 

responsabilidade do erro para não ter a da inacção. O grupo municipal do PSD vota assim 

favoravelmente as Grandes Opções, o Plano e o Orçamento para 2010, por ver neles coerência, 

sentido de oportunidade, exigência, clarividência estratégica, ambição e um desígnio para Trancoso. 

Porque é o desígnio que dá sentido às gerações, e não o derrotismo que permanentemente vive no 
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passado. Grupo Municipal do PSD.”---------------------------------------------------------------------------------------

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

Deu a palavra ao deputado Carlos Martins, o qual referiu que este parece-lhe ser o ponto mais 

importante da reunião. Por vezes, parece que as Câmaras são órgãos que servem apenas para 

fazer obras. No entanto, há coisas mais importantes para os cidadãos, uma delas é esta, ou seja, a 

diminuição do peso do IRS que cada um de nós paga. A percentagem variável que cabe à Câmara 

na colecta do IRS é de 5% e a Câmara tem a opção de cobrar ou não aos munícipes esses 5% ou 

cobrar só uma parte. Mais importante que isto, é o sinal que o Municipio dá, é o sinal que beneficia 

os seus cidadãos e que o concelho vai à frente. É uma medida sincera no combate à desertificação, 

é um sinal para que os casais jovens que se queiram instalar no concelho, ficarão a saber que se 

paga menos IRS. Os vereadores do Partido Socialista abstiveram-se nesta votação, dizendo que 

não lhes foi apresentado o montante das receitas que o Municipio perderia, se prescindisse desta 

variável de IRS. Uma vez que estão orçamentados 147.000 €, disse que se a Câmara prescindir de 

3%, receberá menos cerca de 80.000€, o que na sua opinião, não gerará um encargo muito oneroso 

para a Câmara. Deu a sugestão para assinatura, no próximo ano, de uma proposta para que a 

Câmara prescinda da percentagem de IRS a que tem direito. -----------------------------------------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Municipio disse que esta questão deve ser analisada em duas 

perspectivas. Anteriormente à actual Lei das Finanças Locais, vigorava a Lei 42/98, que dizia que os 

Municípios participavam nos impostos do Estado através do FEF, correspondente a 30,5% da média 

aritmética da receita do IRS, IRC e IVA. Com a actual lei, o FEF passa apenas a corresponder a 

27,3%. De uma lei para a outra, os municípios perderam 3%, mas o Governo dá a possibilidade de ir 

buscar 5% só, sobre o IRS e desta percentagem, uma parte de 2% é fixa, portanto a Câmara não 

pode prescindir dela. Disse que o Governo quando dá possibilidade de se prescindir destes 3%, quer 

que se esqueça que o Estado não baixa o IRC, IRS e o IVA, que o Estado tem uma das cargas 

fiscais mais pesadas desde sempre, e que se faça cair o odioso sobre os municípios porque não 

prescindem dos 3% sobre o IRS. ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Eduardo Pinto, dizendo que a verba que está prevista em orçamento 

são os 147.296€ e o Orçamento também prevê uma nova rubrica com 200.000€ que é a nova taxa 

que a maioria criou relativa à recolha dos resíduos sólidos. Na prática, em termos de equilíbrio 

orçamental para 2010, se a Câmara prescindisse duma percentagem desse valor a que tem direito 

sobre o IRS, não sofreria qualquer desequilíbrio em relação, por exemplo, ao orçamento de 2009. 

Por outro lado, disse que nos últimos anos, desde o Governo do Eng. Guterres, as autarquias viram 

mais do que duplicadas as suas receitas directas da participação do Orçamento do Estado. Referiu 

que, como disse o deputado Carlos Martins, era uma questão simbólica, e, se calhar, no bolso da 

maior parte dos cidadãos, não tinha significado substancial, mas era indicativo, à semelhança de 

outras medidas que poderiam ser tomadas pelo Municipio. O que acontece, é que não tomou 

nenhuma medida que de alguma forma fosse, nestes tempos de crise, de apoio social, de apoio às 
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famílias. Em termos de números, não era por isso que a Câmara iria ficar com maiores dificuldades 

do que aquelas que já tem ou irá ter. -------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município disse que esta percentagem de 3% no IRS é uma dedução à 

colecta. Sabe-se também que as pessoas mais desfavorecidas estão praticamente isentas de IRS. 

Disse não ser contra a dar-se uma abertura a uma descida simbólica. Pensa que para o próximo 

ano, com o contributo de todos, poderia prescindir de alguma percentagem desses 3%. Como 

sabem, consta da lei que a proposta do orçamento ou é votada ou rejeitada, não pode ser alterada. 

Portanto, assumiu que no próximo ano a Câmara proporá prescindir de uma parte dos 3% da taxa 

variável do IRS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Nuno Rodrigues, mencionando que na última votação do IMI, 

votaram contra por não aplicarem a taxa mínima, isto por causa de uma regra que não é culpa da 

Câmara, mas que beneficia as receitas da autarquia. Disse que a tomada de posição da bancada do 

PS perante o IRS, tem mais a ver com a postura e uma visão que dão às pessoas, do que se 

pretende para Trancoso por parte da autarquia. ----------------------------------------------------------------------

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

aprovada por maioria com cinco abstenções e treze votos contra. Não havendo declarações de voto 

informou que se iria passar ao ponto cinco da ordem de trabalhos. Deu a palavra ao Presidente do 

Município para um breve esclarecimento. Este disse que delegava a intervenção e respostas no 

vereador António Oliveira que foi o autor da proposta na Câmara Municipal. ---------------------------------

--------- O vereador mencionou que têm no Regulamento de Mercados e Feiras de Trancoso e no 

regulamento das instalações da praça municipal de Trancoso uma disposição que quer a Provedoria 

de Justiça, quer a DGAL, consideram completamente ilegal. O Regulamento de Feiras e Mercados já 

tem esta norma desde 1992, foi revista em 2000 e manteve-se, e o Regulamento da Praça Municipal 

entrou em vigor em 26 de Março de 1992. Quer num caso, quer noutro, se os respectivos agentes 

económicos não pagarem nos primeiros quinze dias do respectivo trimestre, pagam com uma multa 

acrescida de 50%. Antes, os feirantes não tinham associações representativas, hoje existe uma 

federação nacional de feirantes, têm associações e a nova lei que vigora sobre este regime foi 

renegociada com essa federação e as associações de feirantes. Como a legislação em vigor, levou a 

que as Câmaras deixassem de emitir os cartões de feirante, tendo que acertar um novo 

regulamento, face às alterações introduzidas pelo decreto-lei 42/2008. Sucede que temos de fazer 

essa alteração por dois motivos, pois aplicam-se os tais 50% e se eles deixam de pagar, nós já não 

temos instrumentos legais para lhes caçar os cartões de feirante, uma vez que já não é a Câmara a 

emiti-los. A proposta é que, em vez de ser até ao décimo quinto dia o pagamento do primeiro mês, 

seja até ao trigésimo dia, e que findo este prazo, fiquem sujeitos ao pagamento de juros de mora 

calculados nos termos do art.3º do decreto-lei 63/99 de 16 de Maio. É uma forma de agilizarmos e 

cumprir de acordo com as recomendações da Provedoria e da DGAL. -----------------------------------------

---------- Interveio o deputado António Plácido, mencionando que ficou esclarecido com algumas das 
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questões que o Vereador António Oliveira expôs, mas parece-lhe que não são aquelas as mais 

pertinentes e as que mais preocupam as pessoas a quem diz respeito este regulamento. Primeiro, 

se até aqui, não pagando o que deveriam pagar, e depois, recusando-se a pagar os 50%, lhes era 

sacado o cartão de feirante que eventualmente as poderia impedir de exercer o direito de venda, se 

agora não pagarem o que é que lhes acontece? Estamos preocupados com a legalidade destas 

alíneas, mas o Mercado no seu todo, neste momento, é uma ilegalidade completa, uma vez que não 

respeita a lei que regula os mercados. Quando é que efectivamente estarão reunidas as condições 

para que, do ponto de vista legal, tanto o Mercado como a Praça, cumpram todos os requisitos e 

todas as normas que deveriam cumprir? Considera que era com isto que se deveriam preocupar, e 

não com a alteração de dois pontos num decreto-lei que não percebeu onde irá alterar o normal 

funcionamento da Praça ou Mercado. ---------------------------------------------------------------------------------- -

--------- Em resposta, o vereador António Oliveira disse que a proposta no seu ponto três introduz um 

novo número que refere que findo o prazo previsto, ficarão sujeitos ao pagamento de juros de mora, 

e findo esse prazo, considera-se cancelado o direito à ocupação do respectivo espaço. Esse ponto 

não existia, o que existia anteriormente era uma disposição de caçar o respectivo cartão de feirante, 

mas agora não sendo emitido pela Câmara, não o podíamos fazer. Concorda que o Regulamento de 

Feiras e Mercados está desactualizado, tanto este, como aqueles que, com a publicação do decreto-

lei 42/2008, davam prazo até inícios de 2009, e ainda hoje permanentemente estão a ser publicados. 

Naturalmente que teremos de trazer aqui uma nova proposta de Regulamento em conformidade com 

esse decreto-lei, e é necessário um processo de discussão publica, e ser publicado em Diário da 

República. Tem que ser sujeita às associações representativas dos feirantes e consumidores de 

acordo com a legislação, portanto, é um processo longo, o que irá demorar seguramente meio ano. 

Nós não podemos manter esta situação de ilegalidade, ou seja, os feirantes chegarem lá para pagar 

depois do décimo quinto dia e os serviços pedirem mais 50% e eles recusarem. ---------------------------

--------- O Presidente da Mesa pôs a proposta à votação, sendo aprovada por unanimidade. Informou 

que se iria passar ao ponto número seis da ordem de trabalhos. Não havendo intervenções, 

colocou a proposta à votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Informou que se iria passar ao 

ponto número sete da ordem de trabalhos. Deu a palavra ao Presidente do Município para tecer 

uma breve consideração sobre este ponto. -----------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Municipio referiu que o Governo obriga as Câmaras Municipais a proceder 

até ao final do ano à aprovação de regulamento de taxas com um estudo económico-financeiro. Em 

tempo útil este estudo foi adjudicado, foi aprovado na unidade da Câmara, foi colocado à discussão 

pública, não teve contributos, foi de novo aprovado na Câmara e agora vem ser submetido a esta 

Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Eduardo Pinto, questionando se resulta deste novo regulamento um 

aumento das taxas que já são praticadas pelo Município, ou se elas se mantêm, ou só se destina a 

dar suporte legal às mesmas taxas. --------------------------------------------------------------------------------------
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--------- Em resposta, o Presidente do Município referiu que o que a Câmara pretendeu, foi adequar e 

responder a uma obrigação que decorria do Estado. O Governo obrigou que todas as taxas 

cobradas pelo Município deveriam ter uma fundamentação económico-financeira e o objectivo foi 

enquadrar um estudo que desse suporte a estas taxas. A directiva comunitária e o princípio que 

consta na lei das finanças locais é que os preços devem corresponder aos custos, e foi atendendo a 

esses custos, que foram encontrados os novos preços. É evidente que há um acréscimo da receita 

por força destas novas taxas. ----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Não havendo mais intervenções, o Presidente pôs a proposta à votação, a qual foi aprovada 

por unanimidade. Informou que se iria passar ao ponto oito. Deu a palavra ao Presidente do 

Municipio para fazer uma breve introdução. ----------------------------------------------------------------------------

--------- Este referiu que o Presidente do Conselho de Administração seria o Dr. João Rodrigues e as 

vogais Prof. Maria Fernanda Baltazar Bravo Rocha e Drª. Susana Maria Cordeiro Domingues 

Lourenço. Trata-se agora de aprovar o seu estatuto remuneratório. Informou que o do Presidente 

seria zero e das vogais 600 €. ----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Amaral Veiga, informando que a posição do PS relativamente à 

Empresa Municipal, é votar contra tudo o que tenha a ver com esta empresa, porque foi contra a sua 

criação, e até pelas últimas trapalhadas, sendo que afinal a legislação impedia o anterior Presidente 

de o ser. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Eduardo Pinto, referindo que no seguimento da intervenção anterior, 

começa por relevar o facto de ser um membro do Executivo Municipal a exercer este cargo. Referiu 

que o Dr. João Rodrigues irá ser o segundo Presidente deste mandato, porque já houve uma 

proposta de nomeação. Questionou o Presidente do Município sobre quais os motivos por que o Sr. 

Santos Costa se demitiu, e se existe algum fundamento no que lhe chegou aos ouvidos de que o Sr. 

Santos Costa ficaria como consultor da Eventos. Por outro lado, disse que uma das questões que 

contribui para o voto contra do PS, é o comportamento que têm tido os Conselhos de Administração 

desta Empresa, pois o que se assiste em Trancoso é o uso desta Empresa para efeitos partidários. 

Tem pena que já não seja o Sr. Santos Costa o administrador da Empresa, porque o considera uma 

pessoa rigorosa, séria, correcta e gostava de lhe perguntar se aquela empresa fosse privada e ele 

tivesse o papel de Presidente do Conselho de Administração, se ele entendia que nas actuais e 

anteriores responsabilidades que cabiam à Empresa Municipal, necessitar daquela quantidade de 

pessoas que lá estão, porque, em alguns sectores, deve ser desolador algumas pessoas irem para 

ali todo o dia sem terem nada que fazer. Isto é inaceitável pois os recursos deveriam ser canalizados 

para actividades produtivas. Sempre entendeu que, se houvesse imparcialidade, a TEGEC deveria 

ser administrada por alguém apartidário, isento e não ser permitido o abuso por quem está no poder 

desta situação. A não ser assim, deveria ser um Conselho de Administração partilhado, 

pluripartidário. A gestão da Eventos tem muita opacidade, falta de transparência. Leu um texto da 

última agenda cultural, o qual referia que “(…) nestes dois últimos meses de 2009 reinicia-se um 
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novo ciclo autárquico e, por consequência, um novo ciclo de administração da Empresa Municipal. 

Em ambos, a determinante vontade de fazer mais e melhor, na continuidade da obra que, à vista de 

todos, se esconde à visão de alguns na doada das promessas e das recriminações, próprias de 

quem se auto promove, despromovendo os demais, por vezes não se faz justiça ao esforço e ao 

arrojo de quem promete e cumpre”. Questionou se em plena época eleitoral, isto é digno dum 

editorial de uma agenda cultural. ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Município disse que não há Município nenhum dos 305, que 

não tenha empresas municipais e há muitos com várias. O que acontece quando a Câmara é 

socialista e as empresas municipais estão detidas e geridas pelo PS, o PSD na oposição faz o 

discurso que o deputado acabou de fazer. Quando  o PSD gere a Câmara e empresa municipal, o 

PS faz o discurso que fez. Este país vive desta dança de salão pois quando se está no poder é um 

discurso, quando se está na oposição, o discurso é outro. Concerteza que as empresas municipais 

foram criadas por um Governo favorecido por um lobi autárquico em Portugal para terem uma forma 

fácil e aligeirada de contratação de pessoal e de gestão. Nisso, todos os partidos políticos a nível 

nacional têm utilizado o mesmo sistema. Somos diferentes, no aspecto em que nenhum membro do 

órgão executivo lá foi ganhar senhas de presença, e muitos municípios usam esse esquema para 

aumento de vencimento. Neste momento, o Dr. João Rodrigues vai para lá, e não vai ganhar mais 

por isso. Somos também diferentes nos vencimentos dos membros do órgão de gestão, os quais são 

dos ordenados mais baixos de todos os órgãos de empresas municipais. Não somos diferentes no 

aspecto de utilizar a Empresa Municipal para contratar gente. Disse que não encara a empresa 

municipal, mistificando-a de argumentação que não corresponde à realidade. Em relação ao Sr. 

Santos Costa, disse que quando se constatou que uma alteração ao estatuto da aposentação da 

função pública, da qual só agora se aperceberam, no sentido de considerar que os aposentados 

beneficiando da aposentação antecipada e voluntária não podiam voltar a exercer funções públicas, 

isso originou a sua saída, apesar de continuar como consultor, mas gratuito. Acontece também que, 

a ida do Dr. João para Presidente da Empresa Municipal tem a ver com a circunstância de 

querermos aproveitar um membro do órgão executivo e encontrar uma solução que desse força e 

sustentabilidade junto do Municipio ao programa a desenvolver pela Empresa Municipal. Referiu que 

se dependesse dele, a pessoa que teria convidado para desempenhar essa função, seria o Dr. 

César Prata, mas nunca iria fazer um convite desses porque eticamente não o deveria fazer, e sabia 

que ele também recusaria. --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O deputado Eduardo Pinto disse que espera que, em alguns aspectos, o novo Presidente do 

Conselho de Administração seja substancialmente diferente do anterior. Disse restarem-lhe dúvidas 

sobre a questão se o Sr. Santos Costa não irá receber remuneração de qualquer tipo, como, por 

exemplo, despesas de representação. Por outro lado, sabe que teve que ser arranjada uma 

engenharia para o Sr. Santos Costa receber os 1400€ que recebia e pelo que lhe dizem, o artigo que 

impunha essa necessidade, é o mesmo que na alínea seguinte refere o pormenor que agora foi 
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descoberto. Tem algumas dúvidas que isso tenha passado despercebido aos distintos juristas que a 

CMT tem, e por quem ele tem muita consideração. Questionou se há lugar ou não à reposição de 

alguma verba, por parte do Sr. Santos Costa, que indevidamente recebeu. ----------------------------------

--------- Em resposta, o Presidente da Câmara disse que essa imposição passou completamente 

despercebida aos serviços do Município. Não haverá lugar à reposição, porque trata-se de uma 

anulabilidade e o regime jurídico das anulabilidades prevê que passados dois anos deixa de ser 

considerada como vício. Não se trata duma nulidade, mas sim de uma anulabilidade. Quanto à 

questão do Santos Costa ficar como consultor, não irá efectivamente receber nada. Quanto à 

Presidência do Dr. João Rodrigues, disse que, por aquilo que conhece dele, vai ser uma presidência 

de sucesso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Paulo Leocádio, referindo que, como o Presidente do Municipio disse, 

as empresas municipais servem para a Câmara contratar pessoal, questionando de que forma essas 

contratações são feitas. Conhece empresas municipais que fazem, e fazem bem, anunciam os 

concursos e contratam os mais capazes. Em Trancoso não sabe como o fazem. ---------------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Municipio disse que os funcionários são dos mais capazes. -----

--------- O Presidente da Mesa colocou a proposta à votação, sendo esta aprovada por maioria com 

dezasseis votos contra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Não havendo público, o Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão, da qual, para 

constar, se lavrou a presente acta, que depois de lida, discutida e aprovada, irá ser assinada pelos 

Secretários e Presidente da Mesa. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O Presidente da Mesa da Assembleia –  

--------- O Primeiro Secretário – 

--------- O Segundo Secretário –  
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