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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE TRANCOSO DE 30 DE SETEMBRO DE 2010 

 

--------- Aos trinta dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dez, 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 fixação das taxas de IMI 

para 2011; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto número quatro – Apreciação da situação económico-financeira do Município com 

referência ao 1º semestre de 2010 – parecer do revisor oficial de contas; ---------------------------- --------

--------- Ponto número cinco - Análise, discussão e votação da proposta de adesão por parte do 

Município à “ Territórios do Côa – Associação de Desenvolvimento Regional”; ------------------------------ 

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

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

dos deputados Maria da Conceição Trabulo Fernandes Alexandre, António Agostinho Plácido dos 

Santos, substituído por Sandra Maria Lopes Ribeiro, Américo Carvalho Mendes, substituído por 

Armando Correia Antunes e Mário do Carmo Lopes Castela, membros do Grupo Municipal do 

Partido Social-Democrata, e Leonel Matias Alves, Paulo Sérgio Leocádio Bernardo, José Jorge dos 

Santos Carvalho, André Sobral Mendes da Costa substituído por Artur Rodrigues, António Augusto 

Rocha e Maria Gabriela Salgado Peneda Isidoro Lopes, membros do Grupo Municipal do Partido 

Socialista, faltas essas devidamente anotadas, assim como as registadas pelos Presidentes de 

Junta de Freguesia de Santa Maria, Amélio Manuel Martins Nunes Salvador, substituído por Hélder 

Jorge Baptista; de São Pedro, Eduardo António Rebelo Pinto substituído por José Júlio; de Souto 

Maior, João Alberto Monteiro dos Santos, substituído por José Luís Amaral; de Tamanhos, Nuno 

Filipe Cardoso Morgado; de Terrenho Amílcar César dos Santos, substituído por Fernando Osório 

Santos; de Torre do Terrenho, Leonel de Jesus Lopes, substituído por Alberto Ferreira; de Valdujo 

Joaquim Figueiredo Ribeiro e de Vila Garcia, Nuno Miguel Pereira Caetano. --------------------------------- 

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

António Oliveira, bem como os senhores Vereadores, Eng.º João Carvalho, Prof. Amílcar Salvador e 

António Manuel Gomes do Nascimento --------------------------------------------------------------------------------- 
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--------- O Presidente da Assembleia deu início à sessão, informando que o Vice-Presidente da 

Câmara seria o representante do Executivo, uma vez que o Presidente do Município não pôde estar 

presente. Deu a palavra ao Vice-Presidente para apresentação de novo ponto a incluir na ordem de 

trabalhos, conforme solicitado pelo Executivo Camarário, como consta na ordem de trabalhos já 

citada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Este novo ponto refere-se à adesão, por parte do Município, à agência “Territórios do Côa - 

Associação  de Desenvolvimento Regional” . Como se sabe, a Associação de Municípios do Vale do 

Côa apresentou um conjunto de candidaturas ao PRODER, tem um plano estratégico que foi 

aprovado e estão previstas no QREN verbas para financiar essa estrutura. Sucede que a entidade 

que a vai financiar é a CCDR Centro e não a CCDR Norte. Acontece que esta estrutura era para 

funcionar no âmbito da Associação de Municípios Vale do Côa, a qual tem a sua sede em Foz Côa, 

concelho que se situa na área de intervenção da CCDR Norte. Como tal, a CCDR Centro não pode 

fazer pagamentos ou financiar uma estrutura com sede na região norte. Todas as câmaras 

envolvidas neste processo do PRODER do Côa tentaram face a este constrangimento, que a 

Associação de Municípios do Vale do Côa mudasse a sua sede social para um Município da região 

centro. Depararam-se com a oposição frontal e total da Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa. 

A única forma de se encontrar uma solução foi a de criar uma agência de desenvolvimento regional 

paralela à Associação de Municípios de Vale do Côa com sede em Figueira de Castelo Rodrigo. -----

--------- O Presidente da Mesa colocou a inclusão deste novo ponto na ordem de trabalhos à 

discussão. Não havendo intervenções e colocado à votação, foi aprovado por unanimidade pelo que 

será o ponto número cinco. Disse que se iria passar à análise, discussão e votação da acta da 

sessão anterior. Aberto o espaço para intervenções, deu a palavra ao deputado Luís Castro Ribeiro.-

--------- Este disse que na página 34, quando se referiu à questão da alteração do PDM refere: “ 

desconhecia parte do Artº 47 do PDM.” Disse que isto ficou feito de uma forma isolada e, o que tinha 

dito, é que não tinha conseguido abrir o ficheiro enviado por e-mail relativo à ordem de trabalhos e 

só tomou conhecimento dessas alterações, quando à entrada lhe foi entregue a certidão. ---------------

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

mesma aprovada por maioria com três abstenções. Perguntou aos deputados que se abstiveram 

pela declaração de voto, os quais responderam que a abstenção se devia ao facto de não terem 

estado presentes na última sessão. O Presidente informou que recebeu uma carta do Sr. Alberto 

Ramos, professor primário, natural de Freches e que, na altura, mostrou preocupação sobre o 

eventual encerramento, da escola primária em Freches e Cogula. Informou que também recebeu 

uma comunicação da Comissão de Cidadania e Igualdade de Género, no sentido de se realizar uma 

sessão da Assembleia Municipal cuja temática seria “a Igualdade na Diversidade, com vista a uma 

Sociedade Justa”, a qual deverá decorrer até 10 de Dezembro. No seu ponto de vista, parece-lhe 

que seria exagerado convocar uma sessão só para discutir isto, mas, como provavelmente, irá haver 

uma sessão extraordinária em Outubro, se realmente assim o entendêssemos, poderíamos pôr este 
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tema como um ponto na ordem de trabalhos. --------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa aproveitou para alertar a Câmara em relação à Lei das autarquias, 

que a próxima sessão Ordinária deverá ocorrer em Novembro ou Dezembro onde aprovamos o 

Orçamento e o Plano. Assim ao fazer uma sessão em Novembro, seremos forçados a discutir o 

Orçamento. Deu a palavra aos deputados municipais para intervirem sobre a marcação deste ponto 

subordinado ao tema “Igualdade na Diversidade com vista a uma Sociedade Justa”. Não havendo 

intervenções, referiu que delegam para ele essa decisão. --------------------------------------------------------- 

--------- O Vice-Presidente informou que iria haver uma sessão da Assembleia Municipal em Outubro 

ou Novembro e outra em Dezembro. Uma será ordinária e outra extraordinária. Portanto, pensa que 

a inclusão deste ponto seria possível numa destas sessões. ----------------------------------------------------- 

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

o espaço para intervenções, deu a palavra à deputada Emília Tracana. ------------------------------ --------

--------- Usando a palavra, esta mencionou que gostaria que se formulasse um voto de pesar pela 

morte do Dr. Jorge Figueiredo, que era um homem de cultura que trabalhou para a Câmara, onde 

fez parte do Gabinete de História e deixou obra. Referiu também que estamos a comemorar o 

centenário da República, sendo que pensa que é uma comemoração que merece toda a dignidade 

porque é por isso que hoje temos uma Constituição, temos leis que nos permitem ter um poder local, 

o qual foi reforçado pelo 25 de Abril. Recordou que “a Folha de Trancoso” era um órgão de imprensa 

republicano, sempre muito atento a ideias e valores. Havia muita gente que se reunia ali, e eram 

pessoas de craveira, como o Dr. Lopes Correia, Dr. David Bruno, Fernando Vaz, António Nifo, Abel 

Ribeiro, entre outros. Estes, enquanto esperavam por notícias, que na altura vinham de camioneta, 

naturalmente, iam pondo a escrita em dia, iam convivendo, era uma tertúlia política, republicana, 

laica e civilista. Nós, se estamos aqui, hoje, em regime de liberdade, foi porque muitos deram a mão 

por esses ideais. Os ideais ainda não estão cumpridos, cabe a cada um de nós cumprir os desígnios 

da República. Num momento de profunda crise, de apertos de cinto, mais exigências são feitas e 

nós todos temos que a salvar. Há aqui muita coisa a salvar. Deu o exemplo de sentir na pele uma 

doença grave e se não tivesse o Serviço Nacional da Saúde gratuito, como temos, teria gasto muito 

dinheiro em exames e tratamentos. Estava internada no IPO e disse aos restantes doentes que não 

sabiam que este sistema de saúde se deve ao Dr. Arnaut. Na América, quem não tiver um seguro de 

saúde, não é tratado. Não podemos andar para trás, temos de fazer um esforço sobre-humano para 

conseguir salvar a democracia, a constituição, os valores, dignificar as instituições e ter muito 

cuidado com o que é público, porque é de todos nós. Foi com a República que nasceram as leis 

mais importantes, a escola pública, a separação de Estado / Igreja, criaram-se estruturas, muitos 

morreram por essas ideias. Na proclamação da República, queriam chamar ao Largo D. Dinis, Largo 

5 de Outubro e às Portas D’el Rei, Portas Mártires dos Reis. Convidou todos os presentes a 

visitarem a Exposição que promoveu no âmbito das comemorações do centenário da implantação da 

República. Mais referiu que os homens a quem prestou homenagem, são dignos porque se 
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debateram por ideias, foram homens que pugnaram por uma melhor condição humana, por 

instrução, porque na altura cerca de 70% do país era analfabeto, embora ainda cheguemos ao séc. 

XXI com elevadas taxas de analfabetismo. Todos nós temos de fazer algo mais pelo nosso país e 

por nós mesmos. A exposição naturalmente que irá ter defeitos, mas foi o que conseguimos fazer, 

agradecendo que lhe dêem opiniões para poderem melhorar. Agradeceu à Câmara, à Trancoso 

Eventos e a pessoas que individualmente chegaram ao pé dela e lhe cederam vário material, tais 

como livros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O Presidente da Mesa disse que não sabia do falecimento do Dr. Jorge Figueiredo e que 

naturalmente aceita o voto de pesar proposto pela deputada. Colocou esse voto de pesar à votação, 

o qual foi aprovado por unanimidade. Deu a palavra à deputada Luísa Gil. ----------------------------------- 

--------- Esta mencionou que tem sido abordada por vários encarregados de educação, no sentido de 

expressarem a sua preocupação relativamente aos horários que estão a ser praticados por alguns 

bares e cafés em Trancoso, e à promoção de algumas festas que fazem e que dizem respeito aos 

nossos jovens. Tem de se ver o que é possível fazer em termos de vigilância por parte da GNR, 

relativamente a esses horários e às horas de funcionamento desses bares. Alguns professores estão 

agora a apresentar projectos que poderão ser levados a cabo ao longo deste ano lectivo, projectos 

esses que estão a ser discutidos com o gabinete da Câmara na pessoa do Dr. Tomás. Tendo em 

conta que estamos no início de um ano lectivo meio conturbado, fica o apelo, enquanto professora, 

de que toda a comunidade tem esta responsabilidade, aceitam-se todas as participações, as quais 

devem fazer chegar até às escolas, para melhorarmos aquilo que é uma obrigação de todos, a 

Educação. Verificou que o cemitério teve uma intervenção muito capaz, está muito mais funcional, 

mas pensa que escaparam as valetas e, portanto, as águas junto aos sítios onde se encontram as 

torneiras, acumulam-se, o que a leva a pensar que em dias de chuva irá criar-se um problema. Fica 

o alerta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Amaral Veiga, referindo que começaria por lamentar duas 

coisas. Primeiro, a ausência do Sr. Presidente da Câmara que se fez representar muito 

qualificadamente pelo Sr. Vice-Presidente, mas lamenta, porque é o Sr. Presidente que tem estado à 

frente da Câmara há vinte e cinco anos, é ele o grande responsável por aquilo que de bom e mau se 

faz no concelho. Em segundo lugar lamenta que os documentos tenham chegado aos deputados em 

cima da hora, à entrada. Claro que assim é muito mais fácil porque as pessoas não têm 

possibilidade de os consultar, de os analisar em grupo. Disse que são os primeiros dois lamentos 

que queria fazer ao Sr. Presidente da Assembleia e à Câmara. Ao Sr. Presidente da Assembleia 

porque deveria diligenciar no sentido de exigir que esses documentos chegassem a tempo de modo 

a que pudessem ser analisados. À Câmara pelo facto de o Sr. Presidente não estar presente nesta 

sessão e na anterior também ter saído, embora compreendamos que tenha os seus afazeres, os 

seus compromissos, mas seria bom que estivesse, para poder dar respostas que provavelmente o 

Dr. António Oliveira poderá não dar. Referiu que esteve no Domingo passado nas comemorações 
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das Jornadas Europeias do Património, que tiveram lugar no Castelo, onde, entre outras coisas 

exibidas, houve um pouco da arte da Associação Luzlinar, da autoria da escultora Maria Lino. Foi 

com agrado que verificou que as sepulturas antropomórficas de Moreira de Rei serviram de 

inspiração e de molde e, ao mesmo tempo, pôde apreciar as intervenções feitas no Castelo. 

Mencionou que não conhece muito bem os contornos do financiamento, pensa ser uma obra do 

IGESPAR, não sabe se esta obra reduz ou não o pacote financeiro do Programa da Regeneração 

Urbana ou o Programa das Aldeias Históricas, mas gostaria de fazer duas perguntas ao Dr. Oliveira. 

A primeira é se conhece o volume das obras realizadas no Castelo e a outra, se gosta da 

intervenção efectuada, nomeadamente na escadaria que o serve. Pensa que, não sendo, pelo 

menos de gosto duvidoso, aquela entrada é, pelo menos, de gosto polémico. Referiu que o 

Programa das Aldeias Históricas teve no nosso país intervenções muito bem conseguidas, dando o 

exemplo de Marialva, Linhares da Beira, Castelo Rodrigo e Castelo Novo. Não sabe o que é que o 

Programa Aldeias Históricas pode potenciar em Trancoso, visto que Trancoso já tem uma marca 

suficientemente forte que não precisaria da marca “aldeias históricas” para potenciar o turismo. Não 

sabe que mais-valia esse programa trouxe para Trancoso, na medida em que ele se dilui em 

algumas obras que mal verificamos: o caso do Largo Luís Albuquerque e a calçada da Rua dos 

Cavaleiros, bem como outras obras ainda não visíveis, nomeadamente, o Centro Isaac Cardoso e a 

iluminação. Sempre achou que uma intervenção deste género fazia muito mais sentido numa aldeia, 

mas não foi assim o entendido. Verifica que afinal gasta-se muito dinheiro e se vê muito pouco. 

Mencionou que o Grupo Recreativo de Moreira de Rei fez uma cerimónia singela no dia 18 de 

Agosto, onde lançou uma revista sobre a aldeia, na qual se abordou o passado, o presente e 

também se discute algum futuro daquela aldeia e onde são relatados factos, personagens e alguma 

informação sobre a freguesia. Nesta revista também invocamos, de algum modo, a República 

transcrevendo uma acta de 1910, onde a Junta de Freguesia, a nova comissão administrativa toma 

posse em substituição da velha Junta de Freguesia que teve de cair por força também da 

implantação da República. Julga que esta revista merece por parte dos deputados que gostam do 

concelho, do património e da cultura, pelo menos, uma vista de olhos. Disse lamentar a morte do Dr. 

Jorge Figueiredo, o qual foi uma personagem que nos últimos 25 anos passou por Trancoso, 

dedicando-se ao concelho. Nem sempre pode realizar aquilo que desejava, mas realmente foi uma 

figura simpática, um homem de cultura, amigo do património e, por isso mesmo, constitui uma perda 

para todo o concelho de Trancoso. ---------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa disse, em relação à intervenção do deputado Amaral Veiga, no que se 

refere à entrega da documentação, que a informação sobre a situação económico-financeira entra 

no Município de Trancoso no dia 28 de Setembro e a reunião do Executivo ocorreu nesse mesmo 

dia. Portanto, seria praticamente impossível enviar a documentação em tempo. Como, à excepção 

deste documento que tinha mais páginas, os restantes só duas ou três, optou-se por entregar agora 

à entrada. A acta, como a tínhamos disponível, enviámo-la. Receber os documentos ontem ou hoje, 
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seria a mesma coisa. Entende que, neste caso, não é uma situação criticável porque os documentos 

chegaram tardiamente e alguns destes documentos não tinham origem na Câmara. Deu a palavra 

ao Dr. Oliveira para responder às questões apresentadas. - -------------------------------------------------------

--------- Este disse, em primeiro lugar, que queria solidarizar-se com o voto de pesar pela morte do 

Dr. Jorge Figueiredo. Ele faleceu em Santarém, onde residia ultimamente, em finais de Julho, sendo 

que pensa que o Sr. Presidente do Município esteve presente no funeral. Sobre a exposição do 

Centenário da República, aqui apresentada pela deputada Emília Tracana, gostaria de dizer que a 

exposição será inaugurada depois do colóquio que irá decorrer no teatro municipal e que terá como 

oradora a Dr. Fina d’Armada, investigadora conhecida no meio intelectual e que, na matéria da 

República, é uma profunda conhecedora. Depois haverá no final um porto de honra a ser servido no 

Centro Cultural. Gostaria de reafirmar a importância de nós em Trancoso comemorarmos o 

Centenário da Republica porque Trancoso foi nos inícios do séc. XX um meio profundamente 

republicano. Para quem fizer a história de Trancoso, é surpreendente que nas crises de 1830 toma o 

partido de D. Miguel, é absolutista e é contra os liberais, aclama o Rei D. Miguel por duas vezes. O 

Regimento que na altura estava acoplado no Castelo, participa no cerco à cidade do Porto. Somos 

umas das localidades derrotadas da guerra civil travada nos anos trinta do século XIX. Pagámos 

bem caro o facto de estarmos do lado dos derrotados porque vimos a nossa comarca que integrava 

13 concelhos reduzida a 2 concelhos. Como é que 60, 70 anos depois somos um centro dos ideais 

republicanos. Há um conjunto de figuras históricas ligadas à aristocracia local que desde os finais 

dos anos 90 do séc. XIX e nos primeiros dez anos no séc. XX aderem claramente ao império 

republicano. O Padre Eduardo Ferreira e o Conde de Tavarede foram figuras decididas dos ideais 

republicanos. Trancoso teve dois semanários, ao longo de 20 anos: “a Folha de Trancoso” e “a 

Democracia da Beira”, ambos republicanos. Em relação à intervenção da deputada Luísa Gil disse 

relativamente aos horários de bares e cafés, que a GNR tem uma atitude claramente incisiva no 

cumprimento dos mesmos. Parece-lhe mais importante, a preocupação dos encarregados de 

educação com os horários, a fiscalização da venda de bebidas alcoólicas a quem não tem idade 

para as consumir. Mas fará chegar essa preocupação ao comando da GNR. Sobre o cemitério, disse 

que já está prevista uma reparação para que a água não se acumule. Sobre a intervenção do 

deputado Amaral Veiga disse que o presidente não está presente por um motivo de força maior. 

Como se sabe, ele teve uma intervenção cirúrgica feita a toda a boca, o que levou a um 

internamento. Para estes dias tinha marcado uma consulta no âmbito do processo de avaliação da 

situação. Sobre as questões relacionadas com o Castelo disse que Trancoso só teve a ganhar com 

a sua integração na Rede das Aldeias Históricas, porque esta rede era constituída por pequenos 

núcleos habitacionais, e o Estado, no Governo do Engº Guterres, decidiu reforçá-la com a inclusão 

de duas localidades, uma a sul e outra a norte que dessem outra densidade à rede “Aldeias 

Históricas”. Esse desafio foi lançado a Trancoso e Belmonte e claro que só deveria ser aceite. Quer 

Belmonte, quer Trancoso não beneficiaram do grande pacote, como outras aldeias históricas, 
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nomeadamente Almeida e Marialva. A intervenção feita no castelo de Trancoso foi da 

responsabilidade do IGESPAR, sendo que aquela empreitada andará por volta de um milhão de 

euros. Quanto à acessibilidade disse que entende que neste país há um exagero para a criação de 

condições para acesso a deficientes em tudo o que são intervenções monumentais. Não consegue 

perceber como em Espanha, em patrimónios mundiais, não há esse tipo de intervenções. Neste país 

onde temos repartições públicas que não têm acesso a deficientes, andamos preocupados em 

mobilizar recursos comunitários para dar acesso a deficientes em monumentos. Disse ser não 

apologista de se gastarem tantos recursos para este objectivo, quando o que mais conhece são 

repartições públicas que não têm acesso a pessoas deficientes. ------------------------------------------------ 

---------- Usou da palavra o Presidente da Junta de Fiães, referindo que em Janeiro deste ano pediu 

três contentores de lixo e até à data, dois ainda não foram entregues. Mais disse que há pouco 

tempo houve uma intervenção no acesso à Quinta das Seixas, pelo que pensa que as pessoas que 

andaram lá a trabalhar, não tiveram responsabilidade nenhuma porque o resto da terra que sobrou 

do caminho, deitaram-no na ribeira. Na sexta-feira passada foi aos armazéns da Câmara, falou com 

o Eng.º Rico sobre esta situação, o qual se comprometeu que a máquina iria lá segunda ou terça-

feira, mas até hoje o serviço está igual. Relativamente ao pagamento do trimestre, disse que já é 

tempo de ser pago. Por último, disse que, em relação a subsídios, o grupo desportivo de Fiães 

também faz parte do concelho. Uma vez que todos os anos têm realizado um passeio equestre, não 

desejam ser nem mais nem menos do que outras associações, às quais já foram atribuídos 

subsídios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Vice-Presidente disse que iria anotar as questões colocadas pelo Presidente da Junta de 

Fiães e informou-o que os Presidentes de Junta deverão receber o trimestre até ao próximo dia 20 

de Outubro. Fez uma rectificação ao deputado Amaral Veiga, referindo que a iluminação no Centro 

Histórico e o Centro Isaac Cardoso nada têm a ver com o “Programa Aldeias Históricas” mas sim 

com o da Regeneração Urbana. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Amaral Veiga, referindo que ficou sem saber que conjunto de 

obras se inscreve no Programa “Aldeias Históricas”. Mais referiu que, por aquilo que o Vice -

Presidente disse, parece que a Câmara não teve nada a ver com a intervenção do Castelo. 

Evidente, que esta analisou o projecto, discutiu-o em reuniões de câmara e o arquitecto foi 

justamente o mesmo que faz muitos projectos para Trancoso no âmbito de intervenções urbanas. 

Por outro lado, referindo-se à questão das acessibilidades, disse estar de acordo com a opinião do 

Vice-Presidente. Não podemos querer que todas as obras feitas neste país, todos os miradouros 

tenham acesso fácil para os deficientes, seria o ideal, mas é evidente que tal não é possível. Sempre 

o Castelo teve um acesso difícil, agora aquela intervenção que tira visibilidade à própria porta, 

parece-lhe que é um exagero e de muito mau gosto. ----------------------------------------------------------------

--------- O Vice-Presidente mencionou que não foi a Câmara que escolheu o arquitecto Gonçalo 

Byrne, foi o IGESPAR. É natural que tenha contactado este arquitecto, um dos mais conceituados do 
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mercado nacional, porventura por ser uma pessoa que tem feito um conjunto de obras em Trancoso. 

Naturalmente que uma das condições prévias do programa de intervenção era assegurar o acesso a 

deficientes ao Castelo. Na sua opinião não teria que ter sido necessário garantir essa acessibilidade. 

Sobre as obras das Aldeias Históricas disse que não se consegue recordar de tudo porque o 

programa terminou em 2007 e foi estendido apenas para esta obra do IGESPAR, por dificuldades 

orçamentais do Ministério da Cultura. Muito daquilo que foi feito no programa foram arruamentos no 

Centro Histórico, a maior parte das calçadas foram todas substituídas. É bom ter a noção que nem 

Trancoso, nem Belmonte tiveram pacotes financeiros na adesão à rede Aldeias Históricas, como 

tiveram aquelas localidades que integraram a rede no seu início. O que é importante é a marca 

Aldeias Históricas, marca essa hoje, já com valor no próprio mercado. ----------------------------------------

---------- Interveio a deputada Emília Tracana referindo que a marca Aldeias Históricas é realmente 

uma marca com valor, e que tem reparado que a partir do momento em que Trancoso entrou nesta 

rede há muitos mais turistas. Relativamente à intervenção do Castelo, disse que agora já é possível 

entrar na torre de menagem, e ver toda a panorâmica lá de cima. Pena é que nem toda a gente 

tenha um mínimo grau de civilidade, porque assaltaram e estragaram o miradouro virtual. Muitos 

castelos têm isso, o que é óptimo, porque nos permite entrar no séc. XII. Sob o ponto de vista 

estético pensa que a madeira utilizada não choca com a pedra e permite a visibilidade da torre de 

menagem que tem aquela janela árabe. Felicitou o deputado Amaral Veiga e o filho pela qualidade 

da publicação da revista sobre Moreira de Rei e pela intenção de recordar a implantação da 

República e a junta de freguesia que foi a seguir eleita. Agradeceu também ao deputado Carlos 

Martins por lhe ter cedido o CD sobre a vida portuguesa e, de alguma forma, ter contribuído para a 

documentação da exposição. A Fina d’Armada virá falar sobre as mulheres na implantação da 

República e descobriu-se que tivemos uma mulher em Trancoso que foi secretária do III Congresso 

Feminista Republicano em Sobral de Monte Agraço em 1908. Conseguiu-se a fotografia dela que irá 

estar no painel, a par de Ana Castro Osório que era de Mangualde, Alice Pinheiro que era de Viseu e 

Beatriz Anjo da Guarda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou novamente da palavra o deputado Amaral Veiga, agradecendo à deputada as 

considerações feitas à revista, e complementou dizendo que esta não foi comparticipada pela 

Câmara Municipal. Relativamente à questão da venda da marca Aldeias Históricas, referiu que se de 

facto a intervenção do programa das Aldeias Históricas se limitou à intervenção do Castelo e ao 

arruamento da Rua dos Cavaleiros, parece-lhe ser uma marca muito pouco marcada, sobretudo 

porque se trata não de uma aldeia e sim de uma cidade. -----------------------------------------------------------

--------- O Vice Presidente disse que todas as calçadas do Centro Histórico foram feitas, só ficou uma 

rua com a velha calçada no largo da Roseira e a Rua do Boeirinho. Mais uma vez recordou que 

Trancoso e Belmonte integraram a rede Aldeias Históricas no meio do decurso de um quadro 

comunitário de apoio. Quanto à obra da requalificação do Castelo, por mais de uma vez houve 

apresentações públicas do projecto da responsabilidade do IGESPAR, com a presença do arquitecto 
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José Afonso e do arquitecto Gonçalo Byrne, e lamenta não ter visto lá o deputado Amaral Veiga a 

dar o seu contributo e opinião sobre esta matéria. Agora vem questionar aqui o representante da 

Câmara sobre uma obra que é da total responsabilidade da Administração Central. -----------------------

---------- Interveio o deputado João Batista, referindo que, relativamente ao projecto do castelo e 

sobre a intervenção realizada no campo da feira, foi apresentado um dia à noite neste auditório o 

respectivo projecto, em que houve vários contributos. Se pessoalmente lhe perguntarem se gosta ou 

não, tem algumas reservas. Felicitou o Vice-Presidente pela forma inteligente e capaz de nos 

esclarecer de uma forma muito precisa das questões que até ao momento lhe foram colocadas. 

Referiu que a grande aposta de Trancoso é ficarmos direccionados para turismo e termos quanto 

antes coisas que possam fixar gente. Pensa que neste momento o Castelo está a ser visitado 

mensalmente, em média, por 4 000 pessoas. Nota-se que aos fins-de-semana há uma convergência 

muito forte de gente que vem a Trancoso. Julga que a Câmara tem de colocar como prioridade a 

criação de centros museológicos de forma a fixar mais tempo as pessoas. Houve algum 

arrastamento na aquisição do imóvel onde irá ser construído o Centro Isaac Cardoso, porque uma 

senhora pediu 250.000€ à Câmara por uma habitação com cerca de 50 m2. Foi desencadeado o 

respectivo processo de expropriação como utilidade pública e, como tal, a Câmara tem que ter o seu 

tempo para que as coisas prossigam sem atropelos. Pensa que existindo o museu e o centro de 

interpretação, Trancoso estará no bom caminho. Em relação ao castelo, pensa que na zona 

nascente, nas Portas do Carvalho, era importante que a Câmara limitasse uma rua que vai no 

sentido das Portas do Carvalho para a estrada municipal porque era meritório reabilitar essa rua. 

Questionou o Vice-Presidente como está a situação da certificação das sardinhas doces, referindo 

que as sardinhas doces não são um produto de ninguém. É um produto de todos, que tem uma 

marca, essa sim, “Sardinhas Doces de Trancoso”. Disse ter tido pena por não ter participado, uma 

vez que não sabia do lançamento da revista de Moreira de Rei. Relativamente ao cemitério, disse 

que na sua óptica, parece-lhe que se justificaria uma intervenção na zona direita e esquerda do 

cemitério à entrada. Referiu que os talhões que ainda não foram abertos no cemitério darão 

seguramente para dois anos, mas deveria haver uma preocupação da Câmara no sentido de saber 

quantas sepulturas estão abandonadas e sem dono, as quais poderiam ser ocupadas em qualquer 

momento. Sobre a situação dos bares, constata-se que na Rua dos Cavaleiros, muitas das vezes de 

Sábado para Domingo, nos deparamos com situações motivadas provavelmente com indisposições 

da noite. Pensa que há uma equipa de limpeza, mas seria necessário dar-lhe ordens para limparem 

as artérias que dão acesso ao Castelo, especialmente aos Domingos. ----------------------------------------

--------- Em resposta, o Vice-Presidente disse que naturalmente a Câmara Municipal de Trancoso 

partilha da preocupação do deputado João Batista relacionada com a criação dos núcleos 

museológicos. Em relação ao Centro Isaac Cardoso, disse que a obra se encontra adjudicada, não 

está em marcha porque teve de se fazer uma expropriação. Sobre o número de visitantes ao Castelo 

disse que, de facto, foi inaugurado a 29 de Maio e em Junho teve 2806 visitantes, em Julho 2979, 
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em Agosto 4987 e em Setembro, até ao fim-de-semana passado, 1900. --------------------------------------

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

a palavra ao representante da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------

--------- Este referiu que, antes de mais, queria responder a uma questão que lhe foi colocada na 

sessão anterior, relativamente à instalação de uma antena TDT. Referiu que na Assembleia 

Municipal de 30 de Junho de 2010, encontrando-se em substituição do Sr. Presidente da Câmara, foi 

confrontado pelo deputado Paulo Bernardo, relativamente ao licenciamento de uma antena a instalar 

na Avenida Costa Lima pertencente à Portugal Telecom. As questões suscitadas pelo deputado 

municipal eram basicamente duas: a) estranhava a grande diligência do licenciamento dessa antena 

e lamentava também o deputado que se tivesse licenciado o referido equipamento nas proximidades 

das instalações da creche/ jardim-de-infância da Santa Casa da Misericórdia de Trancoso. Tal 

confrontação era ainda reforçada pela exibição de um documento assinado por ele, concluindo, 

portanto, que teria conhecimento sobre o mesmo. Tal juízo ignora que o referido documento é 

apenas uma impressão em diferente formato do anexo dois, que é a carta dirigida à Viatel, 

adjudicatária da Portugal Telecom, onde se informa que o pedido teria sido deferido. Disse ter 

assinado, como qualquer vereador em actividade de funções, pode assinar. Houve um despacho 

efectuado por ele, após competente informação dos serviços técnicos, apresentando o referido 

documento num projector. Os serviços informaram, pronunciaram-se e foi deferido. O deferimento 

deste processo foi efectuado no limite dos prazos legais previstos para a sua aplicação. Referiu que 

esta antena se destina a assegurar a cobertura para o serviço de Telidifusão Digital Terrestre, a qual 

está prevista para já, apenas em Trancoso, Guarda e Covilhã. Esta antena emite em sinal UHF e, 

portanto, os seus efeitos não são prejudiciais. Isto vai permitir que no Centro Histórico as pessoas 

possam tirar as suas antenas dos telhados sem ter de oferecer em contrapartida uma solução de 

televisão por cabo que teria custos elevados. Assim, passar-se-á a ter uma televisão sem custos, 

com cerca de 20 canais, gratuita, dispondo apenas de uma antena interior. Sobre as radiações, o 

documento da PT diz que a distância da torre ao edifício mais próximo, é de cerca de 10 metros. 

Atendendo que a descriminação da torre na direcção da escola é superior a 13, isto tem a ver com 

as inclinações, os valores previstos de intensidade do campo nessa zona serão inferiores a 1,2 v/n, 

muito abaixo do valor limite que era de 39,9. ---------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Amaral Veiga, o qual queria, no que diz respeito a obras em 

execução, congratular-se com a retoma das obras de pavimentação em Moreirinhas, também com o 

facto do saneamento em Esporões estar em execução, pese embora não conheça nenhum projecto 

aprovado, nem qualquer fiscalização à obra. O seu optimismo não pode ser igual no que se refere ao 

saneamento de Moreira de Rei. Disse que já por duas vezes veio a esta Assembleia manifestar o 

seu repúdio pelo facto daquela obra de saneamento estar parada. Entende que isto é uma falta de 

respeito e consideração pelos habitantes de Moreira de Rei. Não percebe se é perseguição a 

alguém, e se o é, deveria ser dito frontalmente porque é absolutamente injustificável e inqualificável 
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que se permita que a quatro dias das eleições se abram valas de saneamento numa freguesia, 

pouco tempo depois as obras parem e não se reponha uma única pedra na calçada durante todo 

este tempo. O Presidente do Município disse que o saneamento não poderia ser feito no Inverno por 

causa da chuva. Veio o Verão e não foi executada a obra nem foi reposta uma única pedra na 

calçada da freguesia de Moreira de Rei. --------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta o Vice-Presidente disse que pensava que as obras em Moreira de Rei já tinham 

sido retomadas. Há um conjunto de rede de água e saneamento a ser efectuado na freguesia e 

pensa que até 2011, terão a freguesia de Moreira de Rei devidamente infra-estruturada neste 

aspecto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado João Baptista, questionando o Vice-Presidente, para melhor 

perceber a intervenção do deputado Amaral Veiga, pois este congratulou-se com as obras das 

Moreirinhas e com o saneamento dos Esporões, mas depois repudiou o facto de em Moreira de Rei 

as obras estarem ao abandono. Não sendo o mesmo empreiteiro, gostaria de saber qual a razão? 

Porque isto torna-se maçador e repetitivo de à terceira sessão de uma Assembleia o deputado vir 

levantar esta questão. Disse que também vai ser repetitivo enquanto não vir canalizada a água que 

danificaram aqui ao segundo pio, junto da Fonte da Vide. Não se conforma que esteja seco porque 

assim o homem o entendeu. Não desiste de saber porque não é canalizada a água para o segundo 

pio. Disse que a estrada que pertence à freguesia de Vila Garcia, chega até ao Freixial, mais ou 

menos recomposta, mas depois do Freixial até ao limite do concelho de Pinhel, está vinte vezes pior 

do que aquela que vai de Carnicães para Celorico da Beira. Julga que era importante que cada 

Presidente de Freguesia, quando as situações se arrastam, que este também seria o momento e 

sitio de intervirem. Agradeceu à Câmara Municipal pela instalação das bóias de sinalização para as 

aeronaves na barragem da Teja. Quanto aos incêndios, acha que no concelho de Trancoso a 

situação dos fogos em Aldeia Nova, Aldeia Velha e Freches foram a situação mais embaraçosa, em 

termos de visualização a partir do nosso centro distrital. Explicou que essa mancha do concelho 

ardeu porque os meios foram os que foram, havia outros meios absorvidos aqui à volta que não era 

possível destacar. Sabe o empenhamento que o Sr. Governador Civil teve nesta situação de criar 

meios para Trancoso. A Protecção Civil funcionou bem, veio até uma coluna de Évora. O que é que 

correu mal contra este flagelo? Foi que os meios se concentraram num determinado momento junto 

à localidade de Aldeia Velha, logo a prioridade foi defender tudo o que era urbano, e quando se deu 

conta, o incêndio propagou-se pela encosta do Barrocal e a partir dali foi o que aconteceu. Sobre a 

barragem da Teja, disse ter constatado que o nível de água está muito baixo. Por razões 

desportivas, tem havido várias actividades lá. Questionou se não seria possível fazer alguma 

limpeza daquela albufeira porque a água cheira mal, porque há destroços de toda a flora que ficou 

por baixo, e quando andaram a colocar as bóias, as quais se encontram a uma profundidade de 

cerca de quatro metros, entraram dentro de um poço que teria doze metros de profundidade. Disse 

que, até como praia fluvial, deveria dar-se mais atenção à barragem porque em termos de sombras 
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o lado nascente, que é o melhor neste aspecto, é aquele que tem menos acessos para a barragem. 

Sabe que a Câmara tem lá um terreno onde quer fazer um parque de campismo, mas é pena não se 

fazerem já plantações de modo a que as árvores vão crescendo, criando assim um lugar aprazível. 

Mais referiu que foi lá um sábado à tarde e todos os caixotes do lixo estavam cheios. --------------------

--------- Em resposta, o Vice-Presidente disse que o saneamento de Moreira de Rei esteve algum 

tempo parado por necessidade de consulta ao IGESPAR. Estava convencido que a obra já teria sido 

retomada, sendo que neste momento não tem condições para responder. Em relação ao 

saneamento de Castaíde, o mesmo está quase concluído na parte de baixo. A parte de cima irá ser 

discutida, assumindo um compromisso que há com o Presidente da Junta da freguesia de Santa 

Maria. Irá ser lançado ainda este ano um concurso para arruamentos em Castaíde. A rede de águas 

em Sintrão está concluída; os arruamentos em Moreirinhas estão em execução e em Vale de Mouro 

está praticamente concluída a rede de águas e saneamento. Entretanto, não constou desta 

informação municipal, mas já hoje receberam notícias de várias candidaturas feitas ao PRODER, 

relativamente a electrificações, como o caso de ampliação da rede de baixa tensão na Quinta do 

Lugar da Fonte das Aves entre Vilares e Vila Franca das Naves; electrificação da Quinta do Lugar 

Pé da Rolha em Maçal da Ribeira; electrificação de caminhos rurais até à quinta da Lagartixa na 

freguesia de Torres; ampliação da rede de baixa tensão e iluminação pública na estrada de ligação 

para a Quinta Chão do Açude, freguesia de Tamanhos; electrificação Quinta do Botelho, freguesia 

de Souto Maior; ampliação da rede de baixa tensão e iluminação pública na estrada municipal entre 

Carnicães e Baraçal e a ampliação da rede de baixa tensão e iluminação pública do caminho do 

Espinheiro. Relativamente a caminhos agrícolas, foram também aprovadas algumas candidaturas, 

nomeadamente o acesso a Monte Zebro, o caminho da Quinta da Pereira que faz a ligação entre o 

cemitério de Freches e a estrada de Carnicães para o concelho de Celorico da Beira; um caminho 

agrícola na Póvoa do Concelho, outro de Vila Garcia para a Quinta do Prado e outro na zona da 

Ponte em Moimentinha. Mais referiu que este ano não há 10º ano na área de ciências económico-

financeiras na escola secundária, ao contrário daquilo que vinha sendo hábito. Disse terem 

protestado junto do Ministério da Educação mas, como havia poucos alunos inscritos, a resposta foi 

negativa. Deu um esclarecimento adicional ao deputado Amaral Veiga, referindo que sobre o 

Programa Aldeias Históricas, além das obras mencionadas anteriormente, foi efectuada a 

requalificação do Largo Padre Francisco Ferreira, vários arruamentos no Centro Histórico, a 

aquisição e aplicação dos contentores subterrâneos no Centro Histórico e depois a parte cedida ao 

IGESPAR para a intervenção no Castelo. -------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Amaral Veiga, referindo que desejava analisar o comentário do 

deputado João Batista relativamente ao facto de ser fastidioso vir três vezes falar na questão do 

saneamento de Moreira de Rei. Isto parte do plano realizado pela Câmara para os próximos quatro 

anos, onde consta a valorização e requalificação do património do Centro Histórico de Moreira de 

Rei. Não se vê assim como é que se preocupam em valorizar e requalificar este património. 



Acta n.º 07 – 30 de Setembro de 2010 

 

Pág. 14 
 

Mencionou que pode ser muito fastidioso para todos os deputados estarem-no o ouvir, mas por 

muito fastidioso que seja, imaginem o quanto fastidioso é para a população de Moreira de Rei ter há 

nove meses pedregulhos em frente às suas portas. -----------------------------------------------------------------

--------- No uso do direito de resposta, o deputado João Baptista pensa que não foi bem interpretado 

tendo em conta aquilo que o deputado Amaral Veiga acabou de referir. Disse que tentou esclarecer, 

para que todos compreendêssemos que há um problema em Moreira de Rei e que não há 

necessidade de ser repetitivo, se formos todos claros, a começar pela Câmara, se disser quando o 

resolve. Não foi por estar farto de ouvir o deputado, o que quis perceber por parte da Câmara era 

saber o que se passa relativamente a esta questão para que de uma vez por todas fique resolvida. --

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

a palavra ao representante do Município. -------------------------------------------------------------------------------

--------- O Vice-Presidente disse que na proposta de fixação das taxas de IMI para 2011, a Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade, relativamente aos prédios urbanos ainda não avaliados nos 

termos do IMI, cobrar a taxa de 0,5%, taxa que pode variar entre 0,4% e 0,7%; e prédios urbanos, já 

avaliados nos termos do IMI, a taxa de 0,3%, sendo que a mesma pode variar entre 0,2% e 0,4%. ---

--------- Aberto o espaço para intervenções, interveio o deputado Manuel Pinto, referindo que sobre 

este ponto do IMI e sobre a comunicação que ontem fez o Governo, questionou se a apreciação que 

estamos a fazer desta votação, faz sentido. Primeiro porque não se sabe qual o aumento que o 

Governo vai decidir sobre a avaliação, quer da parte urbana ou rústica. Não sabe se quando essa 

avaliação for feita, o concelho de Trancoso e toda a zona do interior terão hipóteses de pagar os 

aumentos anunciados. Gostaria de saber se a Câmara ao pôr este documento à votação, se assume 

a responsabilidade para 2011 ou se ainda aguarda a intervenção do Governo. Se realmente os 

aumentos forem muito grandes, quer na parte urbana, quer na parte rústica, haverá uma grande 

parte das pessoas que terão de entregar os seus prédios ao Governo porque não têm hipótese de 

pagar a contribuição. Gostaria de saber se realmente a proposta a votar terá valor jurídico para 

2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- O Vice-Presidente respondeu que também gostava de lhe poder responder, mas estão a 

cumprir o que está consagrado no artigo 112 do decreto-lei 287/2003 de 12 de Novembro que impõe 

que as Câmaras no mês de Outubro aprovem as taxas de IMI para o próximo ano. Disse que na 

certidão da reunião de Câmara apresentada aos deputados, consta o seu repúdio pela anunciada 

intenção governamental de aumentar as taxas de IMI e IMT, uma vez que, a concretizar-se tal 

intenção, isso representaria para os proprietários do interior do país, uma forte penalização. Nessa 

reunião, o vereador António Nascimento tomou a palavra, para, a propósito das medidas sugeridas 

no relatório da OCDE, conhecidas ontem, afirmar que a proposta feita no sentido de extinguir as 

isenções no âmbito do IMI, não é de todo compatível com o objectivo de atrair e fixar jovens no 

interior do país, manifestando a sua total discordância com a eventual retirada das citadas isenções.  
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Referiu que independentemente das taxas que irão aprovar, se o Governo vier a impor taxas 

superiores, nenhuma deliberação desta Assembleia se lhe poderá impor. ------------------------------------

--------- Interveio em seguida o deputado Paulo Amaro, o qual apresentou uma proposta no sentido 

de fazer um alerta à Câmara no que diz respeito à relação que existe entre a legislação fiscal, no 

que diz respeito ao IMI e a questão dos incêndios florestais. Disse que todos os anos se assiste ao 

flagelo dos incêndios, e é frequente associar-se esta situação ao facto de não ter sido feito qualquer 

trabalho de prevenção. É neste aspecto que queria alertar para uma alteração legislativa que foi 

introduzida em meados de 2006 ao código de IMI que prevê que sob proposta do Município a 

Assembleia Municipal delibere no sentido de majorar para o dobro a taxa de IMI aplicável aos 

prédios rústicos com áreas florestais que se encontrem em situação de abandono, sendo que dessa 

majoração não pode resultar um aumento de colecta inferior a 20€ por cada prédio e cabendo neste 

caso à Câmara Municipal a notificação e identificação dos proprietários que estejam nesta situação. 

A lei prevê que se consideram prédios rústicos com áreas florestais em situação de abandono, 

aqueles que não estejam incluídos em zonas de intervenção florestal, a sua exploração não esteja 

submetida a um plano de gestão florestal, ou seja, basicamente está pensado para prédios que 

estejam em situação de abandono, nos quais as pessoas não tenham feito os trabalhos de limpeza e 

que dessa forma aumente a propagação de incêndios. Eventualmente, não estaria aqui em causa o 

valor da receita e da colecta daí resultante, mas seria mais uma questão de sensibilização junto das 

pessoas para a necessidade de fazer a limpeza dos seus terrenos. --------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Nuno Rodrigues, referindo desde já que concorda com a opinião 

expressa pelo Dr. Oliveira que consta na certidão e que também repudia esta intenção 

governamental. Só não percebe porque é que todos os vereadores votaram uma taxa média, quando 

poderiam ter votado a mínima, pois se já sabiam que poderia haver um aumento do IMI, podiam-se 

ter salvaguardado. Até porque a última vez que falou sobre este assunto, foi relativamente à questão 

do zonamento, que durante o mandato se poderia rever e até agora nada foi feito. Foi aqui há uns 

anos que tomou conhecimento da alteração do zonamento através do deputado Paulo Amaro, que 

está dentro deste tema porque fez parte da Assembleia Municipal de Celorico, e ficou admirado 

porque se todos concordam que é um exagero aumentar as taxas, depois votaram para uma taxa 

média quando poderiam votar uma mínima. ----------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta, o Vice-Presidente disse que o que a Câmara decidiu foi manter as taxas que 

vinha praticando em anos anteriores. Sobre a questão do zonamento, referiu que o processo de 

zonamento entrou em vigor em 2005. O legislador permitiu que ao fim de três anos, ou seja em 

2008, pudesse ser revisto o zonamento. Se o zonamento fosse no sentido de aumentar os valores, 

sem problema. Para baixar o valor, aí só devidamente justificado. Na altura o técnico que 

acompanhou todo este processo disse-lhe que não conseguia justificar a redução do zonamento 

porque para isso tinha que justificar com transacções feitas que resultassem num valor muito abaixo 

daquele que se obtinha através da avaliação com o presente zonamento. Espera-se que novamente 
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em 2011, seja possível mexer no zonamento, mas com as anunciadas predisposições para 

aumentarem, à revelia das decisões das próprias Assembleias Municipais, as taxas a aprovar, 

agravando-as, não sabe se com intenção de reverterem directamente para os cofres do Estado ou 

se, eventualmente, reverterem para os Municípios para, a seguir, ser feita uma redução nas 

transferências correntes para as autarquias. É isso que imagina que irá acontecer. Só queria 

recordar que a CMT já se encontra a descontar, à força, desde o princípio do ano, todos os meses, 

7300€ para o Serviço Nacional de Saúde. Vem a guia com o montante dos duodécimos mensais, 

mas os 7300€ ficaram logo retidos em Lisboa, para a CMT ter de enviar uma guia de pagamento ao 

SNS. Isto conta para a despesa corrente, e anualmente, dá cerca de 90 000€ / ano. O porquê das 

autarquias contribuírem para o SNS é algo que elas ainda não sabem responder. Sabe-se que, pelo 

sistema da ADSE, todas as despesas médicas feitas pelos funcionários, todas as análises, todas as 

operações, internamentos são pagos pelos Municípios. ------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado João Baptista, referindo que desde 2008 até agora, a Câmara 

deliberou sempre pelas taxas de 0,5% para prédios não avaliados e 0,3% nos prédios urbanos 

avaliados. A metodologia foi sempre a mesma desde há quatro anos e o deputado Nuno Rodrigues 

também já nos habituou a intervir sempre nesta matéria. Questionou o deputado, defensor das taxas 

mínimas, em que é que se traduz a sua defesa de há quatro anos, daquilo que a Câmara deliberou e 

daquilo que o deputado propõe. Admite que o deputado não possa responder à pergunta mas deixa-

-a à consideração. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta, o deputado Nuno Rodrigues referiu que na Câmara Municipal não sabiam 

quando votaram esta proposta, mas agora já sabem que o Governo pretende aumentar. Se não 

acham correcto aumentar o IMI, porque é que não propõem votar contra esta taxa, uma vez que 

acham que é elevada? Relativamente ao deputado João Batista, disse que tem falado 

essencialmente no zonamento. Mas a única maneira de poder baixar o IMI de uma forma genérica 

para todos, era que a Câmara Municipal accionasse um processo para as taxas de zonamento 

baixarem e assim baixaria o IMI. Uma vez que isso não tem sido possível, disse defender sempre 

que devem ser as taxas de IMI mais baixas. Sempre foi essa a sua postura e continuará a ser 

porque sendo o IMI elevado, essencialmente depois da avaliação se deviam utilizar as taxas mais 

baixas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Paulo Amaro, referindo que talvez possa dar um esclarecimento no que 

diz respeito ao zonamento. O deputado Nuno Rodrigues falou no seu nome, relativamente ao facto 

de ter feito parte da Assembleia Municipal de Celorico da Beira e ter havido uma alteração ao 

zonamento desse concelho. O problema que existe quanto ao zonamento, verifica-se de forma igual 

em todo o país. O que aconteceu foi que a alteração legislativa, na área dos impostos sobre 

património, introduzida pelo DL 287/2003 de 12 de Novembro, previa que sob proposta de uma 

comissão nacional de avaliação da propriedade urbana no prazo de 180 dias, ou seja, em meados 

de Maio de 2004, fossem definidos os critérios de zonamento, de localização e que fossem definidos 
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os preços por m2. Sendo o zonamento feito sem qualquer intervenção dos Municípios, tendo sido 

efectuado por peritos nomeados pelo Ministério das Finanças, os mesmos fizeram o zonamento 

apenas com o pressuposto de em cada concelho dividir as suas freguesias em diferentes zonas, tais 

como zonas mais nobres, outras zonas onde eram privilegiado determinado tipo de construção, 

eventualmente destinado para comércio, industria, serviços, e atribuir os critérios de majoração ou 

minoração, mas sempre sem conhecer qual era o preço-base, no pressuposto que essa comissão de 

avaliação viesse posteriormente e nesse mesmo prazo de 180 dias,  a definir um preço por m2 para 

cada Município, atendendo às suas diferenças. Só que ao contrário do que estava inicialmente 

previsto pela administração fiscal, depois do zonamento estar concluído, foi decidido que o preço era 

igual a nível nacional. Aquilo que o deputado Nuno Rodrigues referiu que aconteceu em Celorico da 

Beira, teve como consequência, não rever para baixo, mas sim para cima, e única e exclusivamente 

nos terrenos para construção, conforme consta da portaria 1022/2006 que altera o zonamento, 

coeficiente de localização e da percentagem dos terrenos para construção em algumas zonas de 

alguns municípios. Atendendo a que é funcionário do Ministério das Finanças, referiu a existência da 

possibilidade de baixarem a tributação do IMI, uma vez que o código do IMI prevê que de 3 em 3 

anos a avaliação de um prédio possa ser revista. Todos os prédios avaliados desde a entrada do IMI 

foram avaliados nesse tal preço base por m2 que a título de exemplo em 2006 era de 492€ por m2. 

A administração reviu e tem vindo a rever em baixa esses preços por m2. Para 2010, o preço é de 

482€, ou seja, há uma diferença de 10€ por m2 face a 2006. Qualquer um de nós que tenha prédios 

avaliados nos termos do IMI há mais de três anos, pode dirigir-se ao Serviço de Finanças, ou via 

Internet, e fazer um pedido de avaliação sem ter que fazer qualquer tipo de justificação e o prédio irá 

ser avaliado já por 482€ por m2, logo o valor do prédio baixa e, consequentemente, baixa o valor a 

pagar do IMI. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O deputado Nuno Rodrigues interveio agradecendo ao deputado Paulo Amaro esta 

explicação, uma vez que conseguiu fazer aquilo que várias vezes ele não conseguiu. De qualquer 

maneira, continua a achar que se todos consideram que os prédios avaliados ficam demasiado 

elevados com este IMI, então deveria usar-se a taxa mínima. ----------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa colocou a proposta à votação sendo a mesma aprovada por maioria 

com um voto contra e uma abstenção. Informou que se iria passar ao ponto quatro da ordem de 

trabalhos. Deu a palavra ao Vice-Presidente para esclarecimentos prévios. ----------------------------------

--------- Este disse que estes pareceres do revisor oficial de contas têm basicamente como pontos 

importantes as reservas, a opinião e as ênfases. Nas ênfases, o que ressalta é a participação de 

capital na empresa municipal, totalmente detida pelo Município, estar registada pelo método do 

custo. Outras questões têm a ver com o imobiliário do Município, e nesse aspecto, o Município tem-

se empenhado num processo que já se arrasta há anos de tentar registar todo o seu património. No 

ponto 6.2 informa que o montante do endividamento líquido total do Município excede os limites 

previstos na Lei das Finanças Locais, sendo que o limite do endividamento líquido foi excedido em 
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30/06/2010 em cerca de 161 000 €. Disse que sempre excederam este limite do endividamento 

líquido. No primeiro ano que foi criado, já estávamos em excesso, o que tem havido é um 

compromisso, uma vez que a lei também definia que quem reduzisse esse excesso de 

endividamento em 10%, era deixado de ser considerado em excesso de endividamento, o que nós 

conseguimos cumprir nos últimos anos, reduzindo em 10% esse excesso de endividamento. Visto 

que não aconteceu este ano, voltamos a estar em situação de excesso de endividamento, mas 

pensa que em 2011 conseguirão retomar o trajecto normal de o conseguir reduzir. Disse que este 

endividamento já resulta da consolidação das contas da empresa municipal com o Município de 

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

--------- Não havendo intervenções, o Presidente da Mesa referiu que esta matéria foi apenas 

apreciada, logo, não se vota. Informou que se iria passar ao ponto cinco. -----------------------------------

--------- O Vice-Presidente referiu já ter explicado que a adesão a esta agência tem a ver com as 

candidaturas aos projectos feitos ao PRODER e à Associação de Municípios Vale do Côa. A 

CCDRC não pode financiar uma Associação que não tenha a sua sede no seu território. A sede da 

Associação está em Foz Côa, e a CM Foz Côa opõe-se determinantemente à mudança da sede 

para um município da Região Centro. A forma de superar essa situação de financiamento é criar-se 

uma agência paralela com sede em Figueira de Castelo Rodrigo que, com a concordância e 

consonância de Vila Nova de Foz Côa, irá gerir essas verbas. ---------------------------------------------------

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

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

--------- 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 –  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


