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Acta n.º 7 – 22 de Novembro 2014

-------- Aos vinte e dois dias do mês de Novembro do ano de dois mil e catorze, pelas nove horas, no

auditório  do  Pavilhão  Multiusos,  realizou-se  uma  sessão  ordinária  da  Assembleia  Municipal  de

Trancoso, legalmente convocada para o efeito e presidida por José Amaral Veiga, seu Presidente. A

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

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

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

actividade desta e da situação financeira do Município; -------------------------------------------------------------

-------- Ponto número três – Análise, discussão e votação da 4ª Revisão ao Orçamento da Receita e

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

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

e Despesa, Grandes Opções do Plano e Mapa de Pessoal para o ano 2015; --------------------------------

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

variável do Município no IRS, nos termos do nº1 do artº26 da Lei nº73/2013 de 3 Setembro; ------------

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

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

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

Exercício da Actividade de Comércio a Retalho Não Sedentário do Município;  ------------------------------

--------  Ponto número oito -  Análise, discussão e votação da proposta de alteração ao Plano de

Pormenor  de  Salvaguarda  do  Centro  Histórico  de  Trancoso;  ----------------------------------------------

–-------  Ponto número nove –  Apreciação da informação do Revisor  Oficial  de Contas  sobre  a

situação económico financeira do Município reportada ao final  do 1º semestre de 2014; ----------

–-------  Ponto  número  dez  -  Análise,  discussão  e  votação  da  proposta  de  atribuição  de  apoio

financeiro a diversas freguesias; -----------------------------------------------------------------------------------------

–------- Ponto número onze - Período destinado ao publico. ------------------------------------------------------

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

dos  membros  da  assembleia  António  Carlos  Camejo  Martins,  substituído  por  Patrícia  Raquel

Bernardo  Lavoura;  Isabel  Ferreira  dos  Santos  Lobão,  membros  do  Grupo  Municipal  do  Partido

Socialista, e António Manuel Oliveira Silva, substituído por Manuel José dos Santos Costa; José dos

Santos  Nascimento,  substituído  por  Maria  José  Guedes  da  Silva  Botelho,  membros  do  Grupo

Municipal do Partido Social-Democrata. Estas faltas foram devidamente anotadas, assim como as

registadas  pelos  Presidentes  de  Junta  da  Freguesia  de  Aldeia  Nova,  José  Maximiano  Cardoso

Rodrigues, substituído por Luís Carlos Diogo Natal; da Freguesia de Castanheira, Francisco José

Máximo Barreiros, substituído por Vítor José Anacleto Santos; da Freguesia de Granja,  Joaquim

Monteiro  Gambôa;  da  Freguesia  de  Moimentinha,  José  Carlos  Andrade  Pinto  e  da  União  das
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Freguesias  de  Carnicães  e  Vilares,  José  Bernardo  Caetano  Rodrigues,  substituído  por  António

Manuel Silva Bernardo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Município,  Amílcar  José  Nunes  Salvador,  bem como os  senhores  Vereadores  Eduardo  António

Rebelo Pinto e João Paulo Rodrigues Matias. ----------------------------------------------------------------------

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

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

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

ausente  dos  mesmos,  por  período  igual  de  tempo”,  o  membro  da  assembleia  Nadine  Dias

Domingues Ambrósio, do Grupo Municipal do PSD. -----------------------------------------------------------------

--------  O Presidente  da  Mesa deu inicio  à sessão informando que tinha recebido,  por  parte  da

Câmara Municipal,  um pedido de inclusão de um novo ponto na ordem de trabalhos:  “  Análise,

discussão e votação da proposta de atribuição de apoio financeiro a diversas freguesias”.  Deu a

palavra ao Presidente do Município para fazer uma breve explicação. ----------------------------------------

-------- No uso da palavra, o Presidente do Município referiu que, por lapso, este ponto não tinha sido

solicitado aquando do envio da ordem de trabalhos, uma vez que já se encontrava aprovado em

reunião de Câmara de doze de Novembro. Disse existir urgência, por forma a  que as freguesias

pudessem  vir a ter algum apoio, ainda, no corrente ano.--------------------------------------------------------

-------- Não havendo intervenções, o Presidente da Mesa submeteu a inclusão do ponto à votação,

tendo sido aprovada por unanimidade. Informou que este ponto seria discutido antes do Período

destinado ao público, passando a ser o ponto dez da ordem do dia. Colocou à discussão a acta da

sessão anterior.------------------------------------------------------------------------------------------------------ –---------

–-------  Interveio  o  membro  da  assembleia,  Tomás  Martins,  afirmando  que  gostaria  que na  sua

intervenção, onde abordou a questão da Associação Motard’s D’El Rei e da actividade desenvolvida

no âmbito da festa da história, constasse que o Presidente da Associação, João Máximo, tivera o

cuidado de reunir com o Presidente do Município e mostrar os comprovativos de toda a despesa

realizada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

–------- O Presidente da Mesa concordou, afirmando que esse assunto seria incluído como adenda à

acta. Não havendo mais intervenções e colocada à votação, a mesma foi aprovada por maioria com

três abstenções. Informou que se iria passar ao ponto um da ordem de trabalhos.  –-----------------

-------- Usou da palavra o membro da assembleia,  Tomás Martins,  questionando o Presidente da

Câmara sobre  as perspectivas de futuro da Empresa Municipal , dos seus funcionários, e o que faria

o Executivo no sentido de garantir os serviços que têm vindo a ser prestados pela mesma.  –------

--------  Interveio  o  membro  da  assembleia  municipal,  Paulo  Leocádio,  mencionando  que  numa

certidão  da  Câmara   os  vereadores  do  PSD foram tratados  apenas  pelo  nome,  enquanto  aos

vereadores do PS foram tratados pelos títulos e depois o nome. É de opinião que não faz sentido o

uso  dos  títulos   e,  muito  menos,  na  mesma  certidão,  uns  terem  sido  tratados  por  doutores  e
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professores enquanto outros apenas pelo nome. Deixou esta nota ao Presidente da Assembleia,

bem como à Câmara Municipal, referindo estarem ali como membros da assembleia e, que,  assim,

deveriam ser tratados.  Deu os parabéns pela forma como decorreu e foi  organizada a Feira da

Castanha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa concordou com a sugestão do membro da assembleia municipal no

sentido de se tratarem os membros  da assembleia municipal,  apenas,  pelo nome, esquecendo,

assim, o grau académico de cada um.----------------------------------------------------------------------------------

-–------ No uso da palavra, o Presidente da União de Freguesias de  Vila Franca das Naves e Feital,

António Pina, agradeceu ao Presidente da Assembleia a celeridade com que diligenciou para que o

Presidente do Município respondesse a questões feitas por ele, na anterior sessão, e às quais, na

altura, não obteve resposta. Informou que à questão do caminho rural arranjado em Vila Franca das

Naves,  o Presidente do Município respondeu que, afinal, não tinha sido um caminho rural, e que,

apenas  andara  uma  máquina  a  cortar  saibro  para  arranjar  caminhos  rurais.  Salientou  que  os

caminhos rurais têm sido arranjados por uma máquina paga pela Junta de Freguesia. À pergunta

sobre o preço por metro quadrado de terreno em Trancoso, para comparar os vinte e cinco euros

metro quadrado pedidos pela Câmara em Vila Franca das Naves, foi-lhe respondido que o valor de

terreno por metro quadrado em Trancoso rondava entre os cinquenta e os setenta euros. Afirmou

que o anterior Executivo pagou em Vila Franca das Naves um terreno pelo preço de vinte e dois

euros e cinquenta e dois cêntimos por metro quadrado, o que, na sua opinião, a Câmara ,estando  a

pedir vinte e cinco euros o metro quadrado, está a ganhar dinheiro. Considera que o Município não

se pode comparar a um particular e  que os seus terrenos não deveriam ser vendidos a este preço.

Na sua opinião,deveriam ser dados, ou vendidos, a custos baixos a pessoas que têm necessidades.

Relativamente aos critérios da ida a Salamanca, disse ter chegado à conclusão , pela resposta que

recebeu,  de  que  só  os  amigos  do  Executivo  puderam  ir,  pois,  nessa  viagem,  só  foram  os

colaboradores da I Feira/Mostra de Gado. Informou, também, ter enviado um ofício  ao Município  a

perguntar qual o valor que poderia vir a ser atribuído para o Carnaval de Vila Franca das Naves,

pois, este, não conseguia organizar-se em, apenas, um mês. Disse que a junta a que preside, por si

só, não tem verbas para realizar o Carnaval, salientando que se, até ao princípio de Dezembro, não

for  dada  uma  resposta  ao  oficio,  a  junta  já  decidiu   não  realizar  o

evento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa disse,  em resposta ao agradecimento,  que apenas tinha cumprido

uma obrigação,  reenviando uma carta que recebera do Presidente da União de Freguesias de VFN

e Feital ao Presidente do Município. Depois de ter obtido a resposta, reencaminhou o conteúdo da

mesma  ao Presidente da União de Freguesias de VFN e Feital. ------------------------------------------------

-–------ Interveio o membro da assembleia municipal ,João Baptista, perguntando quais as diligências

efectuadas pelo Município,  para que a viatura do INEM, após um ano da  sua saída,  voltasse

novamente para Trancoso e quais as perspectivas que  têm da sua reposição. Considera que esse
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serviço tem sido assumido pelos Bombeiros Voluntários de Trancoso e questionou o Presidente do

Município como é que considerava o desempenho do mesmo.  Relativamente à festa da Castanha,

disse ter existido no passado, também, uma festa relacionada com a castanha. Sabendo que houve

um acréscimo de produtores, ao nível da área, com uma referência do ano de mil novecentos e

noventa e nove, de oitocentos e cinquenta e cinco hectares para mil trezentos e quarenta e oito

hectares, registados no ano de dois mil e nove, questionou o que é que a Câmara, para além desta

promoção, tinha pendente para haver um escoamento do produto. Pensa que Trancoso também

deveria trabalhar  na transformação do produto e ter ,à semelhança da sardinha doce, algo derivado

da castanha. Perguntou  se a sardinha doce está, ou não, certificada. Caso não esteja certificada,

pensa que se deveria apostar na sua certificação para que se torne um produto competitivo a nível

nacional e, quiçá, internacional. Disse saber, no contexto da CIM  Beiras e Serra da Estrela, ter sido

aprovado,  pelos autarcas pertencentes,  um plano estratégico de desenvolvimento  intermunicipal.

Disse ter visto, nesse plano, projectos específicos para outros concelhos e gostaria de ser elucidado

sobre o que é que Trancoso terá direito , uma vez que, na sua opinião, não consta lá nada.  --------

-------- Em resposta  às questões colocadas, o Presidente do Município mencionou que a Empresa

Municipal  sempre  foi  uma preocupação deste   Executivo  mas  que,  ainda,  não havia  nenhuma

novidade relativamente ao recurso apresentado a catorze de Fevereiro. Disse estar a ser feita uma

avaliação  dos  serviços  e  notaram,  durante  este  ano,  empenho  e  dedicação,  havendo  algumas

pessoas que,  também,  saíram de livre vontade da empresa.  Afirmou que,  assim que houvesse

novidades as mesmas seriam transmitidas imediatamente. Agradeceu as palavras do membro da

assembleia Paulo Leocádio, a propósito da feira da castanha, mencionando que sempre defendeu

uma aposta  no  sector  primário  e,  também,  estavam previstas  algumas  novidades  na  pecuária.

Informou que pretendem apoiar mais os produtores de castanha uma vez que existem muitos no

concelho e que para isso, seria necessário estabelecer alguns protocolos com a UTAD, ou com o

instituto Politécnico de Bragança no sentido dos  produtores  terem mais apoio e formação. Referiu

estar agendada  a Feira da Castanha do próximo ano para os dias seis, sete e oito de Novembro.

Relativamente às questões colocadas pelo Presidente da União de Freguesias de VFN e Feital,

disse que têm feito muito por aquela freguesia, considerando-a um polo extremamente importante e

onde  o  Executivo  pretende  apostar  muito  forte  neste  mandato.  Referiu  que,  para  além  do

atendimento semanal, procedeu-se à pintura do quartel da GNR, onde existe mais um elemento e

que foram pagas, este ano, grande parte das obras no largo da estação. Continua a ser apoiado o

pagamento  do  pavilhão   para  o  qual   são  transferidos,  mensalmente,  vinte  e  três  mil  euros  .

Informou, também, que a Câmara tem dois funcionários ao serviço dessa junta. Relativamente à

avaliação dos terrenos, disse ter sido feita pelos serviços técnicos. Reconhece que a Rua da Póvoa

merece um tratamento especial,  querendo investir  ali,  assim como é intenção da Câmara que a

estação de Vila Franca das Naves passe a ter outra dinâmica. Quanto à questão dos eventos disse

que o Município convida toda a gente, não só os amigos. Referiu que se iria realizar, na Feira de
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Santa Luzia, mais um evento relacionado com a pecuária e esperava ver presente o Presidente da

União de freguesias de VFN e Feital. Mencionou que Vila Franca das Naves poderá continuar a

contar com o apoio da Câmara Municipal para a realização do carnaval mas teriam de aguardar pelo

início do orçamento de dois mil e quinze para se acordarem as verbas. Frisou tratarem todas as

freguesias  da  mesma  forma.  Quanto  à  intervenção  do  membro  da  assembleia  municipal,  João

Baptista, relativamente ao INEM, disse que, na altura, também referiu que o concelho tinha duas

corporações de bombeiros excelentes, uma em Trancoso, outra em Vila Franca das Naves, mas que

a manifestação procurou ser um alerta  na defesa dos serviços públicos do interior. Manifestou a sua

satisfação pelo trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelos bombeiros. Quanto à certificação da

sardinha doce disse não poder responder mas concorda que a mesma seja certificada,  estando

dispostos  a  trabalhar  nesse  sentido.  Disse  concordar  com  o  incremento  da  transformação  da

castanha em outros produtos. Deu o exemplo do pastel de castanha. Quanto à questão da CIM,

disse existir, apenas, um plano estratégico, não havendo ainda, um plano de acção, sendo que os

projectos são meramente indicativos. Informou que o orçamento da CIM é de um milhão e noventos

mil euros para o ano de dois mil e quinze, mas  que ,ainda, não estava totalmente definido o tipo de

projectos que iriam ser  financiados.   Referiu  que quer  na área da educação,  quer  na área dos

parques empresariais foi sinalizada a intenção do centro escolar da ribeirinha, tal como, os parques

empresariais  de  Trancoso  e  Vila  Franca  das  Naves.  Salientou  estarem  muito  optimistas

relativamente ao próximo quadro comunitário de apoio onde  pretendem candidatar muitos projectos,

desde a reabilitação da praça municipal, do palácio Ducal e do edifício dos Paços do Concelho. Na

área do ambiente pretendem candidatar obras de abastecimento de água a algumas localidades ,

assim como a requalificação/  construção de algumas etares. -------------------------------------------------

--–-–--- Usou da palavra o membro da assembleia municipal, Leonel Alves, mencionando que  tem

vindo a verificar que, realmente, alguns caminhos rurais da freguesia de VFN precisavam de um

arranjo . Pensa que utilizando a maquinaria da Câmara em colaboração com a junta, certamente

esse  problema  seria  resolvido.  Relativamente  à  venda  de  terrenos  municipais,  na  sua  opinião,

deveria haver uma concertação entre a junta e a Câmara, no sentido de haver mais desenvolvimento

na região. Os terrenos poderiam ser vendidos a um preço mais baixo, desde que fosse uma mais

valia para a localidade e as escrituras teriam de ser feitas sob condição das pessoas construirem

num prazo determinado com a obrigação sob pena de reversão. Relativamente ao Carnaval, disse

ser o ex-libris de Vila Franca das Naves e que seria importante apostar forte na sua organização pois

trata-se de um dos carnavais com mais impacto a nível regional. Na sua opinião, três dias para a

feira da castanha, foram excessivos, sugerindo que o vinho também não fosse esquecido, uma vez

que existem vinhos de Vila Franca das Naves reconhecidos. Concluiu sugerindo que a feira poderia

ser da castanha e do vinho, ou então, realizar-se uma festa só para o vinho uma vez que este

movimenta  muito  dinheiro  e  agricultores  do  concelho.-----------------------------------------------------------

-–------ O Presidente da Mesa lembrou que a Adega de Vila Franca das Naves esteve representada

Pág. 6



Acta n.º 7 – 22 de Novembro 2014

num stand na Feira da Castanha,  onde as pessoas tiveram a oportunidade de degustar o vinho

produzido pela mesma. -------------------------------------------------------------------------------------------- –--------

--–---- Interveio o membro da assembleia municipal, Daniel Joana, expressando a opinião de que

entre feira e festa da Castanha, prefere a denominação de feira porque tem a ver com Trancoso e

com aquilo que melhor caracteriza a nossa identidade.  Disse ser uma iniciativa  que apareceu no

calendário  de  Outono  ,  tendo  sido,  este  ano,  multifacetada  e  multi-focal  no  sector  primário,

estimulando  a  produção  da  castanha.  Houve  uma ligação  com universidades  especialistas  que

vieram partilhar o conhecimento relativo aos cuidados com o souto. A parte lúdica cultural  estimulou,

também,  a  iniciativa  dos  trancosenses  na  produção  de  doces  com  castanha.  Relativamente  à

sardinha doce, referiu não saber se está, ou não, certificada,  mas causa-lhe estranheza que, sendo

um produto típico de Trancoso há tantas décadas, ainda, não esteja certificado. Quanto à estratégia

da CIM, disse ver cinco objectivos delineados; um deles vem em consonância com a estratégia de

Trancoso,  sendo  o  objectivo  do  eixo  do  turismo  e  do  sector  agro-industrial.  Relativamente  ao

carnaval de Vila Franca das Naves, afirmou que, caso fosse habitante daquela freguesia, sentir-se-

ia ofendido por ouvir o Presidente da Junta dizer que, caso a Câmara não se despachasse , não

organizaria o Carnaval. Referiu que se fosse Vila Franquense gostaria de ter um Presidente de Junta

que  dissesse:  “Independentemente  daquilo  que  a  Câmara  fizer,  a  Junta  organizará  o

Carnaval”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o membro da assembleia, Maria Conceição Alexandre, mencionando não

ser da competência da confraria da sardinha doce pedir a sua certificação. Informou que o projecto

de certificação se encontrava elaborado pela associação comercial,  desde dois  mil  e oito.  Esse

projecto  foi  realizado  pela  associação  comercial  por  não  existir  uma associação  de produtores.

Referiu que, entretanto,  a legislação mudou e, esse projecto não estava muito bem feito pois a

sardinha doce poderia ser fabricada em qualquer localidade. Informou ter havido novas reuniões

com a Presidente  Ana Soeiro  e que,  em Dezembro,  ou Janeiro,  iria  haver  uma reunião  com a

confraria e os produtores para que o processo de certificação venha a ser executado para que as

sardinhas doces só sejam fabricadas na região de Trancoso.----------------------------------------------------

--–-----  O  Presidente  da  União  de  Freguesias  de  VFN  e  Feital,   em  resposta  ao  membro  da

assembleia  Daniel  Joana,  disse  que  a  sua  freguesia  é  igual  a  todas  as  outras  do  concelho.

Questionou se o Carnaval de Vila Franca das Naves é assim tão importante por que é que, dentro do

Orçamento para dois mil e quinze não constava, como constavam a Festa da História e Feira de

Trancoso. Salientou que o Carnaval tem de ser preparado antes e não no início do ano e, se a verba

constasse em orçamento, já estaria informado sobre a quantia que poderia contar. Referiu que, em

Trancoso, quem executa tudo é o Município e não a Junta, e não quer que a sua freguesia seja

diferente  das  outras.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--–----- Em resposta às questões colocadas, o Presidente do Município disse partilhar da opinião do

membro da assembleia municipal, Leonel Alves, a propósito da venda dos terrenos, sendo esse o
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espírito do Município, no sentido de esses virem a ser alienados. Entende, também, que o Carnaval

é o ex-libris de Vila Franca das Naves, mas só quem não conhece bem aquela freguesia é que pode

dizer que não existe nada na mesma. Mencionou que vai lá várias vezes por semana e que existe lá

o rancho, as festas de Agosto, a Feira de S. José em Março, a Feira de São Pedro em Junho, a

Feira de São Martinho em Novembro e os mercados à moda antiga. Relativamente ao vinho, referiu

que procuram sempre convidar a adega de Vila Franca das Naves para estar presente nos eventos

realizados. Informou que a mesma estava representada, com o apoio do Município, em Lisboa no

Portugal  Agro.   Comunicou,  também,  que  estava  a  ser  preparada  uma  reunião  com  todos  os

empresários da área da restauração do concelho no sentido de promover o vinho de Vila Franca das

Naves.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

–------- Não havendo mais intervenções, passou-se ao ponto dois da ordem de trabalhos. Usou da

palavra o Presidente do Município referindo que o Outono chuvoso estava a condicionar a execução

de alguns trabalhos dos Serviços . Salientou algumas iniciativas realizadas, como a caminhada inter-

castelos, entre Trancoso e Celorico da Beira, realizada a cinco de Outubro, tendo havido, nesse

mesmo dia, um IV mercado de produtos locais, o encontro das associações do concelho, realizado

no dia dezoito, e a BTT da rota dos castanheiros organizada pela associação cultural e recreativa

das Courelas  que mobilizou muita gente. Referiu que, no dia vinte e seis de Novembro, houve mais

um mercado à moda antiga; dias sete, oito e nove de Novembro realizou-se a Feira da Castanha e a

feira de oportunidades  nos dias catorze, quinze e dezasseis de Novembro. –-------------------------–-----

--------  Interveio  o  membro  da  assembleia  municipal,  Tomás  Martins,  referindo  que  houve  um

demonstrar claro por parte da Cooperativa de deixar cair  a questão da castanha. Na sequência

daquilo que tem vindo a ser feito, lançou o desafio para que o Município venha a ser o elemento

catalisador com vista à criação de uma associação ou agrupamento de produtores de castanha.

Sugeriu que, na informação da actividade municipal enviada, constassem os temas abordados nas

reuniões efectuadas para, assim, os membros da assembleia ficarem mais elucidados.-------------------

--–----- Usou da palavra o membro da assembleia municipal, Gabriela Lopes, referindo que esteve

envolvida, desde a primeira hora, na organização da Feira da Castanha. Salientou que foi constituído

um grupo de trabalho onde estiveram representados a Cooperativa Bandarra, ADIVAT, representada

pela pessoa da Eng.ª Salomé, e os serviços oficiais representados pelo Eng.º Ilídio, tendo havido

várias reuniões preparatórias . Falou da feira da castanha realizada no mês de Novembro do ano de

dois mil e treze e que, em dois mil e catorze, a feira não poderia ficar apenas por um ambiente de

festa , tendo ido mais além. Pensa que os três dias não foram excessivos. Salientou a necessidade

dos Presidentes da Junta serem mais colaborativos na dinamização das pessoas para que estas

participem neste tipo de eventos. Fez uma abordagem geral da feira a nível cultural / musical e dos

colóquios realizados. Disse que a castanha é um produto que não tem problemas de escoamento

porque, para haver castanha na feira, os produtores tiveram de colocar alguma de parte. Concorda

que haja um agrupamento de produtores, mas essa iniciativa terá de partir deles, embora a Câmara
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possa dar algum apoio e traçar linhas de orientação. Mencionou, também, que houve um concurso

da melhor castanha, um show cooking, assim como um concurso de doçaria. Referiu ser imperativo

actuar enquanto há população em zonas do interior e promover a produção. Informou que, no dia

vinte e um de Outubro, houve uma reunião no salão nobre da CMT,  ligada à parte da pecuária, onde

esteve  presente  a  Dr.ª  Joana Lemos,  Directora  de  Serviços  de  Veterinária  do  Centro  e  a  Dr.ª

Gabriela. Estiveram reunidos todos os elementos que estão no CAE da pecuária. O Sr. Presidente

referiu o que poderia ser feito para ajudar os produtores de gado e para dinamizar a feira e mercado

de gado. Na sua opinião, este Executivo está no bom caminho quanto à parte agrícola e pecuária e,

mais actividades serão precisas, pois Trancoso, sem este mundo rural, não irá longe. -------------------

-–------  Interveio o membro da assembleia municipal,  João Baptista,  perguntando ao membro da

assembleia municipal, Gabriela Lopes, se o podia informar sobre o montante do rendimento que a

castanha  gerou  no  concelho  de  Trancoso,  quanto  representa  a  produção  anual  em termos  de

toneladas e, em termos de produção,  qual  o percentual  da produção no distrito.  ---------------------

-–------  Em  resposta,  o  membro  da  assembleia,  Gabriela  Lopes,  perguntou-lhe  se  a  ideia  das

perguntas era falta de informação. Disse ao membro da assembleia que poderia dar-lhe o contacto

do Eng. Laranjo para que este lhe pudesse responder, pois não entendeu o porquê das questões.

--–----- No uso da palavra o membro da assembleia, Joaquim Ribeiro, referiu que seria de todo o

interesse conhecerem-se as respostas às questões colocadas para que todos os presentes ficassem

a saber qual a importância da castanha no concelho e o seu contributo para o desenvolvimento do

mesmo. Disse partilhar da opinião dos que entendem que se trata de uma feira mas, da forma como

tem vindo a ser feita, parece-lhe ser uma festa pois para ser feira deveria contribuir para ajudar o

produtor a colocar no mercado e ao melhor preço, aquilo que está a produzir. Não concorda com a

data da realização porque,  nessa altura,    o produtor  já  não tem castanha  não existindo a tal

promoção pretendida.  Disse que se o Município quiser continuar a chamar este evento de feira terá

de repensar as datas da mesma para o início e meio da produção, de forma a permitir que  venham

compradores de fora.   Pensa que os colóquios realizados deveriam ser feitos durante o ano e não

só na feira, com o intuito de apoiar todo o processo de cultivo do castanheiro. O Município poderia

contribuir para o desenvolvimento da actividade colocando, durante o ano, ao serviço dos produtores

essa informação. Relativamente ao Carnaval de Vila Franca das Naves disse saber que o Município

contribuiu o ano passado com uma verba de quatro mil e quinhentos euros. Sabe, também, que o

Município,  para  actividades  mais  recentes,  tem contribuído  com quantias  muito  mais  avultadas.

Disse ser evidente que o Presidente de Junta daquela freguesia para organizar o evento tem de

saber com aquilo que pode contar. Considera que as reuniões que constam da actividade municipal

deveriam  estar  mais  específicas  relativamente  aos  assuntos  tratados.  Gostava  de  ter  visto

espelhada  a  situação  do  quartel  dos  bombeiros  voluntários  de

Trancoso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Interveio o membro da assembleia municipal, João Baptista, questionando o que é que estaria
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projectado para o Palácio Ducal uma vez que  dia sete tinha sido outorgada a escritura de compra e

venda . Quanto ao terreno junto à casa paroquial perguntou o que se perspectivava para aquele

local. Relativamente à ampliação do cemitério, uma vez que constam em orçamento para aquisição

de terreno, vinte mil euros  e um projecto na importância de cinco mil euros, gostaria de saber se se

perspectiva para o ano de dois mil e quinze, a execução desse projecto, e se, ainda, se mantém a

ideia da sua ampliação para o seu lado norte . Questionou ainda, sobre o que pensavam fazer em

relação ao planalto de São Marcos e à zona envolvente.  –-------------------------------------------------------

-------- No uso da palavra, o Presidente do Município mencionou ter gostado do desafio feito pelo

membro  da  assembleia  municipal,  Tomás  Martins,  e  pensa  que  têm  trabalhado  no  sentido  de

envolver todas as associações, cooperativas e instituições do concelho e que estariam atentos a

essa situação porque a considera de extrema importância. Relativamente à intervenção do membro

da assembleia, Gabriela Lopes, disse que no dia vinte e um de Outubro realizaram-se as reuniões

referidas com a Dr.ª Eugénia Lemos e a Dr.ª Gabriela para se preparar mais um evento. Disse que

Trancoso, como referiu o membro da assembleia, Daniel Joana, sempre foi uma terra de feiras e

mercados,  sendo  estas  factores extremamente importantes para trazerem gente a Trancoso e

defende que o trabalho de apoio aos agricultores é para continuar ao longo do ano. Informou que se

iriam realizar umas jornadas de divulgação a propósito da pecuária para falar de apoios concretos

que  o  Município  pretende  concretizar.  Em  resposta  ao  membro  da  assembleia,  João  Baptista,

mencionou  algumas  das  medidas  que  pretendiam  realizar,como,  provavelmente,  isentar  os

produtores pecuários no mercado do gado, mas seria um assunto a ser tratado com a cooperativa.

Pensam, também,  em abrir  o espaço do pavilhão e criar  um regulamento  de apoio à pecuária.

Relativamente às questões do membro da assembleia Joaquim Ribeiro acerca da Feira da Castanha

disse que o objectivo é caminhar para um aspecto mais comercial mas ainda estão no início sendo

necessário  trazer  gente  e  divulgar  actividades.  Relativamente  aos  espectáculos  da  feira  com a

presença do Quim Barreiros e dos DAMA referiu que ficaram num valor cerca de doze mil euros e,

em termos de bilheteira, rondou os dois mil e tal euros. Disse que conseguiram cerca de dez, onze

mil euros em patrocínios e que foi uma mais valia para todo o concelho. A propósito do Palácio

Ducal mencionou que seriam construídos um pequeno museu e equipamentos ligados à promoção

cultural. Quanto ao terreno junto ao cemitério o Presidente referiu que seria construída uma zona de

cerca de dez lotes, junto à residência paroquial e, na parte em baixo do terreno, far-se-ia uma zona

verde  e  de  estacionamento.  No  tocante   ao  terreno  para  ampliação  do  cemitério  disse  que

pretendem adquiri-lo.  Salientou  que,  em conjunto  com a  fundação  da batalha  de  Aljubarrota,  o

planalto de São Marcos iria ser alvo de alguma recuperação/ requalificação. Informou, também, que

os circuitos culturais, projecto integrado no programa das Aldeias Históricas, estavam quase prontos

integrando sinalização haver sinalização  para esse planalto .  –-------------------------------------------------

–------- Interveio o Presidente da União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital referindo

que o arruamento em Vila Franca das Naves constante na informação da actividade municipal, tinha-
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se resumido apenas, à colocação de alcatrão em três buracos feitos pela Empresa Águas da Teja.

Referiu que a Junta tem realmente dois funcionários da Câmara mas tudo o que é gasto, como

máquinas, etc, pertence à junta de freguesia. Disse saber que está a ser projectada uma linha de

comboio para a europa, tendo havido reuniões entre as várias câmaras dos concelhos onde essa irá

passar. Questionou o Presidente do Município se tinha conhecimento dessa situação.  -----------–------

--------  No  uso  da  palavra  o  Presidente  do  Município  frisou  que   pretendem  concretizar  uma

quantidade enorme de projectos para a freguesia de Vila Franca das Naves .--------------------------------

--------  Interveio o membro da assembleia municipal  Joaquim Ribeiro que, no seguimento da sua

anterior intervenção, referiu que tem de se optar pelo caminho das feiras ou das festas. Pensa que o

Município deveria criar  o caminho para que todos pudessem participar  com o mesmo objectivo.

Disse que uma coisa é uma pessoa deslocar-se à feira para ver, outra coisa é participar nesses

eventos  com  aquilo  que  se  quer  promover.  Na  sua  opinião,a  promoção  da  castanha  e  outros

produtos deveria ser feita noutros eventos, não só nacionais mas também de dimensão europeia.

Pensa que mais do que ajudar o agricultor na fase da plantação, crescimento do produto, há que o

informar como o irá escoar porque, maior parte, são pequenos produtores e não sabem como fazê-

lo.  Gostaria  de  ver  na  próxima  actividade  municipal,  a  actividade  que  realmente  é  feita  e  que

contribui  para  o  desenvolvimento  do  concelho.  –----------------------------------------------------------------

--–----- Em resposta o Presidente do Município disse  saber que, por vezes, a forma detalhada como

a informação  é  apresentada  poderá  incomodar  pois,  num mês  e  meio  houve  muita  actividade.

Informou  que estiveram muitas empresas na feira da castanha e que já levaram os produtores do

concelho a muitos lados. Relativamente à questão dos bombeiros disse que, no dia a seguir à última

sessão da assembleia municipal, reuniram-se com a direcção dos bombeiros tendo chegado a um

consenso  de  adquirir  um  outro  terreno  de  seis  mil  metros  quadrados,   junto  ao  Intermarche.

Considera a  sua localização excelente, próxima do IP2, permitindo, também, uma requalificação

daquela  zona.  Disse  que  o  Município  iria  atribuir  um subsídio  de  cento  e  vinte  mil  euros  aos

bombeiros para a compra desse terreno, para além de outras pequenas alterações de projecto que

possam ter que ser executadas. Referiu existir uma reunião agendada com o Sr. Arquitecto Cardia

para ultimar  estas  questões,  e que os serviços técnicos  estavam a preparar  o necessário  para

desbloquear aquele destaque no referido terreno e, talvez, no espaço de duas semanas poderiam

estar  a fazer  a escritura.  Salientou  que o Município  estará  disponível  para ultrapassar  todos os

obstáculos no sentido de colaborar com os bombeiros.------------------------------------------------------------

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

–------- Usou a palavra o Presidente do Município referindo que a revisão prendia-se com a aquisição

do terreno para o quartel dos bombeiros porque no anterior orçamento, constava uma expropriação.

Existia também, a questão de se ajustar o orçamento às regras previstas na lei nº 73/2003 para

existir  um equilíbrio  entre  a  despesa  corrente  e  a  despesa  de  capital.-----------------------------------

--------  Interveio  o membro da assembleia,  João Baptista,  congratulando a forma consensual  de
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ultrapassar as intransigências, tendo havido cedências e existindo, agora, um terreno que mereceu a

aceitação  bilateral  dos  intervenientes,  Câmara  Municipal  de  Trancoso  e  Bombeiros  Voluntários.

Questionou,  uma vez que os cargos com o terreno rondarão os cento e vinte mil  euros,  se os

duzentos mil que estavam patenteados na revisão do orçamento, seriam para permitir ir um pouco

mais além dos seis mil metros quadrados. ------------------------------------------------------------------------------

--–-----  Em  resposta,  o  Presidente  do  Município  disse  estarem  acordados  os  seis  mil  metros

quadrados sendo, à partida, segundo os serviços técnicos,área suficiente. Referiu existirem outras

questões como movimento de terras, muros, etc. tendo sido acautelado, também, um documento de

despesa a ser enviado para o POVT. ------------------------------------------------------------------------------------

-------- Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa colocou o ponto à votação, tendo sido

o  mesmo  aprovado  por  unanimidade.------------------------------------------------------------------------------

-------- O membro da assembleia municipal, João Baptista efectuou uma declaração de voto que irá

ser transcrita na íntegra: “Declaração de Voto

O grupo Municipal do PSD na Assembleia Municipal de Trancoso votou favoravelmente a 4ª revisão

Orçamental  onde o investimento mais relevante é o da aquisição do terreno para o Quartel  dos

Bombeiros Voluntários  de Trancoso.  A este propósito cumpre referir  que depois  de um ano de

sucessivos adiamentos e indecisões por parte da Câmara Municipal finalmente parece… parece que

a questão do terreno poderá vir a ser solucionada.

Para  quem  tanto  criticou  a  Associação  Humanitária  dos  Bombeiros  Voluntários  de  Trancoso,

acusando-a de intransigência quanto à localização do Quartel, é de salientar que quem se mostrou

intransigente foi a Câmara Municipal e quem cedeu e se mostrou disponível para o diálogo foram os

Bombeiros Voluntários de Trancoso. É certo que o adiamento sistemático deste processo por parte

da Câmara Municipal  faz deslizar  os prazos de realização da obra e poderá estar  em causa o

próprio financiamento. O PSD entende que a partir de agora toda a responsabilidade política por

este investimento estará do lado da Câmara Municipal de Trancoso. 

Trancoso, 22/11/2014

O Grupo Municipal do PSD”.-------------------------------------------------------------------------------------------------

-–------ O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto quatro da ordem do dia. Deu a

palavra ao Presidente da Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------

-–------ Este mencionou que o Orçamento seria o mais baixo dos últimos anos, mas , acima de tudo,

seria um Orçamento realista e de rigor. Referiu que não valia a pena estar a criar um Orçamento

empolado e viver de ilusões. O Orçamento apresentado é no valor de doze milhões novecentos e

oito mil euros, sendo o possível face aos condicionalismos em que nos encontramos. Sublinhou o

facto das despesas correntes baixarem, havendo uma poupança significativa. Procura estimular a

economia local,  atrair pessoas, mobilizar empresas, instituições e associações. Referiu que existem

algumas verbas  para pequenas obras  no ex quartel  da GNR para que os serviços da Câmara

Municipal possam mudar na primavera ou verão. Para a Praça Municipal existe a verba de cem mil
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euros para dois mil e quinze e para os Paços do Concelho cinquenta mil euros, no próximo ano e

trezentos mil nos anos seguintes. Para o Palácio Ducal aparece uma verba para a sua recuperação.

Contempla,  também,  algumas  estações de  tratamento  e  abastecimento  de  água assim como a

ampliação do cemitério. No programa de apoio ao investimento, contemplam sessenta mil euros,

para as juntas de freguesia um valor de noventa e cinco mil euros, para os grupos desportivos e

associações,  noventa e cinco mil  euros.  Disse existir,  também,  uma verba para a Rede Social,

Centro escolar da Ribeirinha, zonas industriais, apoio à Escola Profissional e apoio aos bombeiros

de Trancoso e de Vila Franca das Naves. Referiu que um outro aspecto relevante seria a revisão do

Plano Director Municipal, estando já agendada a primeira reunião com todas as entidades envolvidas

para quinze de Janeiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Interveio o Presidente da União de Freguesias de VFN e Feital referindo que, para a sua

freguesia, estava previsto um investimento de cinquenta mil euros, dos quais quarenta e cinco mil se

destinavam à ampliação da zona industrial. Afirmou não perceber o porquê dessa verba uma vez

que o Presidente do Município, na zona industrial existente, não sabe como são os terrenos nem

consegue fazer loteamento.  Questionou se os restantes cinco mil euros em arruamentos  estariam

destinados para a rua da Póvoa. Disse, mais uma vez, que o projecto de abastecimento de água a

Garcia  Joanes  não  aparecia  no  Orçamento  e  para  o  Feital  também  não  constava  nenhum

investimento.  Referiu  que  a  obra  mais  importante  que  a  freguesia  de  Vila  Franca  das  Naves

necessitava, seria a remodelação da ETAR. Frisou que  o Presidente do Município, a partir deste

Orçamento, deveria ter vergonha de ir aquela freguesia. ----------------------------------------------------------

-–------ Interveio o membro da assembleia municipal, Júlio Sarmento, referindo que a actividade da

Câmara Municipal tem sido praticamente festas, feiras, almoços, jantaradas com o anúncio de que,

no próximo ano, irão ser implementados alguns passeios. Disse que a festa da Castanha teve, este

ano, alguma importância pelo conjunto de colóquios realizados e que seria necessário ter um pouco

a noção de que as iniciativas feitas pelo Município tenham um certo nível de qualidade no que diz

respeito à Feira do Fumeiro, à Festa da História e à própria Feira de São Bartolomeu.  Pensa que a

festa da castanha, nos moldes em que se realizou, tem pernas para evoluir mas, no ponto de vista

da animação, considera que existe muito mais a fazer.  Os eventos, na sua opinião, têm de garantir

qualidade para adquirirem notoriedade e para que haja impacto no desenvolvimento. Relativamente

ao Orçamento apresentado, disse que se tratava de um documento extremamente pobre do ponto

de vista do planeamento pois não foi apresentada nenhuma estratégia. Não percebe como é que

para o ano de dois mil e quinze não está previsto qualquer investimento no domínio do PRODER,

estando a contratualização já aprovada e sendo natural que em Janeiro ou Fevereiro se possam

começar a aceitar candidaturas para o novo quadro comunitário de apoio.  Parece-lhe que dois mil e

quinze, pela falta de concretização deste orçamento, será um ano, tal como o que decorreu,  parado

do ponto de vista do investimento e  do ponto de vista da concretização daquilo que poderia trazer a

diferença a Trancoso. Salientou que não pode ser esquecido que Trancoso, nos últimos censos,
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obteve o segundo melhor resultado do ponto de vista demográfico e, a seguir à Guarda e Seia, foi o

concelho que mais se destacou do ponto de vista de desenvolvimento .  Considera ser importante

que esta  situação  continue  mas,  para  isso,  será  necessário  que  a  Câmara  Municipal  apele  ao

esforço  e  consenso  de  todos.  Questionou  onde  estava  o  apoio  e  o  investimento  em  sectores

importantes como a agricultura, comércio, industria e turismo. Disse que o que se passa na CIM é

uma  tentativa  clara  dos  concelhos  da  Covilhã,  Fundão  e  Guarda  locarem  tudo  o  que  são

investimentos  estruturantes  para  o  território.  Preocupa-o  que  os  concelhos  a  norte  da  CIM,

Trancoso, Mêda Pinhel e Celorico da Beira, não consigam colocar um investimento estruturante que

possa  vir  a  potenciar  o  norte  do  distrito  da  Guarda.  Referiu  que  a  Câmara  de  Trancoso  tem

responsabilidade por ser o concelho mais populoso a norte do distrito e um concelho com dinâmica e

competitividade.  Sublinhou que o reforço que iria ser feito na linha-férrea da beira alta,  na linha

internacional,  devia ter  sido potenciado com os concelhos limítrofes  e que,  em Vila  Franca das

Naves,  com  o  nó  do  IP2,  poderia  ser  criada  uma  plataforma  logística  que  permitisse  criar

investimento. Referiu que no último PRODER gastaram-se trinta mil milhões de euros na região,

tratando-se de um instrumento que financia a fundo perdido pequenas actividades para os jovens

empresários agrícolas,  para as associações e para os agrupamentos de produtores.  Questionou

onde é que estava a reflexão estratégica, no documento de planeamento apresentado, que indique a

direcção que Trancoso está a tomar. Concluiu referindo que o orçamento, do ponto de vista técnico,

estava bem elaborado, respondendo aos condicionalismos novos que a lei das finanças locais e

outros instrumentos vieram entender sobre as câmaras, porém  que era fraco do ponto de vista do

planeamento. -------------------------------------------------------------–------------------------------------------- ---------

-------- Interveio o membro da assembleia, Tomás Martins, referindo uma vez que se encontravam

inscritos sessenta  mil  euros no âmbito  do programa de apoio ao investimento,  pensa que esse

regulamento  deveria ser reformulado no sentido de o tornar mais eficaz porque, na sua opinião e de

outras  pessoas,  se  encontra  desajustado.-----------------------------------------------------------------------

-------- Foi dada a palavra ao membro da assembleia, João Baptista, que, relativamente às grandes

opções do plano para dois mil e quinze, referiu que o Palácio Ducal continuará enfermo de uma

reabilitação  uma vez que, para além da sua aquisição, só se vislumbra para dois mil e quinze uma

verba de vinte mil euros e, sequencialmente, em dois mil e dezasseis e dois mil e dezassete, uma

previsão de trezentos e cinquenta mil euros.  Para a reabilitação dos Paços do Concelho, estão

apenas espelhados para dois mil e quinze, cinquenta mil euros e, à semelhança do Palácio Ducal ,

disse  ser  o  mesmo  propósito.  Espera  que  esse  propósito  não  seja  eleitoral.  Relativamente  à

protecção  civil  /  luta  contra  incêndios  o  documento  refere,  cento  e  cinquenta  mil  euros  para  a

aquisição de terreno para a construção do quartel dos Bombeiros Voluntários de Trancoso. Gostaria

de ser esclarecido  a que é que se refere essa designação, uma vez que se procedeu à revisão do

orçamento no ponto anterior para a aquisição do terreno no valor de duzentos mil euros. Parece-lhe

ser pouco a verba de vinte mil euros destinada aos bombeiros . Admitindo que iria ser dividida pelas
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duas corporações do concelho, fica perplexo quando aparece para os grupos desportivos , para

Trancoso uma verba de trinta e cinco mil euros e para Vila Franca das Naves, vinte e cinco mil.

Pensa que deveria haver mais equidade nos subsídios distribuídos. Gostaria de saber quais são os

investimentos que totalizam um valor de duzentos e setenta mil euros na designação de “diversas

não especificas”.------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

-------- No uso da palavra, o Presidente do Município começou por referir que a questão da etar em

Vila Franca das Naves não estava esquecida. Disse não ter havido reuniões com a REFER no que

respeita à linha do comboio,  mas existem objectivos claros para dinamizar a estação de caminho de

ferro naquela freguesia. Quanto à intervenção do membro da assembleia municipal Júlio Sarmento,

questionou como é que o membro da assembleia, depois de ter deixado o concelho  endividado

durante os seus mandatos , com que credibilidade e honestidade intelectual veio falar de estratégia.

Salientou  o  endividamento  existente  com  a  parceria  público  privada  e  a  situação  da  empresa

municipal. Disse que este Executivo já pagou divida do anterior Executivo, no valor um milhão e

oitocentos mil euros. Referiu que o primeiro ano de mandato foi um ano de grandes realizações

como por exemplo a aquisição de um pavilhão na zona industrial onde estão a funcionar serviços do

Município, recuperou-se o mercado do Gado,executou-se a pintura do quartel em Vila Franca das

Naves e recuperou-se a casa do parque onde serão instaladas várias associações. Afirmou que as

obras do parque  nas antigas escolas primárias, nem um euro foi pago, estando ali gastos cento e

vinte mil euros. Quanto  ao  terreno junto ao cemitério salientou que será requalificado, assim como

o Palácio Ducal será reabilitado. Frisou que as piscinas que estiveram fechadas durante quatro anos

estão,  agora,  a  funcionar.  Disse  que  este  Executivo  não   vende  ilusões  e  mostra,  com dados

concretos, que têm uma política de desenvolvimento dedicada às pessoas. Em resposta ao membro

da assembleia, João Baptista, disse que o Orçamento foi elaborado antes da revisão orçamental e,

por isso, é que aparece a verba dos cento e cinquenta mil euros destinada à aquisição do terreno

para o quartel dos bombeiros. Solicitou a intervenção do vereador Eduardo Pinto no sentido de este

responder à outra questão colocada.-----------------------------------------------------------------------------–-------

-------- Em defesa da honra o membro da assembleia, Júlio Sarmento, salientou que sempre que faz

alguma observação,  o  Presidente  da  Câmara  mostra  viver  obcecado  por  um complexo  que  se

evidencia e que não tem razão de ser. Disse que este não respondeu a nenhuma questão que lhe

colocou, virando-se para o passado onde, na sua opinião, tem estado sempre. Mencionou ser tempo

do Presidente do Município entender que os munícipes do concelho votaram neste Executivo para

levar para a frente e  transformar o concelho de acordo com o programa a que se submeteu. Referiu

que, neste ano, estiveram apenas a fazer duas coisas, olhar para o passado e a fazer festas. Quanto

ao endividamento da Câmara de Trancoso disse ser moderado no contexto do país e do distrito da

Guarda.  No que diz  respeito  à  parceria  publico-privada  disse  que a mesma foi  conduzida  pela

Empresa Municipal mas pensa que este Executivo já deveria ter negociado a questão da PACETEG.

Disse ser impossível absorver a divida da parceria e juntá-la à do Município por imposição da lei. A
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quota da empresa municipal teria de ser vendida e transformar a PACETEG numa empresa cem por

cento de capital privado. Afirmou que, enquanto membro da assembleia municipal, quando colocar

questões concretas ao Presidente do Município, tem o direito a que este responda sem se refugiar

na invocação de um passado que tem às costas e  que, pelos vistos, ainda carrega. -------------------

-------- Em defesa da honra, o Presidente da União de Vila Franca das Naves e Feital, disse que

referiu que a obra mais importante para a sua freguesia seria a ETAR por entender que  se não

houver condições básicas nada mais vem. Salientou, mais uma vez, que não percebe o aumento da

zona industrial, quando a que existe, não funciona. Mencionou, também, se todos os Presidentes de

Junta estivessem ali para defender as suas freguesias, este Orçamento não passaria. ----------------

-------- Interveio o membro da assembleia, António Fonseca Ferreira, referindo ter visto uma placa de

obras junto à antiga Casa dos Magistrados e que mostrava tratar-se de uma obra que estava a ser

realizada com a coordenação da Associação dos Municípios da Cova da Beira e, tal facto, chocou-o

em termos da organização e do governo do território. Tal como o membro da assembleia municipal,

Júlio  Sarmento,  também,  receia  a  dominância  dos  projectos  da  Covilhã  e  Fundão  na  próxima

contratualização aos fundos comunitários. Pensa existir um erro total na organização do território

nesta  região.  O  PNOT-  Programa  Nacional  Política  Ordenamento  do  Território  deveria  ser  o

instrumento  de organização.  Concorda que a Serra da Estrela se tenha juntado à Beira interior

Norte,  mas a antiga Cova da Beira,  na sua opinião,  deveria ter-se juntado à Beira Interior  Sul.

Considera que Trancoso e os Municípios do Norte sairão prejudicados.  --------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa informou que o vereador Eduardo Pinto iria responder às questões

colocadas ao Presidente do Município pelo membro da assembleia municipal, João Baptista. ---------

-------- O vereador Eduardo Pinto mencionou que o membro da assembleia Júlio Sarmento, ao longo

dos  seus  mandatos,  deve  ter  assimilado  muitas  competências  autárquicas  e  de  governação,

sobretudo, na área económica. Porém, parece-lhe que se esqueceu que para fazer um Orçamento,

para além dos constrangimentos legais, implica olhar, também, para a realidade. Referiu que o maior

desafio deste Executivo para elaborar o Orçamento quer para dois mil e catorze, quer para dois mil e

quinze foi acomodar um conjunto de despesa, anteriormente assumida, que limita quaisquer opções

que se pudessem vir a fazer. Pode aceitar que neste documento possa faltar algum conteúdo político

ao nível das intenções, mas, na prática, não teria qualquer concretização. Poderiam ter definido um

conjunto de projectos mas não passariam de intenções. Disse estarmos numa fase de transição de

quadros comunitários e, ainda, não se sabe bem que tipo de acções serão materializadas e que tipo

de projectos serão apoiados. Salientou o facto do orçamento ser um documento que não é estático,

o  que  permitirá,  sempre,  revisões  orçamentais.  Mencionou  que  num  orçamento  há  sempre

necessidade de precaver despesas não sendo possível elencar todo um conjunto de situações que

possam  vir  acontecer,  sendo  precisamente  na  rubrica  “diversos”  que  se  encontram  essas

verbas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

–------- O Presidente da Mesa, submeteu a proposta à votação, tendo sido a mesma aprovada com
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vinte e dois votos a favor, dezassete contra e uma abstenção. -------------------------------------- -----------

--------O  membro  da  assembleia  João  Baptista  fez  a  seguinte  declaração  de

voto:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“As Grandes Opções do Plano são um instrumento de gestão de médio prazo, coincidente em regra,

com o mandato autárquico, onde são enunciadas as grandes linhas estratégicas, que o Município

pretende prosseguir  em face das suas competências  e atribuições,  como bem evidenciaram os

Senhores Vereadores do PSD na Câmara Municipal. 

As Grandes Opções do Plano são em regra apresentadas no primeiro ano do mandato, constituindo,

depois, os Planos e Orçamentos anuais simples desenvolvimentos parcelares do Plano pluri-anual.

Ora este executivo não apresentou, ainda, nenhum plano plurianual, nem estas poucas linhas, tão

confrangedoras, se podem chamar “pomposamente Grandes Opções”. É na verdade, no mínimo,

decepcionante ver reduzidas três simples páginas de enunciados vagos, a apresentação das opções

de planeamento deste executivo.

Na verdade, para além do já conhecido e mil vezes repetido rosário de critica ao executivo anterior,

aliás já pouco criativo, perpassa pelo reduzido documento uma enorme carga negativa, de quem se

sente vergado por dificuldades que não consegue ultrapassar, por evidente falta de competência e

capacidade.

Depois, as Opções do Plano resumem-se a:

dez linhas sobre o enquadramento, três linhas sobre as metas orçamentais e dez linhas sobre um

conjunto desgarrado de intenções para dois mil e quinze. Que pobreza!

Pelo meio do pequeno documento fica ainda a confissão, surpreendente, de que a Câmara não

conhece a estratégia do próximo quadro comunitário e por conseguinte, concluem, que não sabem,

ainda, o que fazer!

Surpreendente!

Então  a  Câmara  Municipal  não  participou  da  elaboração  do  Plano  da  CIM?  Então  a  Câmara

Municipal ainda não tomou conhecimento da estratégia 20/20 do quadro comunitário já ortogado

entre  Portugal  e  a  Comissão?  E,  neste  contexto,  não  era  prudente  suscitar  nesta  Assembleia

alguma reflexão estratégica?

Confessada a falta de estratégia do Executivo, e enaltecido, o escandaloso desperdício de meios,

que constituem as festas, jantaradas e os pequenos-almoços com alguns escolhidos empresários e

outros eventos, onde o dinheiro publico se vai consumindo, sem que, ao contrário do que se afirma

se note algum impulso ao desenvolvimento do concelho.

Onde está o apoio às Juntas de Freguesia, às empresas, à agricultura, à industria, ao comércio e ao

turismo? Onde está o apoio às associações, aos jovens e idosos, em relação às quais nem uma

referência é feita, e aos bombeiros voluntários, cujo valor orçamentado é tão parco?
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Já não bastava um ano perdido de mandato, onde nenhum investimento se concretizou, nenhuma

obra se projectou, a não ser aquelas que foram lançadas pelo executivo anterior e ainda se não

vislumbra qualquer estratégia de futuro! 

Os  eleitos  pelo  PSD  a  esta  Assembleia  gostariam  de  se  abster  na  apresentação  do  Plano  e

Orçamento,  mas não existe,  neste documento,  qualquer  sinal  de esperança,  de estratégia  e de

futuro, pelo que não podem deixar de votar contra, pois o que se propõe é tão pobre e tão parco,

que esperamos, que este voto contra desperte esta maioria negativa que desgoverna o concelho.

Trancoso, vinte e dois de Novembro de dois mil e catorze

O Grupo Municipal do PSD” -----------------------------------------------------------------------------------------------

–-------  De  seguida,  em  declaração  de  voto,  o  membro  da  assembleia  municipal  Daniel  Joana

mencionou o seguinte: “Relativamente às Grandes Opções do Plano e Orçamento para dois mil e

quinze, o grupo municipal do Partido Socialista apresenta a seguinte declaração de voto: 

A proposta de Orçamento e Opções do Plano que o actual executivo camarário apresenta é um

documento sóbrio, realista e que tem em atenção as necessidades mais prementes do concelho de

Trancoso e dos seus habitantes. 

Num contexto económico de adversidade reconhecida, com uma carga fiscal, imposta pelo governo,

que ultrapassa os limites da viabilidade e ainda a braços com uma herança de total descontrolo dos

dinheiros  públicos  do  Município,  o  actual  executivo  demonstra,  neste  documento,  um  elevado

sentido de responsabilidade, coerência e capacidade de, sem deixar de fazer face aos problemas do

imediato, perspectivar o futuro. 

Assim,  não  podemos  deixar  de  realçar  a  diminuição  da  despesa  corrente  em  valores  que

ultrapassam os oitocentos mil euros, assim como o aumento da receita em valores semelhantes, o

que  resulta  num  saldo  positivo  que  ronda  um milhão  e  setecentos  mil  euros.  Trata-se  de  um

considerável e importantíssimo excedente que vai ser canalizado para pagamento de despesa de

capital  e  de  investimento.  É,  portanto,  uma  ajuda  preciosa  numa  altura  em  que  são  urgentes

investimentos tão básicos como fulcrais,  mas que o Município de Trancoso, num passado ainda

recente, não soube nunca acautelar.

Ademais, as Opções do Plano e o Orçamento para dois mil e quinze consubstanciam a aposta em

áreas  de  suma importância  para  o  concelho  de  Trancoso,  em consonância  com as estratégias

regionais, nacionais e internacionais que têm vindo a ser conhecidas, como o Plano Estratégico da

CIM Beiras e Serra da Estrela, ou a estratégia 20/20 do novo quadro comunitário. Por esta razão, o

grupo municipal do PS não compreende, nem considera honestas, algumas críticas que têm sido

dirigidas a este documento.

Repare-se que a estratégia Portugal 20/20 evidencia cinco objectivos: alavancar o emprego, criar

condições  para  a  investigação  e  o  desenvolvimento,  reduzir  a  poluição,  melhorar  os  níveis  de

educação e formação e promover a inclusão social. Por sua vez, a Comunidade Intermunicipal na

qual  o  município  de  Trancoso  se  insere  apresenta  outros  cinco  eixos  estratégicos  de
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desenvolvimento:  logística e mobilidade;  saúde;  inovação e internacionalização;  turismo e sector

agro-industrial; capital humano e modernização administrativa.  

Deste modo, verifica-se nas Opções do Plano e Orçamento para dois mil e quinze a preocupação

clara com diversas áreas consideradas estratégicas. Senão vejamos:

A preocupação com o Turismo,  eixo estratégico da nossa CIM, está bem reflectida,  a título de

exemplo, no esforço de aquisição e reabilitação do Palácio Ducal que, neste momento, é um cancro

arquitectónico  que  mancha  e  corrói  o  coração  do  centro  histórico  de  Trancoso  para  onde  se

pretende atrair  turistas.  Tal  como tem estado nos últimos anos,  o edifício  envergonha todos os

trancosenses e é um péssimo cartão de visita da cidade. Do mesmo modo,  a recuperação dos

arruinados Paços do Concelho ou a mais que urgente remodelação do decrépito Mercado Municipal

são  projectos  de  reabilitação  urbana  que  vão  conferir  à  cidade  uma  dignidade  arquitectónica

essencial para conseguir continuar a atrair visitantes. 

Associado  ao  Turismo  está  a  Cultura.  Nesta  área,  a  iniciativa  do  município  reflecte-se,

maioritariamente,  na parceria  e financiamento  da empresa municipal  Trancoso Eventos  que,  ao

longo  do  último  ano,  tem  apresentado  uma  programação  capaz  de  satisfazer  muitas  das

necessidades do público do nosso concelho, com destaque para os muitos e variados concertos que

tiveram lugar no Convento de S. Francisco, as regulares exposições ou a criação da tão desejada

mas nunca (até há pouco) concretizada Academia de Música. Para além disso, é ainda possível

verificarmos  nas  Grandes  Opções  do  Plano  para  dois  mil  e  quinze  o  financiamento  para  os

conteúdos do Centro de Interpretação Isaac Cardoso e para a Oficina do Bandarra, dois futuros

pontos de interesse cultural  e turístico da nossa cidade.  A Festa da História  continuará a ter  a

centralidade que merece e o correspondente financiamento. 

No  que  diz  respeito  ao  sector  agrícola,  também  definido  como  prioritário  pela  Comunidade

Intermunicipal  das  Beiras  e  Serra  da  Estrela,  os  factos  falam por  si.  Inserido  numa  estratégia

conjunta que agrega o comércio, a cultura e o turismo, o sector foi e vai continuar a ser alvo do

maior processo de revitalização de que há memória neste concelho. Assim, este deixa de ser o

sector envergonhado para passar a ser o sector prioritário. 

As  muitas  feiras  já  organizadas  em torno  deste  sector,  assim como as  feiras  previstas  para  o

próximo ano, tantas vezes desvalorizadas e criticadas por muitos saudosistas do passado, são só a

melhor forma de promover conjuntamente a produção agro-pecuária, o escoamento dos produtos, a

partilha de conhecimentos tradicionais e científicos, a gastronomia e restauração, assim como o

dinamismo lúdico-cultural do nosso concelho. 

Desvalorizar a organização de feiras em Trancoso, ainda para mais de forma jocosa como algumas

vezes se constata, é renegar a nossa cultura, a nossa identidade e a nossa principal actividade

económica. Desvalorizar e escarnecer das feiras é, em suma, cuspir no prato onde comem tantos

trancosenses. A aposta nestas actividades é uma aposta acertada, que oferece garantias e que

ainda deve ser reforçada no futuro. 
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Quanto à Educação e Conhecimento, objectivos centrais do programa Portugal 20/20, verifica-se o

investimento no Centro Escolar  da Ribeirinha ou a aposta inequívoca na valorização do Ensino

Profissional que é representativa do esforço de qualificação e valorização do nosso capital humano.

As  básicas  obras  de  saneamento  e  abastecimento  de  água  em  várias  aldeias  do  concelho

concretizam  uma  premente  preocupação  ambiental  e  até  de  inclusão  social  de  todas  as

comunidades do nosso concelho, também estes sendo objectivos centrais da estratégia 20/20.

Por  todas estas razões,  fica demonstrada a propriedade e pertinência  das Grandes Opções do

Plano e Orçamento  para  Dois  Mil  e  Quinze.  Elas  encerram não apenas uma estratégia,  senão

muitas estratégias e todas elas necessárias para colocar Trancoso nos caminhos do progresso e do

desenvolvimento  económico e humano.  Caminhos dos quais  temos andado afastados  há tantas

décadas. 

Por  todas  estas  razões,  os  deputados  do  grupo  municipal  do  Partido  Socialista  votam

favoravelmente a proposta das Grandes Opções do Plano e o Orçamento para o ano de dois mil e

quinze.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Passados ao ponto cinco, o Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente do Município

para  fazer  um  breve  esclarecimento.  -------------------------------------------------------------------------------

-------- Este referiu ser uma proposta idêntica à apresentada no ano anterior com uma redução de

2,5% na participação variável  do Município no IRS,  conforme constava na certidão de Câmara.

--------  Não havendo intervenções e colocada a proposta à votação pelo Presidente da Mesa, a

mesma foi aprovada por unanimidade. O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto

seis da ordem do dia.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- No uso da palavra o Presidente do Município referiu estar em causa  o apoio que o Município

transfere para as associações desportivas, procurando reconhecer o trabalho e a dedicação que é

realizada pelas mesmas na promoção do desporto e, na linha da transparência, decidiram, também,

avançar  com concursos  públicos  para  a  contratação  de seguros,  fornecimento  de  combustíveis

rodoviários  e  fornecimento  de  energia  eléctrica.  -----------------------------------------------------------------

-------- Interveio o membro da assembleia ,João Baptista, referindo estar patenteado para o Grupo

desportivo de Trancoso, trinta e cinco mil euros e para a Associação Desportiva de Vila Franca das

Naves, vinte e cinco mil euros, o que não tem nada contra mas gostaria que os bombeiros fossem

tratados com a mesma prevalência de números apresentados pois apenas se prevê um subsídio de

vinte mil euros.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Usou a palavra o membro da assembleia, Daniel Joana, considerando legitima a intervenção

do membro da assembleia João Baptista mas, no entanto, as pessoas não podem esquecer que o

Grupo  Desportivo  de  Trancoso  é  um  clube  que  existe  há  cinquenta  anos,  ou  seja,  desde  mil

novecentos e sessenta e quatro e que tem vindo a honrar o nome de Trancoso. Promove não só o

desporto como a coesão social e a saúde de milhares de jovens que passaram por esse clube.

Informou que presentemente  o clube desportivo  de  Trancoso  tem oito  equipas  em competição,
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sendo sete nos escalões jovens e a equipa de seniores, sem contar com os veteranos. Serão cento

e vinte praticantes se considerarmos todas as camadas. Disse que o desporto, não é só o desporto

em si, pois o mesmo contribui para a promoção da cultura e troca de saberes, para luta contra a

exclusão social, contribuindo ainda para a não existência de alguns comportamentos desviantes e

para a melhoria da saúde das pessoas.  Existem cerca de vinte e uma actividades por semana, ou

seja, treinos de segunda a sexta e jogos ao fim de semana. Salientou que existem associações que

fazem actividades uma vez  por  ano,  mês ou semana.  No caso do  Grupo Desportivo,  existindo

actividade diária, é necessário haver quem trate dos equipamentos, quem acompanhe as crianças,

quem lhes prepare a alimentação, etc. É necessário,  também, pagar seguros, inscrições e todos

outros custos inerentes à prática desportiva. Os torneios de futsal organizados tanto pelo Grupo

Desportivo  de  Trancoso  como a  Associação  Cultural  de  Vila  Franca  das  Naves,  dinamizam as

localidades onde ocorrem. Referiu  que ao analisar  a verba destinada,  não serão mais de mil  e

seiscentos euros  mês para o Grupo Desportivo, dividindo por cento e vinte jovens, perfaz um valor

de menos quinze euros por jovem. Concluiu referindo que a desvalorização dos clubes, que por

vezes tem vindo assistir, tem de ser repensada porque o impacto social que tem, quinze euros mês

por jovem não considera ser muito dinheiro.  ------------------------------------------------------------------------

--------  No uso da palavra,  o Presidente  do Município referiu  que este assunto só tinha vindo à

assembleia por se tratarem de despesas plurianuais.  --------------------------------------------------------------

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

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

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

-------- Interveio o Presidente da União de Freguesias de VFN e Feital, referindo ser realizada na sua

freguesia  ,  desde  há  um ano,  todos  os  últimos  domingos  do  mês,  uma feira  à  moda  antiga  .

Desejavam abrir  essa feira,  no próximo ano, a feirantes que já realizam outras feiras. Propôs a

alteração na periodicidade, constante da página oito, no ponto um onde aparecia feiras semanais e

anuais, passar a constar, também, mensais e, no ponto oito, constar que a feira mensal se realizava

todos os últimos domingos de cada mês no largo de Vila Franca das Naves.  ------------------------------

-------- O Presidente da Mesa disse que caso fosse uma proposta de alteração teria de a colocar à

votação mas pensa que os membros da assembleia não estariam em condições, de um momento

para o outro, de verificar a legalidade dessa proposta. --------------------------------------------------- ------

-------- Interveio o membro da assembleia, Tomás Martins, sugerindo aprovar-se o regulamento tal

como estava apresentado com o compromisso de, depois,  noutra sessão,  após o Presidente da

União de Freguesias de VFN e Feital apresentar ao Executivo a proposta mais detalhada, votar-se a

sua alteração. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Presidente da União de Freguesias de VFN e Feital informou que já tinha tentado efectuar a

proposta  à  Câmara  Municipal  e  foi  por  conselho  do  Presidente  do  Município  que  a  trouxe  à

Assembleia Municipal. Sabe que foi levada à última reunião de Câmara pelo vereador. ---------------
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-------- Interveio o membro da assembleia municipal, Júlio Sarmento, referindo ser um grande lapso

não constar feiras mensais, pois a feira à moda antiga tem vindo a ser realizada em VFN há mais de

um ano. Trata-se de uma feira existente, não irá ser criada, tratando-se, com certeza, de um lapso

involuntário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Em resposta o Presidente do Município,  disse que o regulamento tinha sido aprovado em

dezasseis de Junho de dois mil e catorze, na Câmara Municipal, tendo estado em apreciação publica

durante trinta dias. Foram ouvidas entidades como a DECO, Associação de Feirantes do Distrito da

Guarda e a AENEBEIRA.  Disse que poderiam vir  a  reflectir  sobre essa alteração e,  numa das

próximas assembleias, trariam essa revisão. Compreende que a alteração possa ser uma mais valia

mas o regulamento teria de ser votado tal como estava apresentado, e a seu tempo, fazer essa

alteração.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa referiu ter receio de colocar a proposta de alteração à votação, uma

vez que poderia estar  a cometer  uma ilegalidade.  Confessou não ter  conhecimento  porque não

consultou a lei .  Questionou se o Presidente da União de Juntas de Freguesia de VFN e Feital

pretendia  que a proposta  fosse submetida  à votação.  Se assim o entendesse  ele coloca-la-ia  ,

independentemente de saber se seria,  ou não, competência especifica da assembleia municipal,

sem que ela emane da CMT. Referiu que se entendesse, por outro lado, fazer uma recomendação

para que na Câmara o Executivo ponderasse essa questão e, depois, trazê-la à Assembleia, seria,

do seu ponto de vista, mais correcto. -----------------------------------------------------------------------------------

-------- O Presidente da União de Freguesias de VFN e Feital mencionou que, por ele, o regulamento

poderia ser votado tal como estava mas pensa que uma vez que o documento esteve em discussão

pública, também, poderia ter sido enviado para todas as juntas de modo a que a população tivesse

conhecimento.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O membro da assembleia municipal, Júlio Sarmento, questionou o Presidente do Município ,

caso o regulamento viesse a ser aprovado, se o mercado realizado em VFN, mensalmente, passava

a ser ilegal. Sendo ilegal, se continuava a ir lá. ---------------------------------------------------------------------

--------  No  uso  da  palavra  da  palavra,  o  membro  da  assembleia  Daniel  Joana,  disse  que  a

intervenção feita pelo anterior membro da assembleia tinha sido sintomática da prioridade política do

anterior Executivo, mencionando que a alínea é mais importante do que a realidade. ----------------

-------- Interveio o membro da assembleia municipal, Joaquim Figueiredo, afirmando que o preocupa

o facto do Presidente do Município deslocar-se, várias vezes por semana, a Vila Franca da Naves e,

indo todos os meses ao mercado, se tenha esquecido do mesmo.  Referiu que esse lapso só poderia

ser  imputado  ao  Município,  parecendo-lhe  que  o  Presidente  do  Município,  queria  transferir  a

responsabilidade de deixar o mercado numa ilegalidade para o Presidente de Junta. ---------------

-------- Em resposta, o Presidente do Município disse que continuaria ir ao mercado à Moda antiga

que se realiza naquela freguesia . Disse que nos cartazes, nunca constou mercado mensal. Disse ter

acolhido, desde a primeira hora, o facto de se passar a realizar um mercado mensal em Vila Franca
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das Naves mas, obviamente, as regras teriam de ser respeitadas. Referiu que continuaria a marcar a

sua presença no mercado à moda antiga. Caso haja alguma ilegalidade, não se preocupará, desde

que não cometa ilegalidades mais graves do que essa. Mencionou que o Presidente de Junta só

pecou  por  ter  falado  tardio  nessa  questão  e,  também,  o  vereador  João  Rodrigues  não  ter

apresentado, na altura, qualquer proposta a este regulamento. Disse acolher a recomendação e,

numa próxima sessão, trariam essa alteração.---------------------------------------------------------------------- -

-------- O Presidente da União de Freguesias de VFN e Feital questionou se então poderia, ou não

fazer  um  mercado  normal  no  final  do  mês  pois  segundo  a  lei,  tinha  de  ser  a  Câmara  a  dar

autorização . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa mencionou que essa questão seria resolvida entre o Presidente do

Município  e  o  Presidente  da  Freguesia.  Colocou  a  proposta  à  votação,  tendo  sido  a  mesma

aprovada com vinte e um votos a favor e dezoito abstenções. Informou que se iria passar ao ponto

oito da  ordem de  trabalhos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------

-------- No uso da palavra o Presidente do Município disse que o Plano de Pormenor de Salvaguarda

do  Centro  Histórico  de  Trancoso  vinha  já  desde  mil  novecentos  e  noventa  e  um,  tendo  sido

publicado em Junho de mil novecentos e noventa e três. Referiu que, depois de ser analisado com

os serviços técnicos, a alteração prende-se ,sobretudo, no artigo 22 , onde apenas permitia que as

caixilharias  fossem  em  madeira.-----------------------------------------------------------------------------------

-------- Interveio o membro da assembleia, Luísa Gil referindo que na proposta, o artº 22 refere , em

determinada altura, que as portas só serão possíveis em madeira. Concorda com a alteração ao

artigo mas gostaria de saber se foi lapso, ou intencional, que as portas das habitações, ponto nº6 do

artº22,  seriam  executadas  em  madeira  com  a  cor  do  elemento  fixo  nos  restantes  caixilhos.

Questionou sendo as portas em madeira o que se é que se aplicava no resto. É de opinião que se

deve facilitar. Referiu que consta do ponto catorze que os  parapeitos deverão ser em madeira, ou

granito bujardado e pensa que estas situações não estarão muito coerentes com a vontade de quem

pretende alterar, e facilitar a vida a quem queira fazer intervenções nas casas de habitação do centro

histórico.  Disse constar, também, no ponto oito, que o prazo de elaboração da alteração do Plano

de Pormenor de Salvaguarda do Centro Histórico de Trancoso será de dois meses. Questionou se

serão dois meses ainda para receberem a alteração da totalidade do regulamento, ou dois meses

para ser feita mais alguma alteração a mais algum artigo.   --------------------------------------------------------

-------- O Presidente do Município disse que, tanto quanto sabia, o prazo decorreu e iriam aprovar a

alteração e, a partir dessa, entraria em vigor. Depois seria publicado. -------------------------------------

-------- Não havendo mais intervenções e colocada a proposta à votação, pelo Presidente da Mesa, a

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

------- Sobre este ponto, o Presidente do Município disse ser uma informação bastante positiva em

todos os itens. O passivo diminuiu e os pagamentos em atraso, com mais de noventa dias, deixaram

de existir  no final  de Julho de dois mil e catorze. ----------------------------------------------------------------
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-------- Interveio o membro da assembleia, Júlio Sarmento, comparando a execução relativamente ao

primeiro semestre de dois mil e treze, em que ele presidia a Câmara, com o parecer relativamente

ao primeiro semestre de  dois mil e catorze deste Executivo. Referiu que em dois mil e treze, no

primeiro semestre, o activo líquido do Município era de sessenta e seis mil milhões de euros, sendo

em dois mil e catorze de sessenta e dois mil milhões. Fundos próprios em dois mil e treze, trinta e

oito mil milhões euros, em dois mil e catorze, trinta e cinco mil milhões de euros. Resultado do

primeiro semestre em dois mil e treze tinha sido positivo em setecentos e quarenta e um euros, em

dois mil e catorze resultado negativo em duzentos e noventa e cinco mil euros. Em dois mil e treze a

Câmara, no primeiro semestre, tinha pago  despesa  de seis milhões , trezentos e setenta e cinco mil

euros, em dois mil e catorze esta Câmara pagou quatro milhões, seiscentos e dezasseis mil euros.

Em relação à receita cobrada em dois mil e treze tinha sido cobrado, no primeiro semestre, seis

milhões, novecentos e noventa e um mil euros. Em dois mil e catorze, cinco milhões, quinhentos e

três mil, quatrocentos e noventa euros. Em dois mil e treze havia um endividamento líquido positivo

de setecentos e trinta e sete mil euros no global e no médio e longo prazo de cento e vinte e seis mil

euros. Referiu que apesar dos critérios serem diferentes, excede o limite de endividamento. Quanto

à execução orçamental, em dois mil e treze foi feita uma execução de 38.06%, enquanto em dois mil

e catorze,  33.81% de receita cobrada. Relativamente à despesa realizada , em dois mil e treze

atingiu 43,53% enquanto em dois mil  e catorze houve apenas uma capacidade de execução de

28,36%. Frisou ser bem elucidativo, em todos os níveis, daquilo que se executou em dois mil treze e

dois  mil  e  catorze.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto

dez da ordem do dia.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Presidente do Município disse tratar-se da intenção de apoiar todas as juntas de freguesia.

Como, durante o ano, houve juntas que não beneficiaram de qualquer apoio por parte da autarquia

seria  atribuído  um subsídio  no  valor  de  dois  mil  e  quinhentos  euros  destinado  à  realização de

pequenas obras. Disse estarem agendar uma reunião com as juntas no sentido de começarem a  ser

preparados os acordos de execução do próximo ano.--------------------------------------------------------- ------

-------- Não havendo intervenções e colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade.

--------  Não havendo intervenções do público  no  ponto onze e  nada mais  havendo a tratar,  foi

encerrada a sessão da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que depois de lida e aprovada

irá ser assinada pelos Secretários e Presidente da Mesa. ----------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa da Assembleia –

-------- O Primeiro Secretário –

-------- O Segundo Secretário – 

Pág. 24


	QUADRIÉNIO DE 2013 – 2017

