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                                                             ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSSEMBLEIA MUNICIPAL 
                                                            DE TRANCOSO DE 27 DE DEZEMBRO DE 2010 
 
 
 
--------- Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dez, pelas quinze horas, no Auditório do Pavilhão 

Multiusos, realizou-se uma sessão ordinária da Assembleia Municipal de Trancoso, legalmente convocada para o efeito e 

presidida por António Manuel Rios da Fonseca Leal, Presidente da Assembleia Municipal. -------------------------------------------

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

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

--------- Ponto número dois – Informação do Presidente da Câmara acerca da Actividade Municipal; ----------------------------- 

--------- Ponto número três – Análise, discussão e votação da proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano para 

2011, bem como do Mapa de Pessoal; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- Ponto número quatro – Análise, discussão e votação da proposta relativa à participação variável no IRS, nos 

termos do art. 20º da Lei nº2/2007 de 15 de Janeiro; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto número cinco – Análise, discussão e votação da proposta de isenção do IMI – Imposto Municipal sobre 

Imóveis, relativamente à Empresa PACETEG – SA; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto número seis – Análise, discussão e votação da proposta de adesão do Município de Trancoso à Rede de 

Judiarias, bem como a aprovação dos respectivos Estatutos; ---------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto número sete – Análise, discussão e votação dos Estatutos da “Territórios do Côa” – Associação de 

Desenvolvimento Regional; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------- 

--------- Ponto número oito – Análise, discussão e votação do pedido de parecer da Câmara Municipal, com vista ao 

recrutamento de pessoal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

--------- Ponto número nove – Análise, discussão e votação da proposta de transferência de um Bem do Imobilizado, com 

vista à concretização do aumento do capital social da Empresa Municipal TEGEC – E.E.M; ------------------------------------------ 

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

Depois de assinada a folha de presenças para verificação de quorum, constatou-se a falta dos deputados Maria da 

Conceição Trabulo Alexandre, substituída por Sandra Ribeiro, Maria Emília Tracana Alves, substituída por Maria de 

Lurdes Pinto Aguiar, Américo Carvalho Mendes, substituído por Paulo Jorge dos Santos Coelho, o qual também faltou, 

César Amadeu Sousa Prata, substituído por Armando Correia Antunes, membros do Grupo Municipal do Partido Social - 

Democrata, e António Carlos Camejo Martins, José Jorge dos Santos Carvalho, substituído por António Reis Ferreira, 

membros do Grupo Municipal do Partido Socialista, faltas essas devidamente anotadas, assim como as registadas pelos 

Presidentes de Junta de Freguesia de Guilheiro, Maria Luísa Duarte F. Silva, substituída por Manuel Henriques Lameiras; 

de Moreira de Rei, Carlos António Varelas Pena, substituído por Cidália Maria Costa Santos; de Santa Maria, Amélio 

Manuel Martins Nunes Salvador, substituído por Hélder Jorge Baptista; de Tamanhos, Nuno Filipe Cardoso Morgado; de 

Terrenho, Amílcar César dos Santos, substituído por Fernando Osório Santos; de Torre do Terrenho, Leonel Jesus Lopes, 

substituído por Alberto Inácio Ferreira e de Vila Garcia, Nuno Miguel Pereira Caetano. ---------------------------------------------- -
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--------- Consideram-se ainda faltosos, nos termos do nº2 do Art.º 30º, do Regimento da Assembleia Municipal – o qual 

prevê que: “Será considerado faltoso o membro da Assembleia que só compareça passados mais de trinta minutos sobre 

o início dos trabalhos, ou, do mesmo modo, se ausente dos mesmos, por período igual de tempo”, os deputados 

municipais Mário do Carmo Lopes Castela, Manuel Pinto, membros do Grupo Municipal do Partido Social-Democrata e o 

Sr. Hélder Jorge Baptista, substituto do Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria--------------------------------------------

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

Sarmento, bem como os vereadores, Eng.º João Carvalho, Prof. Amílcar Salvador, António Manuel Gomes do Nascimento 

e Dr.ª Ivone dos Santos Mouco. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa deu início à sessão, referindo que não foi entregue a acta nº8 porque a funcionária que 

transcreve as actas e a sua filha estiveram doentes. Informou que se iria passar ao ponto um da ordem de trabalhos. 

Disse ainda que a marcação das sessões da Assembleia Municipal é da responsabilidade da Mesa, mas foi a pedido do 

Sr. Presidente da Câmara que se antecipou esta sessão para o dia 27 de Dezembro. Deu a palavra ao Presidente do 

Município para explicar o motivo dessa antecipação. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Este disse que não foi possível agendar para o último fim-de-semana, dada a coincidência do Natal, e que a 

preparação do Orçamento é sempre uma preparação de um documento importante que leva o seu tempo e necessita do 

contributo de vários serviços. O facto de se ter pedido para ser no dia 27, tinha a ver com a necessidade de implementar 

ainda nessa semana algumas decisões que pudessem vir a ter lugar nesta Assembleia e, por isso, dava espaço para 

convocar, se fosse caso disso, alguma reunião de Câmara extraordinária. Daí o Executivo ter solicitado esta sessão para 

aquela data. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa abriu espaço para inscrições. Deu então a palavra ao deputado António Plácido, que iniciou 

a sua intervenção referindo que a realização da presente sessão da Assembleia Municipal neste final de ano de 2010, 

sugere-nos a oportunidade de um breve balanço do que foi a actividade do Município, durante o corrente ano, que 

corresponde, aliás, ao primeiro exercício do actual mandato autárquico, bem como levantar algumas questões que 

deverão ser tidas em conta em exercícios futuros. O ano de 2010 será lembrado pela crise económica e financeira que 

eclodiu no País, agravada pela grande exposição da nossa dívida pública aos mercados mundiais, que tem gerado 

encerramento de empresas, desemprego, restrições ao consumo interno, agravamento da carga fiscal e dificuldades 

gerais aos portugueses. Apesar de tudo isso, a nossa economia local, a nível do concelho, não tem registado casos 

graves de encerramento de empresas, nem, consequentemente, desemprego, assistindo, pelo contrário, ao aparecimento 

de novas actividades. Continua a verificar-se um aumento gradual dos fluxos turísticos, que têm vindo a registar, 

anualmente, crescimentos na ordem dos 25 a 30 %, embora se note, inevitavelmente, diminuição de procura interna. 

Parece, pois, que a economia do concelho de Trancoso, muito por mérito da estratégia que ao longo dos anos tem vindo a 

ser seguida pelos nossos decisores autárquicos, tem sabido resistir à crise, a natureza da sua estrutura e dimensão está 

bem preparada, menos exposta e mais facilmente adaptada a transformações que sejam necessárias levar a cabo. Mas, 

2010, será também lembrado no concelho, como um ano marcante no nosso desenvolvimento, muito, pelo ritmo de 

concretização de importantes obras publicas, com particular destaque para a nova auto- estrada, desde a A25 até 

Trancoso, recentemente inaugurada, a conclusão da reabilitação do Castelo pelo IGESPAR, a reconversão do Convento 

dos Frades em Teatro Municipal, a construção do novo bloco escolar do 1º ciclo em Trancoso, o novo quartel de 
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bombeiros em Vila Franca das Naves, as novas zonas verdes na cidade, a reabilitação da estrada para Fiães e Aldeia 

Velha, entre outros investimentos. Durante este ano, Trancoso recebeu ainda, as principais figuras da nossa República, 

primeiro o Sr. Presidente da República, inaugurando o novo teatro municipal e posteriormente, o Sr. Primeiro-Ministro 

inaugurando a nova escola. Foi também, um ano em que a execução do QREN ganhou velocidade de cruzeiro, com o 

nosso concelho a liderar o ranking dos municípios que compõem a COMURBEIRAS em matéria de taxas de execução dos 

investimentos comunitários. È certo que ainda se verificam carências em equipamentos essenciais ao desenvolvimento do 

concelho, com particular destaque para os novos museus, sem os quais, nem o turismo, nem a economia serão 

suficientemente atractivos. Da mesma forma, também, quer em Vila Franca das Naves, quer em Trancoso, é necessário 

realizar novas infra-estruturas industriais, favorecendo a localização de novas actividades económicas, bem como intervir 

e reordenar as Zonas Industriais já existentes, permitindo e possibilitando que seja dali retirada a máxima rentabilidade 

dos dinheiros públicos que ali já foram gastos, nomeadamente, com o aproveitamento dos inúmeros lotes já atribuídos e 

nunca utilizados, criando mecanismos que mesmo à posteriori, permitam que os mesmos possam reverter para a 

autarquia e ser atribuídos a quem deles, de facto, necessite e os saiba explorar e rentabilizar. Não ignora que existem 

vários programas comunitários, como o PRODER, o PROVERE e outros programas operacionais, que tardaram a 

arrancar, impossibilitando a candidatura de alguns daqueles equipamentos que falou. A auto-estrada, recém concluída, 

vem trazer-nos novos desafios, designadamente, para o comércio e turismo, pois é agora mais fácil chegar a Trancoso, 

perspectivando-se assim um aumento do número de visitantes e potenciais compradores. Torna-se então necessário 

modernizar o mercado municipal, vulgarmente designado por praça, dotando-o de condições de higiene e de oferta de 

produtos que se coadunem com as necessidades dos consumidores dos dias de hoje, bem como reabilitar e tornar a 

Corredoura numa verdadeira rua comercial, levando a que a mesma permita dar maior conforto e comodidade a quem ali 

deseje passear ou efectuar as suas compras com tranquilidade, como ainda repensar o mercado semanal, estudar para 

perceber o que efectivamente se quer fazer do mesmo. Não podemos esquecer a importância geoestratégica que o 

mesmo já teve em tempos idos, devendo adapta-lo às condições dos mercados actuais, no sentido de conseguirmos 

recuperar essa mesma importância. Necessário também dar um novo alento às feiras anuais, principalmente à Feira de 

Santa Luzia, onde, se devidamente reestruturada, a poderemos transformar na grande Feira de Natal de toda a região, 

pois tal como está neste momento, caso não se verifiquem algumas alterações ao nível da organização da mesma, 

podemos correr o risco que ela venha a definhar e a caminhar para a sua própria extinção. Necessário ainda estudar e 

identificar quais os produtos em que efectivamente poderemos ser competitivos ao nível do nosso sector primário, e 

potenciá-los no sentido de permitir que seja possível fixar alguns jovens na actividade agrícola, criar uma marca “Chapéu 

“ou de” Bandeira” para os produtos atrás referidos, promovendo-os em conjunto, não só a nível local, como também junto 

dos grandes aglomerados urbanos, em acções de rua ou nas feiras da especialidade; divulgar e dar notoriedade às 

inúmeras acções de animação que aqui são levadas a cabo, bem como a algumas especificidades de que este concelho 

beneficia, conseguindo criar um lóbi suficientemente forte junto dos órgãos de comunicação social para que os mesmos 

andem atentos ao que aqui se passa e se predisponham depois a dar contas disto mesmo; incentivar, por um lado, a vir 

para cá aqueles que efectivamente sabem e querem dar e trazer o melhor que têm, a este concelho, e por outro, aqueles 

que sendo de cá, já cá estão, criando-lhes condições para que cá possam continuar e não sintam necessidade de 

procurar outros locais para se estabelecerem. Incentivem-se, mas não se subsidiem; mesmo sem nunca perder a ideia de 
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que todas as freguesias são mais fortes, quanto mais forte for a sede do concelho, e que a hegemonia deste concelho 

numa época de recursos cada vez mais escassos, só pode acontecer se para a sua sede forem canalizadas as maiores e 

as mais importantes parcelas de investimento. Devemos estudar e identificar elementos ou factores de competitividade, 

distinção ou particularidades em algumas das aldeias, no sentido de que com alguns investimentos aí efectuados, 

possamos desta forma complementar a oferta turística e ter uma oferta mais global e menos dependente daquilo que a 

monumentalidade da sede do concelho tem para oferecer. Temos também de ter em conta que, se tem sido politica deste 

Executivo continuar a dotar todas as sedes de freguesias e a maioria das anexas ou lugares, das redes de água ou 

saneamento e de um conjunto de outros investimentos ao nível dos equipamentos lúdicos sociais, este conjunto de 

acções pode também ajudar a permitir que nesses lugares se continuem a fixar pessoas e, desta forma, impedir que estes 

investimentos que aqui têm sido feitos, fiquem depois obsoletos e inoperacionais por falta de utilização. -------------------------

--------- Interveio o deputado Mário Castela, mencionando que nesta quadra natalícia que estamos ainda a viver, aproveita 

para desejar a todos um bom ano de 2011. Disse que é triste a realidade do nosso país, governado pelo Eng.º José 

Sócrates, pelo que se tem vindo a gerar a maior crise financeira desde que Salazar tomou conta das finanças e do país. 

Parece-lhe que estamos a viver aquela trova do candidato Manuel Alegre: A Trova do Vento. 

“Pergunto ao Vento que passa, 

 notícias do meu país  

e o vento cala a desgraça 

 e o vento nada me diz.”  

Tudo isto para transmitir que quem vive o seu dia-a-dia nas suas empresas, sabe melhor do que ninguém as dificuldades 

que atravessam sem qualquer apoio. Sempre alertou, nas suas intervenções, todos os presentes e responsáveis para as 

dificuldades que a situação de uma grande parte dos portugueses e suas famílias vivem. Presentemente, piorámos e a 

fome alastra-se a muitos sectores da vida de todos nós. Quando há mais de 700 000 desempregados, mais de 300 000 

jovens sem esperança, que não estudam nem trabalham, quando a classe trabalhadora perde o abono de família, a 

função pública sofre um brutal corte nos salários, o custo de vida dos bens essenciais sobe várias vezes, mais do que a 

inflação prevista, questiona para onde vamos e o que nos espera. Chegou a hora de arregaçar as mangas, dar o corpo ao 

manifesto e levantar a voz contra todos os abusadores do poder. Aqui bem perto de nós, o Sr. Presidente do Centro 

Regional de Segurança Social da Guarda e Presidente da Federação Socialista da Guarda teve o descaramento de 

distribuir por várias Associações e Instituições do distrito, à volta de 1 400 000€. Para Trancoso foi apenas beneficiado o 

Centro Cultural e Paroquial de Fiães. Se analisarmos os organismos que foram contemplados, facilmente nos 

interrogamos para onde vai o dinheiro dos nossos impostos, do povo e do nosso país. São situações muito concretas que 

a todos nos obriga a reflectir e a condenar quem está no poder e abusa desse mesmo poder. Somos todos portugueses e 

temos o direito de não concordar e condenar os abusos de toda a ordem, sejam eles praticados por quem forem. Neste 

momento veio-lhe à ideia uma canção que já lá vai algum tempo, em que a letra era assim: “eles comem tudo, eles 

comem tudo e não deixam nada”. Para terminar, referiu que todos nós temos de estar satisfeitos com a abertura do IP2 

Celorico – Chafariz do Vento. Esta obra deve-se ao actual Governo e à Câmara Municipal, a quem deveremos saber 

agradecer. Desejou um bom ano de 2011 para todos, com mais solidariedade e partilha. ---------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Paulo Amaro, mencionando que depois da brilhante intervenção do deputado António Plácido 
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que fez um retrato fiel do Município, acha que a sua intervenção irá ficar bastante diminuída, mas que vai deixar dois 

únicos pontos. O primeiro deles é que teve conhecimento através de uma rádio que, por iniciativa do Sr. Governador Civil 

da Guarda, estava a decorrer até 21 de Março uma campanha de reflorestação. No âmbito dessa campanha, viu que no 

concelho de Trancoso havia já três juntas de freguesia que tinham aderido: Feital, Fiães e Reboleiro. Queria chamar à 

atenção para que houvesse um maior empenho de todas as juntas de freguesia para aderirem a essa campanha e que o 

próprio Executivo pudesse também divulgar essa iniciativa, porque não é só aberta a organismos públicos como também a 

entidades privadas e particulares que possam participar. O outro ponto tem a ver com a ampliação da zona industrial que 

faz parte do Plano e é uma iniciativa que já tiveram a oportunidade de apresentar na Assembleia de Freguesia de Santa 

Maria, e que tem a ver com a aplicação de um “placar” à entrada da mesma, com a identificação das empresas e o local 

onde estão instaladas. Pensa que não requeria muito investimento e daria outra visibilidade à própria Zona Industrial. ------ 

---------- Usou da palavra o deputado Amaral Veiga, referindo a marcação desta sessão para o dia 27 de Dezembro, depois 

das festas de Natal, estranhando o facto de o Presidente da Assembleia dizer que tiveram de antecipar esta sessão da 

Assembleia Municipal para aquele dia, como se tivesse havido uma antecipação de dias. Só se foi em comparação ao dia 

do ano passado que foi a 29. De harmonia com a lei, esta sessão devia ser marcada nos meses de Novembro ou 

Dezembro perguntando então onde é que está a antecipação e porquê. Marcar uma sessão que se pretende participativa, 

onde haja debate de ideias, onde se discutam Grandes Opções para o ano de 2011 e o Orçamento, quando se entregam 

os documentos na quinta-feira, véspera da noite de Natal, para depois se discutir logo na segunda-feira, é de facto não 

procurar debate, é não querer que haja debate e dispersão de opiniões e não querer que se debatam as questões do 

concelho. Não há nenhuma justificação porque esta sessão poderia ter sido feita em Novembro ou Dezembro. Não 

entendem sinceramente o que Presidente da Assembleia pretende dizer com “antecipação”, e disse-lhe que, como 

Presidente deste Órgão, tem de impor a sua vontade, porque os deputados recebem uma convocatória assinada por ele e, 

portanto, não deve vacilar, baixar os servis em função dos interesses da Câmara Municipal, porque o que interessa é o 

debate nesta Assembleia Municipal. Disse que já em 25 de Abril deste ano, abandonaram a Assembleia, precisamente 

porque foi marcada para um dia que se queria, não para debate, mas para evocar uma memória. O problema volta a 

repetir-se, voltamos a ter documentos em cima da hora, convocatória em cima da hora, sem haver grande possibilidade de 

debate. Outra questão que quis referir, foi o facto do dia da Feira de Santa Luzia se ter passado e nem se deu por ela. 

Julga que o mais esquisito e estranho é a ausência de consumidores, mas também não vieram feirantes, pelo que alguma 

coisa é necessário fazer e reflectir, esperando que a Câmara o esteja a fazer. -----------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa disse que é uma afirmação de razoável mau gosto dizer que o Presidente da Assembleia 

tem uma atitude de servilismo perante o Executivo. Referiu que ao ter dito “antecipar”, disse que seria lógico que fosse a 

29 ou 30 e tiveram de antecipar por razões plausíveis. É na sessão de Novembro ou Dezembro que tem de ser discutido e 

votado o Orçamento e as Grandes Opções do Plano. A reunião de Câmara onde foi aprovado o Orçamento, realizou-se na 

quarta – feira. É de bom-tom haver uma colaboração entre os órgãos do Município e disse que pediu para lhe enviarem os 

documentos na quarta-feira à noite. Pensa que a convocatória foi feita dentro do tempo legal e os documentos, conforme a 

lei exige, também foram entregues nas 48 horas de antecedência numa Assembleia Ordinária. Está convencido que o 

debate não será prejudicado porque não tem dúvidas de que toda a gente tenha tirado um bocadinho do seu tempo para 

ler a documentação. Deu a palavra ao Presidente do Município, que referiu que em relação à Feira de Santa Luzia, o 
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vereador António Oliveira apresentou logo na reunião de Câmara posterior à feira, uma proposta aprovada por 

unanimidade pelo Executivo, no sentido da Feira de Santa Luzia se passar a realizar ao fim-de-semana durante dois dias 

com actividades complementares no Multiusos, de maneira a criar uma nova dinâmica. Sendo assim, no próximo ano, a 

Feira de Santa Luzia não será no dia 13 de Dezembro, mas sim no fim-de-semana a seguir, que irá coincidir com a feira 

transfronteiriça que este ano se realizou em Salamanca e no próximo ano se realizará em Trancoso. Disse que dá gosto 

ouvir intervenções como a do deputado António Plácido porque fez uma análise com grande equidade, lembrando os 

pontos fortes e aquilo que de menos bom aconteceu, como também a intervenção do deputado Mário Castela que veio 

trazer a apelação, uma questão que nós não podemos mais tolerar. O país está como está, temos de fazer um esforço 

conjunto para fazer caminhar o país. Esse esforço conjunto já exigiu do PSD, o primeiro partido da oposição, a 

viabilização do Orçamento. Não podemos assistir àquilo que se passou na Guarda e que irá ser objecto de discussão na 

próxima Assembleia Distrital. Não é possível escolher a dedo as IPSS conectadas com o partido do governo e, sem 

qualquer excepção, atribuir subsídios só a essas associações. Foram todas dirigidas politicamente e, por aquele que é o 

Presidente da Federação do PS da Guarda. Em democracia, isto não é admissível. Disse que o debate pode sempre 

acontecer nesta Assembleia, porque todos conhecemos aquilo que é o concelho, quer as potencialidades, quer os 

desafios que se lhe colocam, mas só daremos passos positivos se olharmos para a frente. ------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Paulo Matias, referindo, no que diz respeito à ultima parte da intervenção do Presidente da 

Câmara, que quer acreditar que as IPSS do país, do concelho, e da Guarda, não sejam geridas por partidos políticos, mas 

sim por pessoas. Disse ser presidente da Associação Cultural e Recreativa de Rio de Mel e não é o PS que gere esta 

associação, crendo que é isso que acontece com todas as associações do concelho. Todavia, não quer dizer que as 

pessoas que estão, não tenham uma tendência para um partido ou outro. Dito isto, referiu que no “Jornal i” que saiu no dia 

8 de Dezembro 2010, foi publicada uma notícia que falava sobre a alegada existência de um processo-crime que decorre 

no DIAP de Coimbra e que teve origem numa queixa apresentada na Polícia Judiciária de Coimbra, tendo como arguida a 

empresa Manuel Rodrigues Gouveia. Este processo terá tido origem na suspeita de alegada utilização irregular de 

dinheiros públicos, nomeadamente, num quadro que terá sido supostamente elaborado nessa empresa e de onde 

resultam diferenças significativas entre o chamado valor gasto em determinadas construções, nomeadamente, parcerias 

publico privadas e o chamado valor facturado. É referenciada a CMT nessa noticia, nomeadamente, diferenças de 1.9 

milhões de euros no que diz respeito à Central de Camionagem, 877 000€ no que diz respeito ao Centro Cultural de Vila 

Franca das Naves e 1.6000.000 €, no que diz respeito ao campo da feira de Trancoso, o que totalizaria uma diferença 

entre o valor da obra e o valor facturado de 4.377.000€. Sabe que se trata de uma noticia publicada num jornal, que não 

quer estar a fomentar insinuações sobre a matéria e, por isso, limita-se a colocar duas questões muito concretas. A 

primeira é se a Câmara tem conhecimento deste processo, foi formalmente notificada sobre o mesmo ou não. A segunda 

questão é se estes números causam alguma surpresa à CMT ou se eventualmente podem corresponder à realidade. -------

--------- Em resposta, o Presidente do Município disse que o que está nesse jornal é que há uma queixa-crime 

relativamente a dois ou três municípios e não ao Município de Trancoso. Não há na CMT, nem na Empresa Municipal 

qualquer queixa-crime, nem esse jornal o refere. Refere duas ou três empresas municipais, mas não a de Trancoso, 

porque também leu o jornal. Relativamente à parceria publico-privada disse que esta foi aberta pela Empresa Municipal 

através de um concurso público internacional, publicado no Diário da República numero 122/ II série de 19 de Novembro 
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de 2007, para que todas as empresas de Portugal e da comunidade europeia pudessem concorrer a um concurso público 

e este destinava-se à escolha de um parceiro privado para a construção de sete obras: Campo da Feira, Central de 

Camionagem, Centro Cultural de Vila Franca das Naves, Museu da Cidade, Centro de Interpretação da Cultura Judaica, 

Mercado Municipal e Museu do Tempo. A única empresa a apresentar proposta foi a MRG com o valor de 25 846 155, 26€ 

com IVA incluído para as sete obras. Por cuidado da Câmara, entendeu-se que deveria ficar no contrato da parceria que 

se a TEGEC ou o Município de Trancoso quisessem reduzir a parceria na parte que fosse, o parceiro privado não seria 

recessivo ou ter direito a qualquer indemnização. Por isso, reduziram estas sete obras a três, e apenas foi executado um 

terço do que estava inicialmente previsto. As que foram acordadas e executadas foi o Campo da Feira, 2 928 987, 02€ 

mais IVA, o Centro Cultural de Vila Franca das Naves, 1748255€ mais IVA e a Central de Camionagem 2 464 379€ mais 

IVA. Aquilo que foi executado na parceria público-privada, dos 25 milhões com IVA, foram apenas executadas três obras 

no valor de 7 195 622€. O IVA já foi devolvido à PACETEG no valor de 1 480 000€. O custo da parceria não representa o 

custo das obras porque a este montante, 7195 622€ há que reduzir: o pagamento dos terrenos; a CMT recebeu 475 000 

pelo campo, outras despesas como imposto de selo, etc, custaram 34 865€. À Santa Casa da Misericórdia pelo terreno da 

Central de Camionagem foram pagos 250 000€, as outras despesas foram 18 500€. Os terrenos de Vila Franca custaram 

16 160€ e as outras despesas 3 308€. Há que descontar também os projectos das obras que foram pagos pela empresa, 

o que quer dizer que o custo das obras que a empresa veio auferir foi 5 797 779,22€, e que este custo é aquilo que 

efectivamente a empresa acabou por ter de resultado líquido. A empresa teve um lucro de 4 377 000€, quer dizer que fez 

as três obras por 1 400 000€. Este custo de 5 797 779,22€ inclui o custo da estrutura ao longo de 25 anos porque a 

PACETEG tem de ter um ROC, a quem paga todos os meses, tem um TOC, tem uma administração e consultores 

externos que também são custos a suportar pela MRG. Passou a analisar a obra do Campo da Feira. Disse que o custo 

da obra foi 2 982 987€, em que há que deduzir o terreno para a Câmara, o imposto de selo, 509 000€ e o do projecto 

Gonçalo Byrne. Quer dizer que o custo desta obra andará pelos 2 323 112€, e vamos comparar este valor com o campo 

de baixo do mercado que foi agora a concurso público por cerca de 900 000€. O projecto foi elaborado na Câmara pelos 

serviços técnicos e foi o preço dos valores de mercado encontrado pelos serviços técnicos. Ora, os 2 323 000€ do campo 

da feira equivalem a cerca de 2x 5% do valor do campo de baixo. Em relação à área, o campo da feira tem uma área 

pavimentada total de 29 078 m2 a que acresce o passeio da Repsol que tem 1500 m2, estamos a falar de uma área de 

pavimentação de 30 578 m2. O campo de baixo tem uma área a pavimentar de 15 950 m2, dos quais 8 500 são de um 

pavet aberto, tipo argola que permitirá que as pessoas espetem as estacas sem ferir o pavimento. Se os 900 000€ foi o 

preço estimado para aquela obra, 1 800 000€, já que estamos a falar do dobro, seria o preço do Campo da Feira. Toda a 

gente sabe que, em termos de materiais, o campo de cima não tem nada a ver com os materiais que irão ser aplicados no 

campo de baixo. Perante isto, pede para lhe dizerem onde está o empolamento. --------------------------------------------------------

--------- Interveio o Presidente da Junta do Reboleiro, José Nascimento, informando que dia 29 irá haver uma sessão da 

Assembleia Distrital em Figueira de Castelo Rodrigo, e, como representante dos Presidentes de Junta, coloca-se à 

disposição para algo que queiram fazer chegar à Assembleia Distrital. Disse que a questão sobre o pagamento da água à 

empresa “ Águas da Teja” por parte das juntas, foi objecto de uma reunião no dia 3 de Julho deste ano, em que o ponto 

único era tomar conhecimento e arranjar a forma de podermos ser considerados do mesmo modo que é a CMT, isto é, as 

Juntas de Freguesia serem consideradas autarquias. Desta reunião saíram alguns entendimentos que passou a citar e foi 
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aprovado por unanimidade o seguinte: solicitar à Câmara Municipal cópia do contrato celebrado entre esta e as Águas da 

Teja no tocante ao consumo das autarquias; solicitar à CMT cópia do regulamento onde conste a tabela a pagar por quem 

solicita ramal; solicitar esclarecimento sobre responsabilidade em reparar a via pública após reparação de roturas de rede 

de águas e propor que as Juntas de Freguesia tenham o mesmo tratamento do que o Município quanto ao preço a pagar 

pela água consumida por estas; retirar todos os contadores que estão a servir espaços públicos, ou caso se mantenham, 

os custos sejam suportados pelo Município e não cobrar taxas nem alugueres de contadores. Foi dado conhecimento à 

Câmara Municipal desta preocupação e esta, em reunião de 20 de Agosto, tomou a deliberação de enviar à Águas da Teja 

o parecer que foi aprovado por unanimidade, em que as Juntas de Freguesia e a Empresa Municipal sejam consideradas 

com o mesmo efeito, como autarquias. Questionou o Presidente da Câmara se já teve alguma resposta por parte da 

empresa “Águas da Teja”. Nesta mesma reunião, foi deliberado fazer-se outra reunião que não aconteceu na altura 

prevista, porque, entretanto, estão à espera que a “Águas da Teja” decida fazê-lo sem que tenham de fazer a dita reunião. 

Se a Câmara não tiver recebido resposta e a empresa não tenha tomado uma decisão, terão de, no princípio do ano, 

voltar a fazer nova reunião, apelando a todos os Presidentes de Junta para que compareçam e ajudem a resolver este 

problema. Por último, referiu que na Ribeirinha, pelo facto de o PDM não ter sido revisto, estão a sentir grandes 

dificuldades na implementação de alguns projectos e na resolução de alguns problemas. Questionou o Presidente do 

Município qual o ponto em que se encontra o PDM. ----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Manuel Pinto, mencionando que todos desejamos que 2011 seja melhor, mas todos 

temos a consciência plena que ele vai ser pior em todos os sentidos, por aquilo que tem vindo a ser anunciado, por aquilo 

que se começa a praticar e, naturalmente, que não poderia deixar de mostrar o seu descontentamento pela forma como 

este Governo está a tratar as IPSS e as Misericórdias. Todos os dias o Governo e o Presidente da República anunciam 

que devemos apoiar cada vez mais as pequenas e médias empresas porque são elas que geram postos de trabalho e 

envolvem o país. Todos sabem que a nível regional, as Misericórdias são as grandes empregadoras e também as IPSS. 

Quanto à forma de tratamento que está preparada para 2011, naturalmente que a maior parte delas irá ficar pelo caminho 

porque não têm hipótese de subsistir, quando se vai aumentar o IVA para 23%, a partir de 1 de Janeiro. Cada 100 000€ 

que cada instituição gaste em obras, sabe que um terço é pago para o Estado e não o irão receber. Seguidamente apelou 

que na altura de poda das árvores, a Câmara não fizesse como o ano passado, onde a poda foi mal feita e muitas árvores 

secaram. Deu o exemplo de choupos ao pé da Escola Profissional.  ------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Luís Castro, referindo que têm recebido sempre a documentação para a Assembleia no último 

dia útil antes da sessão, quando o regulamento fala em dois dias úteis e, por outro lado, tem sido enviada por e-mail, e é a 

3ª vez consecutiva que não consegue abrir os documentos. Se a documentação fosse enviada com alguma antecedência 

haveria a possibilidade de contactar os serviços e tentar resolver a situação. Desta forma, vem requerer que a 

documentação passe a ser enviada em suporte documental com a devida antecedência. ---------------------------------------------

--------- Interveio a deputada Maria Gabriela Lopes, referindo que recebe a documentação por e-mail e repara que é 

enviada pela funcionária Lurdes Susana. Questionou se não seria possível criar um e-mail “Assembleia Municipal de 

Trancoso” só para dignificar o envio da documentação. Disse que o seu e-mail não tem de ser fornecido aos colegas 

parlamentares pois vem por grupo parlamentar. Questionou se há diferenças na documentação que vai para o grupo 

municipal do PS e do PSD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- O Presidente da Mesa disse que a documentação é igual para todos. -------------------------------------------------------------

--------- Usou novamente a palavra o deputado António Plácido, mencionando que não poderia deixar a oportunidade para 

congratular o Presidente do Município e demais vereadores por finalmente terem tomado a coragem de passar a Feira de 

Santa Luzia para um fim-de-semana. Passando-se para o fim-de-semana, que se passe para o fim-de-semana seguinte, 

isto porque se a passarmos para o fim-de-semana seguinte, fica mais perto do Natal e, desta forma, podíamos transformá-

la numa grande feira de Natal da nossa região. Julga que todo o comércio só tem a ganhar com o facto desta mudança, 

isto porque o facto de ser ao fim de semana vai permitir, para além de se deslocar mais gente a Trancoso, que as pessoas 

que se deslocam terão mais poder económico, porque neste momento as poucas pessoas que vêm à Feira de Santa 

Luzia são aquelas que têm uma profissão que lhes permite ausentarem-se do posto de trabalho, ou ainda, reformados, 

desempregados, agricultores. Aquelas que poderão ter mais poder económico, não podem vir porque estão a trabalhar. ---

--------- Usou da palavra o deputado Amaral Veiga, referindo que o deputado Mário Castela evocou as “Trovas do Vento 

Passa” do Manuel Alegre, o que o fez lembrar os comunistas, logo após o 25 de Abril de 74, ficarem muito escandalizados 

por todos os movimentos, quer PS, quer PSD, cantarem “Vila Morena”, como se fosse uma canção só dos comunistas. 

Disse ter ficado muito satisfeito pelo deputado estar a evocar estas trovas do Manuel Alegre, sendo embora de um 

socialista. A diferença que existe é que alguns cantavam essas trovas “O Vento que Passa”, antes do 25 de Abril, hoje 

aproveita-se este período para as citar, pelo que se torna muito engraçado…-------------------------------------------------------------

--------- Interveio o Presidente de Junta da Freguesia de São Pedro, Eduardo Pinto, começando por falar do Governo. Acha 

que o problema deste Governo é não ter na sua constituição, talvez como Ministro da Finanças, uma pessoa que tivesse 

as características do Dr. Júlio Sarmento, porque nessa altura tudo se resolvia e não haveria problemas por resolver. Como 

leu a notícia do “Jornal i”, a terminar o jornal diz que contactou variadíssimas câmaras, entre elas a de Trancoso e diz que 

Trancoso não respondeu às questões que o jornalista colocou. Questionou o Presidente do Município se se confirma isso, 

e se for verdade, porque é que entendeu não responder. Quanto aos valores apresentados em relação à obra do Campo 

da Feira em comparação ao projecto que se irá iniciar, o valor que está em Orçamento para esse projecto é de 550 e 

qualquer coisa, mil euros. A comparação foi de 900 000€. --------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município disse que o valor que entrou em linha de conta foi o valor de que a obra foi a concurso e 

o projecto que foi feito pelos serviços. Precisou que não foi o montante de adjudicação, foi o montante que foi a concurso 

a Diário da República. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Sr. Eduardo Pinto disse que o Presidente do Município começou por questionar e por tentar demonstrar que não 

havia qualquer inflacionamento da obra, mas também disse que o concurso foi público e que, ao contrário do anterior, 

onde só houve um único concorrente, neste segundo, houve vários. Portanto, o que está em causa são os custos da 

realização que é o que interessa para as contas do Município. Temos então de comparar o custo efectivo da realização 

desta obra com o custo efectivo da realização da obra que se irá iniciar. É aí que se verá se a adjudicação anterior foi ou 

não melhor do que esta que virá. Deduz que, da forma como o Presidente do Município interveio, não lhe agradou esta 

questão de ver envolvido o nome de Trancoso nesta notícia e foi isso que o fez intervir. ----------------------------------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Município disse que para se saber se uma obra está empolada ou não, temos de ter 

uma base objectiva e essa foi comparada com o campo de baixo, de acordo com aquilo que são os preços correntes que 

instruíram o orçamento pela qual a obra foi a concurso. E foi esse valor que entendeu fazer comparação, ainda que além 
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da área, se tenha de falar dos materiais que são muito diferentes. Este artigo do “ i “ fala de uma queixa-crime mas 

relativamente a duas ou três obras de dois ou três municípios, onde não está o nome de Trancoso, mas nada obsta que 

um dia poderá vir a aparecer. Não é aquilo que corresponde à verdade, nem é aquilo que se lê na notícia. O jornalista foi 

ao site da empresa MRG e nesse site é que colheu todas as parcerias que lá estão, isso consta da notícia. A referência ao 

concelho de Trancoso não tem a ver com a queixa-crime, tem a ver com a consulta que fez a essa página. Disse que não 

costuma fazer juízos de valores sobre os outros, mas como somos decisores públicos, todos os nossos actos devem ser 

sindicados e, por isso, é que ele, com a transparência que deve a este órgão, comparou números e deu a explicação 

sobre eles para que as coisas se esclarecessem o mais que pudesse. É evidente que a Empresa Municipal faz um 

concurso público, aparece um único concorrente, e agora faz-se outro concurso e aparecem 10 ou 11 concorrentes, claro 

que não podem ser responsabilizados por isso. Mencionou que quem foi a entidade adjudicante e a entidade participante 

nesta parceria publico-privada foi a Empresa Municipal, mas disse que não foge a nenhuma das responsabilidades e não 

se refugia na questão de ter sido a Empresa Municipal, para não dar explicações perante a Assembleia e a qualquer 

Munícipe que queira saber dados sobre esta parceria. Por último disse que reduziram as obras a 1/3 porque também 

tinham a consciência de que tendo avançado o QREN, mais fácil e melhor resultado traria à Câmara conseguir por outra 

via que não deixar que a parceria fosse até ao fim. Todos têm a consciência que as parcerias publico-privadas contêm em 

si uma vantagem para o parceiro privado, e foi essa vantagem que quiseram reduzir em cerca de 1/3. ---------------------------

--------- Usou novamente a palavra a deputada Maria Gabriela Lopes, apelando ao Presidente do Município para mandar 

retirar os pendões de plástico comidos pelo sol, alguns deles rasgados, que continuam a poluir a imagem da nossa terra, 

nomeadamente, na rua de acesso às Portas do Prado. Falando de turismo, questionou o que é necessário a um jovem 

para ter acesso a um estágio profissional na Câmara Municipal de Trancoso e se há algum estágio a decorrer na CMT 

nessa área. Perguntou também porque é que o hospital da Misericórdia ainda não abriu. ---------------------------------------------

--------- Interveio o deputado João Baptista, referindo aquilo que foi insinuado pelo deputado João Paulo Matias 

relativamente à notícia do “Jornal i “. Disse que a sua revolta é patente quando não se tem a frontalidade de sermos 

solidários pela razão. Tivemos dois deputados do PS a confrontar o Sr. Presidente da Câmara, como de um criminoso se 

tratasse, do que poderia esclarecer sobre matéria da MRG. Pensa que é desleal, não sabe como se pode justificar a razão 

de se intervir e não procurar ser solidário com o Presidente da Câmara e com a própria autarquia onde estão também 

representantes do PS. Acha que deve haver algo que, neste caso, não deve estar bem. Indaga como é possível começar-

se com a tormenta do DIAP, polícia judiciária, como isto fosse a forma tenebrosa de alguém se poder defender. Referiu se 

é assim que o deputado João Paulo Matias, como jurista conceituado desta praça, dá a impressão que nem é um homem 

ligado ao direito. Poderia ter questionado o Presidente da Câmara que nos esclarecesse, mas não. Depois do deputado 

Paulo Matias, vem o Sr. Presidente da Junta de São Pedro, Eduardo Pinto, a dizer que” não lhe agradou esta questão de 

ver envolvido o nome de Trancoso”. Depois de uma exposição séria, demonstrativa dos custos e o ponto de situação do 

processo, é preciso ainda vir a dizer “coitado de si, tenho pena de si”. Pergunta onde está o gesto solidário com o 

Presidente da Câmara e com a autarquia. Ainda gostava de ver nesta Assembleia, que houvesse uma expressão da 

bancada do Partido Socialista a louvar obras, gestos, mas nada disto damos conta nesta Assembleia. Disse que não leu a 

notícia, mas vai procurar lê-la. Questionou o deputado Paulo Matias se a noticia que veio a público é assim tão má para a 

CMT depois de ter ouvido os esclarecimentos por parte do Presidente da Câmara. Disse que não consegue perceber a 
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bancada do PS, a desvalorizar, a denegrir imagens e acha que este ímpeto é mais pessoal, contra o Presidente da 

Câmara. Disse estar pela verdade e pela transparência e tem muita pena que muitas vezes nesta Assembleia se aproveite 

para atacar e não dar valor a quem o tem. Disse que houve intervenções de colegas de bancada, a dignificar esta 

Assembleia e nunca viu por parte da bancada do PS dignificar com frontalidade e elogio. Há momentos em que devemos 

estar solidários e unidos e é esse o exemplo do Primeiro-Ministro de Portugal que diz que este é um momento sério para 

estarmos unidos. Pois aqui, é o exemplo completamente ao contrário, é contribuir para desunir e para desintegrar aquilo 

que pode ir em bom caminho. Por isso, o seu repúdio pela forma como o PS até ao momento tentou esclarecer, mas com 

alguma suspeita. Referiu que o Sr. Presidente da Câmara mencionou que relativamente ao valor dos 900 000€, é um valor 

dos mercados indicados pelos técnicos da Câmara Municipal e, por isso, louva a sua apresentação porque se alguma 

dúvida houver, haja o corajoso a vir ao púlpito a dizer que o Presidente da Câmara é um malvado, que nos anda a 

enganar todos os dias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usando o direito de resposta, o deputado Paulo Matias, elogiando as qualidades de actor dramático do deputado 

João Baptista, estranha que o mesmo tenha ficado tão ofendido com aquilo que tinha dito, mas que não tenha vindo aqui a 

ficar ofendido com a notícia onde é referida a CMT, onde é feita a referência a uma possível fraude de utilização de 

dinheiros públicos. Disse que a melhor prova de que o Dr. Júlio Sarmento não se sentiu ofendido com a sua intervenção, é 

que ele próprio nunca fez uma referência quanto a isso. Disse que apenas fez duas perguntas muito concretas: a primeira, 

se a CMT tinha conhecimento ou tinha sido notificada deste processo, e a segunda, se esses números surpreendiam a 

Câmara ou se poderiam ter alguma correspondência com a realidade. ---------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Amaral Veiga, referindo que o Sr. Presidente da Câmara tem argumentos mais do que 

suficientes para se defender, e a posição do deputado João Baptista nesta matéria, não fez de um bom advogado. 

Pareceu –lhe de um grande servilismo. Parece que há aqui problemas tabus. Não existem, numa Assembleia Municipal. 

Sai uma notícia num jornal, seja ela de que teor for, temos todo o direito de perguntar o que é que se passa. Não há nada 

mais democrático. Pareceu-lhe que o deputado é um empregado sempre disponível para dar o peito às balas, àquilo que 

pode ser feito ao Sr. Presidente da Câmara. Questionou qual é o problema de trazerem questões que existam em relação 

à Câmara Municipal e ao nosso concelho. Disse que os deputados do PSD estão fartos de chamar ao Sócrates mentiroso, 

que não tem curso, etc. Questiona se isso é algum tabu e não é permitido. Acrescenta ainda que solidariedade é que 

deveriam ter com uma notícia que sai no jornal a dizer que a CMT pode estar envolvida num caso destes, bem como que 

solidariedade têm de ter os vereadores do PS que votaram sempre contra a parceria publico-privada, e votaram contra a 

constituição da empresa municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta o deputado João Baptista disse que não é o Manuel Alegre que é um homem de combates, mas é um 

simples cidadão desta terra e que todos conhecem o seu berço. Não verga e não vira costas à luta, sabe pensar pela sua 

cabeça e não precisa que refiram o servilismo que neste caso o deputado Amaral Veiga tentou aqui impor, talvez um 

pouco enervado, mas é natural porque aí sim, sentiu-se incomodada a bancada pela ímpeto que transmitiu nesta tribuna. 

Referiu que não é letrado, é o que é, é um simples cidadão que se pronuncia pela forma de pensar sã e serena e 

independentemente de o Dr. Júlio Sarmento ter efectivamente as responsabilidades que tem nesta terra e, em 

determinados momentos, depender dele como funcionário, nunca confundiu nem confundirá a sua postura de estar nesta 

Assembleia e nesta terra para dizer alto e bom som aquilo que pensa com verdade. É essa a razão porque está nesta 
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Assembleia e não admite que digam que está numa posição em que tem necessidade do Dr. Júlio Sarmento. Não pode 

aceitar que o deputado Amaral Veiga se tenha excedido da forma como se excedeu, pela expressão que utilizou. ------------

--------- Em direito de resposta, o Presidente da Junta de São Pedro disse que não teve intenção de beliscar a 

honorabilidade do Sr. Presidente da Câmara, muito menos a pessoa do Dr. Júlio Sarmento. Agora, também é verdade que 

não tinha de fazer elogios, mas não deixaram de estranhar que sendo o deputado João Baptista que costuma trazer 

artigos de jornal para os mais diversos fins, não deixa de ser surpreendente que não tenha visto esta notícia. Disse que é 

verdade que critica muitas vezes a actividade da Câmara, mas não deu conta de nenhum acto público onde ele, como 

Presidente de Junta, tivesse comentado esta notícia. Referiu que há um ano atrás decorreram eleições autárquicas, houve 

quem ganhasse, houve quem perdesse. Houve boatos mas não reconheceu ao deputado João Baptista e, sabe que não 

tinha nenhuma prova, com ar de pacificador, vir aqui dizer que este Sr. merece solidariedade porque, se calhar, não fez 

isto. Disse que dentro do PSD sabem que os cobardes que lançaram essa atoarda nunca saíram da toca, nunca foram 

denunciar a situação, nunca apresentaram uma prova e nunca se vieram a retratar. Isso sim é que ofende porque no 

jornal, o nome do Dr. Júlio Sarmento não é referido e, portanto, as intervenções feitas não foram de denegrir a pessoa do 

Sr. Presidente da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Amaral Veiga, referindo que, de facto, quem semeia ventos, colhe tempestades, e o deputado 

João Baptista veio semear algum vento e é natural que depois lhe tenha respondido com tempestade. Todos nós nos 

exaltamos mas disse ao deputado para que depois desta sessão peça a gravação da sua intervenção e medite um pouco 

naquilo que disse, para ver se depois aquilo que lhe respondeu, se justificava ou não. -------------------------------------------------

--------- Por fim, o Presidente do Município referiu que, relativamente à intervenção da deputada Gabriela, dá-lhe alguma 

razão em relação aos pendões porque nunca foram limpos. Relativamente aos estágios profissionais, há um regime 

próprio nas câmaras municipais, que é o PEPAL. Quando são aprovados estágios profissionais, têm de lançar um 

concurso e depois é seleccionada a pessoa. No que diz respeito à área de turismo, disse não terem nenhum estágio a 

decorrer nesta área. Se, por acaso, a deputada queria referir-se à filha do seu primo Paulo Saraiva, à Barbara, ela está a 

fazer um estágio curricular não remunerado, não é um estágio profissional. No que diz respeito ao Hospital da Misericórdia 

mencionou que tencionam abrir aquela estrutura como clínica privada, com consultas, com algumas especialidades, 

mudando para lá pessoas acamadas, instalando lá as dez camas que têm contratadas com o Ministério da Saúde e com a 

Segurança Social. Disse ainda que têm um contencioso que vai entrar em tribunal com a Administração Regional de 

Saúde. A Misericórdia quando quis fazer a obra, fez uma candidatura a um sistema de incentivos, que era a Saúde 21 e o 

seu projecto de reabilitação do hospital foi aprovado ao abrigo desse programa. Foi celebrado um acordo com o Ministério 

da Saúde em que fossem protocoladas 26 camas de cuidados continuados. Acontece que durante a obra, sem que 

ninguém tivesse avisado a Misericórdia, o programa Saúde 21 acabou e foi substituído por outro de cuidados continuados. 

Foram publicadas duas legislações, entretanto, no sentido de alterar as dimensões de quartos, o que quer dizer que 

quando esta obra foi concluída, requereu-se à ARS vistoria para celebrar contrato para as tais 26 camas e só quiseram 

aprovar catorze porque, entretanto, tinha saído a tal legislação no sentido de aumentar a área dos quartos, etc. Só com 

catorze camas, não é sustentável negociar com o Estado, com a rede de cuidados continuados, porque dá prejuízo. 

Mesmo com as 26 camas estamos no limiar da sustentabilidade. Daí há mais de quase dois anos de diálogo com a ARS, 

porque com a ARS de Coimbra têm diálogo, com a unidade de saúde da Guarda não existe. Por isso, entendeu-se levar a 
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questão para tribunal, mas pensa que isso não obsta abrir a estrutura como clínica, o que pensa acontecer a curto prazo.  

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

--------- O presidente do Município disse prescindir da sua intervenção inicial. -------------------------------------------------------------

--------- Aberto o espaço para intervenções, interveio o Presidente da Junta de São Pedro, Eduardo Pinto, questionando o 

Presidente da Câmara sobre um edital que refere que a partir do dia 31 de Dezembro, os feirantes que desenvolvem a sua 

actividade na parte sul do campo da feira, irão ser transferidos para a envolvente do estádio Dr. Fernando Lopes. 

Questionou se foram ponderadas todas as possibilidades e se não haveria outra solução que pudesse albergar todos os 

feirantes porque transferir os feirantes, para aquela zona é a mesma coisa que destiná-los ao não comércio. Sobre a 

informação da actividade municipal, foram substituídos os candeeiros do Centro Histórico, mas constou-lhe que, em 

média, cada um custou mais de 5000€.Confessa que quando lhe disseram não acreditou, porque nos tempos que correm, 

aquele tipo de intervenção não se justificava. Seria preferível canalizar esses meios para outro tipo de intervenção, mas 

mesmo que sejam exclusivos, gastar 5000€ numa iluminária é obra, e então gastar 7000€ em algumas delas é qualquer 

coisa de extraordinário num país com tantas dificuldades e num Município que também passa por dificuldades. Reparou 

que houve intervenções de cariz social: reparação de cobertura unifamiliar em Falachos, reparação de cobertura de 

habitação em Carnicães. Disse que em tempos tinha pedido uma intervenção precária numa habitação na área de São 

Pedro e foi-lhe dito que não havia meios para o fazer. Confessa que fica surpreendido por também não ter sido atendido 

nessa solicitação. Disse que, mais uma vez, a informação da actividade municipal não cumpre o que a lei diz, porque falta 

informação sobre a situação financeira da autarquia. Também disse que faltam os subsídios que a Câmara atribuiu desde 

a última vez que informou, para que se possa comparar o ponto de vista de tratamento das entidades, das instituições e 

das freguesias que são eleitas pelo partido diferente ao do Sr. Presidente da Câmara. Pede que da próxima vez que faça 

questão de submeter estes dois documentos. Para terminar, felicitou o Presidente da Câmara e o Governo pelo facto de 

ter conseguido, num curto espaço de tempo, a obra da ligação de Trancoso à A25, naquele perfil de auto-estrada. -----------

--------- Em resposta, o Presidente da Câmara disse que relativamente à mudança da feira, acontece que o actual mercado 

de Trancoso não está legalizado, não cumpre as condições legais para o seu licenciamento, uma vez que a legislação 

entende que os mercados precisam de ter um recinto fechado com duas entradas para controlo, ter uma área de 

estacionamento envolvente, ter um regulamento próprio e estabelecerem-se lugares por sorteio. Naturalmente que o 

Município entendeu, porque está no projecto feito pelos serviços técnicos, no sentido de que localizando no campo de 

baixo cumprimos todos os requisitos desta lei. Acontece que candidatou-se a obra, a obra foi comparticipada e colocava-

se a questão de manter ou não os feirantes com a obra a decorrer. Entenderam que não havia condições. A segunda 

opção era se cabiam todos no campo de cima e chegaram à conclusão que só seria possível instalar mais 30 feirantes, 

mas não o número de 131 lugares que eram necessários. Terceira opção, mudá-los todos para outro sítio, mas isso 

equivaleria a afastá-los do Centro Histórico. Então decidiu-se mudar só aqueles que estavam no campo de baixo. Depois 

de várias reflexões, não há outra hipótese em Trancoso do que ao pé do estádio municipal Dr. Fernando Lopes onde se 

realiza o mercado grossista. De resto a Câmara tomou a medida de que aqueles que forem transferidos, seriam 

transferidos com isenção de pagamento. Espera que daqui a três, quatro meses tenhamos o campo da feira de baixo 

concluído, trazer aqui o regulamento, licenciar o mercado e depois voltar a ter todos os feirantes. No que diz respeito à 

nova iluminação pública, disse que já tinham previsto esta obra no âmbito do programa das Aldeias Históricas. Tinham 
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chegado a fazer um concurso público que depois a Câmara acabou por anular. Nunca mais pegaram nesse dossier 

porque sabiam que aquelas armaduras eram caras e por isso, só quando tivessem um financiamento assegurado, cuja 

componente nacional fosse significativamente pequena, é que a Câmara iria avançar com aquela obra. Estiveram estes 

três anos à espera até que encontraram um instrumento financeiro para albergar este projecto. Apesar de tudo, os 

números também não são os que o deputado referiu. Disse que estas lanternas custam por unidade 3900€ e outras 

3540€, conforme proposta do empreiteiro. É evidente que a Câmara vai ter de pagar 20% e sublinhou que se não 

houvesse um fundo comunitário para financiar esta obra, ela não se concretizava, porque a Câmara nunca pagaria 3500 € 

por uma lanterna.  Este custo é porque a empresa criou uma lanterna específica para Trancoso, com aquele braço onde 

está a simbologia com as portas do castelo. Estamos a falar de 200 armaduras, de um fabrico específico, logo isto custa 

mais dinheiro do que se fosse um fabrico em série. Disse que, com o financiamento, a Câmara só pagará cerca de 600€ 

por cada armadura. O programa que financiou esta obra chama-se Regeneração Urbana, que é um programa para 

centros históricos que não foi generalizado para todos os Municípios. Relativamente à atribuição de subsídios, disse ter 

sido uma falha mas tem a relação. No dia 11 de Outubro foi atribuído um subsídio à fábrica da igreja de São Pedro, ao 

Centro Social e Paroquial de Fiães e à banda Musical de Freches. Na reunião de 21 de Outubro, à Junta de Freguesia de 

Vila Garcia. Na reunião de 2 de Novembro, ao Agrupamento de Escolas e à Junta de São Pedro. Na reunião de 25 de 

Novembro, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Trancoso, às Juntas da Castanheira, Feital, Cogula, 

Vale do Seixo, Granja, à Associação “Os Popos”, ao Grupo Desportivo de Trancoso, à Associação Cultural e Desportiva 

de Vila Franca das Naves. Na reunião de 15 de Dezembro, à ACRT e à Raia Histórica - Associação Desenvolvimento 

Nordeste da Beira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Usou da palavra o deputado João Baptista, mencionando que na última sessão houve a presença de 

comerciantes que levantaram a questão sobre o mercado grossista. Questionou o Presidente do Município se foram feitas 

algumas diligências. Relativamente à situação do Mercado, julga que estão estimados três meses de obra mas todos 

sabemos que, por vezes, há derrapagens no tempo de execução. Questionou também em que ponto de situação está o 

terreno para o Museu Judaico. Tem presente que numa intervenção do deputado Paulo Matias relativamente à compra 

das antigas instalações dos correios, que, na sua opinião, a CMT deveria ter recorrido à expropriação por utilidade pública 

daquele imóvel do Sr. Manuel Pinto. Parecendo-lhe que neste caso em concreto, em que o terreno efectivamente foi 

sujeito à situação de expropriação por utilidade publica, questionou se o mesmo seguiu a via que o deputado Paulo Matias 

nos deixou aqui no ar em relação à compra que a Câmara fez do Palácio Ducal ou se, como há um entrave dos 

proprietários, onde é que reside o problema à situação concreta deste terreno. Não será o bastante, essa situação ter 

passado para utilidade publica para que se possa concretizar, ou há outras formas com o patrocínio do ilustre advogado 

Dr. Paulo Matias de se ultrapassar esta questão. Sobre o documento da actividade Municipal disse que no mês de 

Setembro é referida a limpeza das escadas ao acesso ao Pavilhão Multiusos. Acha que esta não é razão para vir para a 

actividade porque faz parte do quotidiano. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Em resposta, o Presidente do Município disse que relativamente ao mercado grossista o Vice-Presidente 

encarregou-se de receber o grupo de comerciantes grossistas e de lhes dar a conhecer a posição firme do Município 

neste sentido: ou eles cumprem com a sua actividade grossista e apenas comercializam a comerciantes que tenham CAE, 

ou então, a Câmara tomará uma posição dura que poderá ir mesmo ao encerramento daquela estrutura. Deu a palavra ao 
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vereador António Oliveira para fazer uma breve intervenção. Este, disse que, de facto, teve uma reunião com um conjunto 

significativo desses feirantes onde foi explicado que a forma como se estavam a comportar desvirtuava claramente os 

propósitos de como se tinham apresentado no Município de Trancoso, pedindo a cedência de um terreno para construir o 

mercado grossista. Este mercado, como o próprio nome indica, apenas está aberto a retalhistas com CAE. Funciona 

assim em Albergaria, pensa que na Guarda também. Acontece que não é isso que está a acontecer. Disse-lhes que se 

não invertessem a sua postura, a Câmara tomaria todas as providências. Foi-lhes dado um prazo. Numa Assembleia-

Geral da AENEBEIRA ficou aprovada uma moção e ficou como mandatário para accionar todas as vias legais. ---------------

--------- O Presidente da Mesa informou que na sequência da sessão da Assembleia Municipal de 29 de Novembro, a 

Assembleia comunicou, tal como ficou deliberado, e parece que isso terá sido motivado porque a GNR, a solicitação da 

Assembleia Municipal e a Guarda-Fiscal parece que os assustaram um bocadinho, tanto que se dirigiram à Câmara. -------

--------- Interveio o deputado João Paulo Matias, mencionando que acha curioso que o deputado João Baptista se sinta tão 

indignado quando se refere à bancada do PS e no caso desta sessão, a ele e ao Sr. Eduardo Pinto, dizendo que não são 

transparentes, que não dizem as coisas de forma clara, que levantam suspeições e depois vem aqui fazer exactamente o 

mesmo. O que o deputado João Baptista não disse, mas quis dizer, foi que em relação ao Palácio Ducal ele, deputado 

João Matias, defendia a expropriação, e em relação ao terreno para o Museu Judaico não defendeu. Referiu se o 

deputado estaria à espera, sendo ele o advogado dos proprietários, abordado para uma resolução extra judicial, que, por 

razões politicas, não defendesse os seus clientes, só por ingenuidade. ---------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município explanou sobre esta matéria depois do calvário de dois anos em que se remeteu à 

DGAL para que aprovassem a expropriação porque havia um menor envolvido daquele terreno e, ultimamente já 

questionavam se era Centro de Interpretação ou Museu, até que o menor deixou de ser menor, o deputado Paulo Matias 

como advogado dos interessados, possibilitou um acordo com um plano de pagamentos que a Câmara irá cumprir. Disse 

que a partir de Janeiro a obra terá inicio, ainda que tenha de ter um acompanhamento arqueológico.  ----------------------------

--------- Interveio novamente o deputado João Baptista, questionando qual foi o valor da expropriação e qual foi o 

entendimento que acabaram por ter com os proprietários para terem a noção exacta dos valores. ---------------------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Município disse que o acordo acabou por ficar em 69 000€. ---------------------------------

--------- O deputado João Matias disse que é preciso esclarecer que a proposta inicial era em base num terreno de 52 m2, 

que se veio revelar que tinha 167m2. A proposta de 10 000€ foi em base dos 52 m2. Como a área estava errada, foi feito 

o levantamento topográfico, foi feito o registo e a correcção da matriz na Conservatória, e o que foi pago foi em base de 

uma área de 167m2, daí a diferença dos 10 000€ para os 69 000€ acordados. -----------------------------------------------------------

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

para fazer uma introdução prévia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Este mencionou que neste ponto presume que os deputados tenham lido o orçamento enviado, e nessa presunção 

julga que não tem sentido fazer as mesmas considerações que chegaram por escrito aos deputados. ----------------------------

--------- Aberto espaço para intervenções, interveio o deputado António Plácido, referindo que foram apresentadas e iriam 

ser discutidas as grandes opções do plano e o respectivo orçamento para 2011. Na sua óptica o ano de 2011, à 

semelhança daquilo que já aconteceu com 2010, não será um ano normal, será um ano em que a palavra “crise “vai 

continuar a fazer parte do nosso vocabulário ainda com mais insistência do que vinha acontecendo até aqui. Perante esta 
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situação, alguns irão ter medo e vão achar que o melhor é esperar que a crise passe. Outros, movidos de um estado de 

espírito diferente e porque de facto também estavam mais bem preparados, entendem que a melhor forma de enfrentar 

esta crise é transformar as adversidades em novas oportunidades e, mesmo sem querer de forma alguma ser oportunista, 

vir desta forma a beneficiar das fragilidades que esta crise provocou nos nossos concorrentes para, desta forma, os 

ultrapassar em definitivo. Também é público, ou seja, todos nós sabemos que muitos dos municípios nossos vizinhos 

estão, neste momento, a passar por uma gravíssima crise financeira, correndo alguns deles mesmo o risco de não 

conseguir verbas para fazer face às despesas correntes, tendo de pôr de lado todas as despesas de capital que 

eventualmente tivessem em mente vir a realizar. Este facto vai impedi-los de poderem fazer candidaturas ao QREN. Por 

sua vez, o Município de Trancoso, tendo tomado em tempo oportuno as medidas necessárias, encontra-se neste 

momento numa situação privilegiada em relação a estes municípios. Tendo em conta que: o QREN tem, ainda, montantes 

significativos e disponíveis para financiar novos investimentos; existe uma relevante pressão sobre a tesouraria de alguns 

municípios que os impedem de disponibilizar recursos efectivos para a candidatura a essas verbas; as restrições do 

mercado traduzem-se no aumento de concorrência e uma baixa generalizada do preço das empreitadas; a consciência de 

que estamos provavelmente, perante o último cenário de disponibilização de recursos comunitários; existe também um 

plano estratégico de desenvolvimento oportunamente pensado e com um horizonte temporal até 2020 e um programa 

plurianual apresentado no primeiro plano deste mandato, assistimos então a um orçamento significativamente reforçado, 

bem mais arrojado e ambicioso se o compararmos com aquele que nos foi apresentado no ano passado. Temos agora 

verbas orçamentadas no valor de 29 849 602€, ou seja, mais 3 123 350€ que o valor orçamentado para 2010. Esta, é de 

facto, uma subida impressionante, pois significa que apesar de estarmos em ano de crise, estamos a prever aumentos na 

ordem dos 12% quando comparados com o ano anterior e um crescimento de 24% se o compararmos com o valor 

orçamentado para 2009, ou seja, se fosse possível manter este ritmo de crescimento, significaria que nos bastariam 

apenas oito anos para duplicar o valor orçamentado. É claro que vamos agora também ouvir alguns dos deputados aqui 

presentes, falar mais uma vez em orçamento irrealista, em baixas taxas de execução, que isto é sempre mais do mesmo, 

que não é possível concretizar o que aqui está explanado, que existem aqui repetições de intenções de investimento, mas 

temos também de ter em conta que para que parte dos investimentos que nos aparecem nas Grandes Opções do Plano, 

possam vir a ser concretizados, os mesmos têm de estar previstos já em Orçamento. Temos de acreditar, de ser 

optimistas e de saber ver mais para além dos números. Não podemos correr o risco de perder oportunidades porque as 

mesmas não haviam sido previstas em tempo útil, ou seja, neste Orçamento. Não podemos esquecer de forma alguma 

aquilo que já também andamos a alertar há anos consecutivos, o que tem a ver com as baixíssimas taxas de execução 

que o QREN, até agora tem tido. Contamos sempre que será este o ano em que é possível levar a cabo determinada 

obra, mas depois, por motivos alheios a este Executivo, a mesma não pode vir a ser levada a cabo. Uma boa política 

financeira assim o determina. Não devemos investir em equipamentos com a totalidade das verbas à conta dos parcos 

recursos do Município, mas é preferível esperar que esses mesmos investimentos possam vir a ser alvo de candidaturas 

ao abrigo do QREN. É importante termos também em conta que assistimos com este orçamento à continua diminuição da 

proporção da despesa corrente, ou seja, aquela que é considerada introvertida, no total do valor orçamentado quando a 

mesma é comparada com a despesa de capital, ou seja, aquela que de facto é produtiva. Dos valores apresentados para 

2009, até aos agora apresentados, a despesa corrente não produtiva, já baixou 5 pontos percentuais quando a 
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comparamos com a totalidade dos valores orçamentados. Esta diminuição da despesa improdutiva no orçamento é 

compensada pelo aumento da relação da despesa produtiva, a de capital, que passa, apenas, em três exercícios 

económicos, de 66% para 71% do total das despesas. Se olharmos para o lado das receitas, a situação é idêntica, ou 

seja, assistimos a uma diminuição da proporção das receitas correntes de 5 pontos percentuais em apenas 3 exercícios 

económicos, e ao correspondente aumento da proporção das despesas de capital. Estes factos levam-nos a concluir e a 

ter de reconhecer o esforço que tem tido este Executivo, no combate ao supérfluo e ao desnecessário, centrando as suas 

forças naquilo que, de facto, nos pode vir a catapultar para outros patamares na senda do desenvolvimento e assumirmo-

nos cada vez mais, como o mais importante pólo de desenvolvimento do norte do distrito da Guarda. ----------------------------

--------- Usou da palavra o Presidente da Junta da Freguesia de Valdujo, Joaquim Figueiredo, mencionando que concorda 

com aquilo que foi dito pelo anterior deputado. No entanto, vendo o Orçamento e as Grandes Opções do Plano, destaca o 

ponto três onde vê que a principal preocupação do Executivo para o próximo ano, será a aprovação de saneamento 

financeiro no sentido de reequilibrar as contas e libertar a Câmara das pressões que até ao momento tem sido sujeita. 

Mais uma vez disse que não está consagrada em Orçamento qualquer verba, e tendo em conta que já foi reconhecido 

pelo Sr. Presidente do Município e demais presentes, para a grande aposta do concelho: o turismo. Sabemos que 

Trancoso teve um desenvolvimento em termos turísticos e tem capacidades que outros concelhos contíguos não 

apresentam. O investimento na sede do concelho foi enormíssimo, mas temos de reconhecer que o Turismo, por si só, em 

Trancoso não é suficiente para fixar o turista, ou seja, vem uma tarde ou um dia, mas mais do que isso não está. É 

necessário, do seu ponto de vista, aumentar a oferta turística e promovê-la. Disse que o concelho tem vinte e nove 

freguesias e todas elas têm património histórico. Pensa que têm de apostar nesse património, não só nas questões de 

acessibilidade, mas na promoção do mesmo, para que quando um turista chegue a Trancoso, possa ir a outras freguesias 

e criar um roteiro em que o posto de turismo possa dar essa informação. Referiu que em sessões anteriores ouviu falar 

numa potencial criação de uma zona industrial no novo nó com Celorico da Beira. Disse que com a criação do novo nó de 

Valdujo, Cogula, Cótimos, ficaria ali muito bem um parque industrial, isto porque ficaria no limite das três freguesias, e 

nessas existem algumas empresas como pedreira, aviários, lagares de azeite, destilarias, existem alguns empreiteiros, 

carpinteiros. Acha que a falha neste orçamento, apesar de concordar com ele, é a falta de previsão da promoção do 

turismo e a ampliação do seu investimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Nuno Rodrigues, referindo que após o que foi debatido na última sessão da 

Assembleia na sequência da sua intervenção e no que diz respeito ao centro comercial grossista, nomeadamente, ao 

incumprimento dos pressupostos da sua criação, e depois do que foi dito hoje sobre este assunto, vê nas Grandes 

Opções do Plano uma inscrição de uma verba de 129 100€ para a compra de um terreno para o Centro Comercial 

grossista. Gostaria de saber qual o propósito desta aquisição. Relativamente à questão das parcerias público-privadas 

disse que o Presidente do Município tinha dito que só houve um concorrente, e questiona se foi o concorrente para as 

obras ou para fazer parte da parceria. Pensa que tenha sido para a parceria porque para as obras, provavelmente, haveria 

mais. Não deve ter havido concurso para as obras porque já era de um privado. Sobre a questão dos candeeiros disse 

que também vê inscrita uma verba de 914 000€. Foi referido que eram 200 candeeiros, fez uma divisão e dava um valor 

de 4500€, não 3500€. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta o Presidente do Município disse que vivemos num tempo, em que Câmaras Municipais, entidades 
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públicas, Estado, não vão ter dinheiro para nada, e, cada vez mais, independentemente, das opções politicas, os governos 

vão procurar reduzir o peso do Estado, sobretudo em matérias onde o peso é excessivo. O caso da Segurança Social, da 

Saúde, das Escolas, redução do investimento publico, o caso dos funcionários públicos, e temos de mudar o paradigma 

daquilo que pensamos do ponto de vista do futuro. Se nós pensarmos que o Estado é que tem de fazer tudo, num Estado 

que em Portugal, Europa vai ter que reduzir o seu investimento, nós temos de apelar cada vez mais à participação de 

cada um de nós, o que faz e vai fazer de Trancoso e de Portugal, cada vez mais investimento dos Portugueses. Deu o 

exemplo do Feital onde vão pessoas ao Feital e esta freguesia já tem alguma animação porque particulares investiram 

num Turismo Rural, onde há épocas de ano em que está cheio. A D. Maria Lino fez um investimento extraordinário do 

ponto de vista cultural. Aqui em Trancoso, se todos nós pensarmos que vivemos do Estado e o resto do tempo livre, 

acabamos por falar daquilo que é fútil, não vamos lá. Temos de aproveitar as capacidades de cada um, correndo o risco 

de investir numa altura que pode ser adversa, mas criando coisas novas, aproveitando muitas das possibilidades que hoje 

aparecem em instrumentos comunitários para fazer surgir riqueza, desenvolvimento e postos de trabalho. Falando do 

plano de animação disse que têm um projecto estratégico para Trancoso, um cluster de desenvolvimento que conduz ao 

comércio, ao turismo e aos serviços. É nestes três sectores que temos de apostar e este plano é paradoxalmente muito 

ambicioso do ponto de vista turístico porque tem a previsão de três grandes investimentos do ponto de vista museológico: 

O Centro de Interpretação da Cultura Judaica, o Centro de Interpretação da Batalha de Trancoso, o Museu da Cidade e 

ainda a Casa / Oficina do Bandarra. Projectos, que, do ponto de vista da atractibilidade turística, podem reforçar a 

atractividade de Trancoso. Temos um plano de animação das Aldeias Históricas e um plano de comunicação e marketing 

com verbas, como nunca houve no orçamento municipal, e que envolve um conjunto grande de Câmaras para articular em 

conjunto, através da força desta marca, um reforço da atractibilidade dos sítios e, portanto, um maior fluxo de pessoas que 

poderão reforçar o comércio, reforçar os serviços, animar o turismo e levar do que há em Trancoso, aumentando assim o 

nível dos nossos habitantes. O IP2 com perfil de auto-estrada vai abrir portas extraordinárias para Trancoso, a construção 

destes equipamentos públicos vai concerteza chamar mais gente. No que respeita às perguntas do deputado Nuno 

Rodrigues disse que a verba que está em orçamento é para pagar o terreno do Mercado Grossista, que nunca foi pago 

pela complicação da herança, porque aqueles terrenos são de uma herança que há-de ser atribuída a um nascituro. Como 

ainda não há uma decisão do tribunal, enquanto não pagarmos, esta verba consta no orçamento. Relativamente à questão 

da parceria público-privada, houve apenas um concurso para a escolha de um parceiro para fazer aquele conjunto de 

obras onde tinha obrigatoriamente a maioria de capital, fazia as obras, contratava o financiamento que seria pago ao longo 

dos anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou a palavra o deputado Leonel Alves, mencionando que, se possível, as sessões da Assembleia se deveriam 

realizar aos fins-de-semana. Diz que o preocupa os custos que as parcerias trazem a uma Câmara porque ouviu falar 900 

000€ por ano, é muito dinheiro e será durante vinte e seis anos. Pensa que estes dinheiros que vêm dos fundos 

comunitários, não podem ser deitados fora. Não sabe se com esta situação, não estarão a hipotecar a situação dos idosos 

e de outros Presidentes da Câmara que virão. À semelhança do Primeiro-Ministro, também concorda que uma Câmara ou 

País não podem ficar estáticos por haver crise. Pensa que o Sr. Presidente terá analisado e ponderado tudo isso muito 

bem, relativamente ao programa estratégico que foi elaborado para sustentar um pouco o orçamento. Este plano aposta 

em três vectores: turismo, serviços e o comércio. Disse que nós temos o castelo, um bocado de História e têm as 



Acta n.º 09 – 27 de Dezembro 2010 

 

                                                                              20 

freguesias à volta. Pensa que o Sr. Presidente da Câmara tem sido muito parcimonioso nos investimentos para Vila 

Franca das Naves. Tem deixado alguma obra, mas em termos proporcionais, pensa que há uma desproporção grande 

relativamente à sede. Disse que temos de ser realistas porque o turismo esgota-se num dia, não dá para perder muito 

tempo no concelho de Trancoso, não tenhamos ilusões. Sugeriu criar em Vila Franca das Naves, como tem a estação de 

caminho-de-ferro, um Museu do Comboio porque Vila Franca das Naves foi a segunda estação da linha da Beira Alta, a 

seguir a Coimbra. Outro ponto a visitar e a investir, seria a Adega porque nos rótulos das garrafas aparece o nome de 

Trancoso associado. Podia-se dinamizar mais a marca do vinho de Vila Franca das Naves que já ganhou vários prémios. 

O concelho de Trancoso está associado a castanha e pouco mais. Se o associarmos a vinho, será uma mais valia para o 

concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Amaral Veiga, mencionando que a questão que queria levantar, prende-se com o facto do 

ponto número três da ordem de trabalhos ser assim composto: “Análise, discussão e votação da proposta de Orçamento e 

Grandes Opções do Plano para 2011, bem como do Mapa de Pessoal”. Disse que não vê qualquer relação entre as 

Grandes Opções do Plano e Orçamento e do Mapa de Pessoal, tanto que lhe parece que o sentido de voto pode ser 

completamente diferente. Não percebe porque se inseriu no mesmo ponto, de modo a fazer só uma votação, uma questão 

tão diferenciada da outra e gostava de ser esclarecido do porquê de concentrar no mesmo ponto estas duas questões. 

Referiu que na sessão de 29 de Dezembro de 2009, na questão das grandes opções do plano de 2010/2013 em que 

questionava o Presidente da câmara sobre os custos da parceria publico-privada, o Sr. Presidente respondeu deste modo: 

“estas três obras custarão à CMT, anualmente, 600 000€. Na altura, como diz a acta, corrigiu-o referindo que eram 900 

000€. Mencionou que na altura, o Sr. Presidente pôs em causa as capacidades de jurista, que não sabia interpretar o 

contrato-promessa realizado, etc. Agora verifica que na proposta de Orçamento e Grandes Opções se fala numa 

transferência de 873 448€ para a PACETEG. Gostava de ser esclarecido se este valor é ou não para pagar as rendas 

respeitantes à parceria publico privada e se, portanto, o raciocínio dos 600 000€ estava ou não errado relativamente ao 

ano passado. Também nas grandes opções do plano 2010/2013, era referida a valorização e requalificação do património, 

e referia-se aos Centros Históricos de Trancoso e Moreira de Rei. Disse que na altura, questionou o que é que o 

Presidente da Câmara entendia por “programa a definir” relativamente a Moreira de Rei. Está em acta: “ O Sr. Presidente 

do Município disse que quando escreveu “programa a definir” lembrou-se da conversa que tinha tido com o deputado 

Amaral Veiga, no sentido de neste mandato deveríamos preparar um conjunto de coisas para Moreira de Rei, 

designadamente, em matéria de património. Portanto, quis dizer com “programa a definir” que é a abertura total para 

trabalhar em conjunto num programa sério que possa ser candidatado a fundos comunitários, do ponto de vista da 

valorização do património em Moreira de Rei.” Acrescentou que Moreira de Rei tem um potencial de património que a 

maioria dos deputados ignora completamente e quem o diz são arqueólogos e historiadores. Referiu que no dia das 

comemorações das invasões francesas abordou o Presidente do Município para saber quando é que ia a Moreira resolver 

estes assuntos há tanto tempo pendentes, ao qual ele respondeu: “Vamos lá quando tu quiseres”, e acabaram por ir lá no 

dia 17. O Sr. Presidente foi acompanhado por um grande conjunto de técnicos, Arqueóloga, Eng.º Victor, o Arquitecto e 

dois engenheiros e disse que, perante isto, acreditou que os problemas iriam ser resolvidos. O que acontece é que fez isto 

antes do Orçamento, a ver se se fazia alguma luz na cabeça do Sr. Presidente e da maioria, para ver vertido no 

orçamento alguma verba para a valorização do património de Moreira, mas o que se constata é que foi “zero” 
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relativamente a Moreira de Rei e ao seu património. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa disse que relativamente ao ponto três, à forma como está estruturado, que há pontos da 

ordem de trabalhos que são da responsabilidade da Assembleia Municipal e outros, o são por indicação da Câmara para 

incluirmos. Neste caso foi assim redigido para ser incluído. No entanto, em conversa com o Dr. Júlio, ele não vê com maus 

olhos a divisão da votação. Deu a palavra ao Presidente do Município----------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Câmara começou por explicar o porquê do mapa de pessoal com o orçamento. A parte mais 

importante do orçamento que diz respeito à despesa corrente é de pessoal. Portanto, o legislador entendeu que fazia todo 

o sentido que o mapa de pessoal devesse acompanhar o orçamento para que relativamente ao ponto de vista de despesa 

corrente, houvesse uma leitura clara de qual era o mapa de pessoal que estava incluído, até porque obrigatoriamente tudo 

aquilo que apresentamos em termos de orçamento de concursos de pessoal, tem de ser previamente orçamentado e 

também aprovado pela Assembleia Municipal. Daí esta ligação que poderá ser votada separadamente, se assim o 

desejarem. Disse que o deputado Amaral Veiga faz a gentileza de estar atento àquilo que ele escreve, e no início do 

mandato de 2009 fez um documento político para o mandato 2009/2013 onde cabem todos os orçamentos que vão 

apresentando anualmente. Referiu que o legislador em termo de matérias de revisões orçamentais, caminhou no sentido 

de flexibilizar as revisões e a própria dinâmica do orçamento. Hoje, pode haver quantas revisões orçamentais quiserem, 

uma em cada mês se quiserem. Na verdade, o orçamento é uma planificação elaborada em Novembro mas pode haver 

factos que em Janeiro, Fevereiro, etc, alterem e, portanto, terá de ser redimensionado. Deu o exemplo de que não está lá 

o futuro Quartel dos Bombeiros de Trancoso porque neste momento há uma candidatura através dos bombeiros, mas 

daqui a um mês ou dois, um ministro pode vir a dizer que esta obra só arranca se for promovida pela CMT, e aí terá de ser 

feita uma revisão orçamental para, em face disso, incluir o Quartel dos Bombeiros de Trancoso. O mesmo se passa com o 

Lar de Vila Franca das Naves cujo projecto deverá estar pronto para Março ou Abril de 2011. Referiu depois a reabilitação 

da estrada entre Trancoso até ao IP2, e disse que protestaram junto do Governo pela discriminação que teve em conta em 

relação àquilo que foi feito para Celorico da Beira. O Sr. Secretário de Estado dialogando com o Presidente da Comissão 

de Coordenação e com ele, acordou que a Comissão de Coordenação poderia abrir uma verba extraordinária, para 

reforçar a COMURBEIRAS e para Trancoso fazer a candidatura da reabilitação desta estrada, assumindo a Câmara o 

compromisso de 20%. Imaginemos que isto não se concretiza. Teremos de o retirar do Orçamento. Portanto, o Orçamento 

é dinâmico e assim tem a ver com Moreira de Rei. Nesta localidade, foram técnicos do Serviço para elaborar projectos. 

Quando estiverem elaborados entrarão na primeira revisão orçamental. Disse que em relação ao saneamento, o auto de 

suspensão foi levantado, uma vez que estava parado por questões arqueológicas. Disse que está convencido que 

conseguirão projectos a curto prazo para avançar em Moreira de Rei, quanto à questão das obras e da reabilitação do 

património. O que é importante todavia, é ele assumir mais uma vez o compromisso político de avançar com a reabilitação 

do património nessa localidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Eduardo Pinto, questionando o deputado António Plácido se acredita mesmo naquilo que 

disse a propósito das Opções do Plano. Tem dúvidas, mas também questionou o deputado se na sua empresa faz 

orçamentos empolados na ordem dos 40 a 45% e se conhece alguma empresa que tenha chegado ao fim do ano em que 

a administração tenha chegado com 50% a menos do que aquilo que planeou aos accionistas. Questionou o Presidente 

do Município qual o seu conceito de divida publica e se considera e rotula a sua gestão como sendo uma boa gestão. 
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Gostava de ser elucidado de qual a razão para o aumento de verbas para a Empresa Municipal, com uma diferença da 

despesa prevista bastante acentuada do ano de 2009 para 2010/2011. Questionou também quais os terrenos que a CMT 

tem para venda e que inscreveu no Orçamento com o valor que rondará os 10 milhões de euros. Na página 2 das 

Grandes Opções do Plano encontra-se inscrita uma verba de 85 000€ para um centro municipal de protecção civil. 

Gostava de ser esclarecido e ainda na mesma página se encontra inscrita uma verba de 805 000€ mais 400 000€ para 

2012 de um centro escolar para a Ribeirinha e pré-escolar. Sabe que houve alguma redefinição deste projecto e 

questionou quantos alunos está previsto este centro escolar abranger. Congratulou-se com algumas obras inscritas para a 

área de São Pedro, ainda no domínio das infra-estruturas básicas, outras estão em verba, mas já foram realizadas à beira 

de eleições, e vê algumas zonas verdes. Ao contrário de Moreira de Rei, já existe um projecto para a requalificação de 

uma área junto ao cemitério no Bairro da Sr.ª da Fresta, mas não o vê discriminado. Questionou se este poderá estar 

integrado nas referidas zonas verdes mencionadas. Na página 6, disse que existem várias verbas relativas ao Convento 

de São Francisco. Confessa que ficou perplexo quando viu estas verbas, uma vez que este edifício teve obras há 

relativamente pouco tempo e as verbas inscritas superam os 260 000€, achando isto muito estranho. Relativamente ao 

Centro de Interpretação da Batalha de Trancoso está dotado com mais de um milhão de euros para 2011, e para 2012 

mais um milhão de euros. Questionou onde é que irá situar-se este centro de interpretação e as razões para este custo. 

Felicitou o Sr. Manuel Pinto por ter obtido um totoloto, pelo facto de ter vendido o “Hotel Finalmente”e ter obtido da 

Câmara 900 000€. Também gostaria de saber onde está prevista a instalação da Oficina do sapateiro Bandarra. Na 

página 8, há umas verbas de mais de 454 000€ destinadas para associações desportivas e recreativas em duas rubricas 

diferentes. Gostava de ser elucidado porque é uma verba significativa. Gostava ainda de saber se já estão a decorrer os 

trabalhos de reparação da piscina de Trancoso que também está aqui contemplada. Falando um pouco daquilo que é o 

Orçamento e as GOP e a sua valoração no seu conjunto, na sua quantificação, deu o exemplo que desde a página 9 até à 

11, constam acções que estão no âmbito dos transportes rodoviários, arruamentos e obras do género. Tem um valor de 

mais de 4 092 000€ e deu-se ao trabalho de ver quais diziam respeito à obra do ano de 2011 e ao que vinha de trás, 

porque das 60 acções que estão previstas, 43 são anteriores a 2011. As restantes 17 têm uma verba somada de cerca de 

1 535 000€. Do conjunto dos 4 092 000€, 2 557 000€ dizem respeito a obra feita. Enfim, é uma estratégia que o 

Presidente do Município tem, ir a tudo e ao mesmo tempo. Disse que já por várias vezes discordou disso, estão por provar 

os benefícios dessa opção e continua a não pensar da mesma forma. Relativamente ao empreendorismo que o 

Presidente do Município tinha referido, disse que não deixa de ser significativo que num orçamento com despesa de 

capital acima dos 21 000 000€, o Sr. Presidente da Câmara dedique ao apoio ao investimento nada mais do que 0,38% 

desse Orçamento, ou seja, 80 000€. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Município referiu, relativamente ao custo da parceria, que para 2010 era 

sensivelmente 600 e tal mil euros, dado que esta começou a ser paga não no início do ano. Este ano de 2011, a verba 

será 873 448€. Este valor será pago em 2011, como sendo despesa de capital e não como despesa corrente. Num 

orçamento de 30 000 000€ não se pode dizer que o custo esteja exagerado. Disse que, ao contrário, que só acontece com 

o Município de Trancoso, todos os outros municípios do distrito da Guarda acabaram por participar em empresas públicas 

de águas e saneamento, alienando por completo todas as origens de água, condutas, depósitos, todas as redes em alta e 

têm de comprar todos os anos a alta qualquer coisa entre 1 000 000€ a câmara com menos habitantes, e 2 000 000€, a 
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Câmara da Guarda, isto como despesa corrente. Esta é uma situação que Trancoso não vive porque tiveram a ousadia de 

lançar, em tempo oportuno, um concurso público para entregar a privados a gestão através de uma concessão do sistema 

de abastecimento de água baixa e alta, o que quer dizer que o Município em termos de património, ainda é dono de tudo, 

ao contrário dos outros municípios que alienaram os bens e que têm de comprar água num valor anual bem superior em 

média a 1 200 000€ como despesa corrente. Acontece que há câmaras a dever três, quatro anos, o que quer dizer que 

quando quiserem cabimentar os vencimentos já não têm verba para o fazer, dado que a divida de todos os anos vai sendo 

cabimentada. Se olharmos para os municípios à volta e que têm este problema de hoje e para o futuro, podem dizer que o 

custo da parceria, ainda assumido como despesa de capital, é bem mais confortável do que os outros municípios estão, 

neste momento, com a questão da aquisição de água à “Águas de Zêzere e Côa”. Em termos futuros, como alguém falou 

em futuros presidentes de câmara, disse que têm a vida mais facilitada, não tendo um encargo corrente do que ter, como 

despesa de capital, uma renda que é de 800 e tal mil euros por ano. A propósito do plano de saneamento que é essencial 

para a concretização deste orçamento, disse que estavam perante um dilema. Tinham um quadro de financiamentos, o 

QREN que vai permitir candidaturas, um conjunto de municípios que estão incapacitados de ir lá, o que vai fazer com que 

sobre dinheiro, e há coisas que precisam de construir e é difícil se não tiverem capacidade de realização. Basta dizer que 

a segunda fase de contratualização que vai de 2011 a 2013, vai permitir lá pôr o Museu da Cidade, a Zona Industrial de 

Trancoso. Também tinham necessidade de reequilibrar o orçamento, então a solução era propor ao Tribunal de Contas a 

contracção de um empréstimo em que parte se destina a pagar tudo o que é despesa corrente que está assumida, e parte 

que se destine a pagar a componente nacional de todos os projectos que têm. É por isso que este plano é instrumental à 

execução deste orçamento mas como não está aprovado, não o podiam inscrever. Se tiverem este plano, têm vantagens: 

reduzem a divida de curto prazo a zero, reduzem os orçamentos e, por outro, lado vai possibilitar a capacidade de ir muito 

mais além do que os outros municípios. Neste momento, Trancoso já tem a melhor taxa de execução de todos os 

municípios da COMURBEIRAS. Os municípios que não forem agora com o plano de saneamento, vão ser obrigados a 

entrar no reequilíbrio a curto prazo. Por outro lado, o Tribunal de Contas há-de aprovar o parecer exequível, mas a 

verdade é que este plano vai permitir executar a 100% este orçamento. Quando começou a ser preparado este plano, o 

consultor, da última vez que esteve aqui, disse que existem câmaras em que não há nenhum banco que aprove o 

reequilíbrio. Para se preparar este plano, tinham de ter um mês que tivesse um tipo de endividamento, e chegaram ao 

mês de Novembro e o consultor disse que não conseguia preparar o plano porque não éramos câmara endividada, e foi 

por isso que no mês de Novembro fizeram vários acordos, facturando, para o endividamento subir, para poder ter esta 

estratégia de ir lá. Se isto acontecer, o concelho de Trancoso dará um salto qualitativo extraordinário. Muitas vezes pensa 

como é possível que este concelho tenha resistido e esteja a resistir, quando concelhos melhor situados, estão numa 

recessão demográfica. O mérito tem sido de todos, a oposição é tão importante como a maioria, porque é essencial à 

dinâmica democrática e têm sido possível consensos. Para além disso, há empresas que investem e que vão gerando 

emprego, sustentabilidade económica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em direito de resposta, o deputado António Plácido referiu que só ia responder ao deputado Eduardo Pinto, pois na 

intervenção que fez, já tinha previsto essa reacção: “É claro que vamos agora também ouvir alguns dos deputados aqui 

presentes, falar mais uma vez em orçamento irrealista, em baixas taxas de execução, que isto é sempre mais do mesmo, 

que não é possível concretizar o que aqui está explanado, que existem aqui repetições de intenções de investimento…”. 
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Mas depois, também diz que “mas temos também de ter em conta que para que parte dos investimentos que nos 

aparecem nas Grandes Opções do Plano, possam vir a ser concretizados, os mesmos têm de estar previstos já em 

Orçamento. Temos de acreditar, de ser optimistas e de saber ver mais para além dos números. Não podemos correr o 

risco de perder oportunidades porque as mesmas não haviam sido previstas em tempo útil, ou seja, neste Orçamento.” 

Pensa que isto responde em parte às questões que o deputado tinha colocado. Disse que acredita nas GOP, porque se 

não acreditasse não as defendia. Agora, na sua empresa, disse que não elabora orçamentos da mesma forma que a 

Câmara Municipal, porque não tem necessidade, mas também os empola, coloca-os acima daquilo que acreditam que 

possam vir na realidade a acontecer. Deu o exemplo do ano passado em que tinham o objectivo de crescer 25%, o que 

acabou por não acontecer, cresceram 24%, ficaram a um ponto percentual do objectivo. Este ano, propuseram 35%, e 

sabe que não vão crescer estes 35%, mas serve de motivação para ir mais além. Referiu que neste orçamento os 

deputados do PS ou vereadores poderiam ficar indignados se tivesse havido algumas propostas levadas acabo por eles e 

não tivessem sido contempladas. Acha que deveriam lutar por colocar mais coisas neste orçamento e não criticar as 

coisas que já estão incluídas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Luís Castro Ribeiro elogiando a forma como o Dr. Júlio se expressa e quase nos consegue 

convencer. Com um maior endividamento, Trancoso vai estar num mar de rosas. Relativamente à parceria publico 

privada, a amortização do terreno não entraria no custo da obra. Gostaria de saber se de futuro esse terreno fica para a 

autarquia ou para a parceria publico privada. Referiu que cada vez mais as autarquias vão ter menos dinheiro para gerir e 

o Estado tomou em Maio algumas medidas para combater o défice. Uma delas foi o congelamento de admissões na 

função pública. Posteriormente, em Outubro, saiu um despacho para que não se procedesse à abertura de novos 

procedimentos concursais e os que existiam, fossem cancelados. Mencionou que o Presidente do Município na última 

sessão afirmou que despesas com pessoal no ano de 2011 não seriam superiores ao ano de 2010. Contudo, se 

consultarmos o Orçamento, verifica-se um aumento de cerca de 3,8% nas despesas de pessoal. Ao admitir mais pessoal, 

estará a criar uma expectativa de futuro às pessoas e a criar uma situação que futuramente com a falta de receitas que as 

câmaras têm, poderá vir a ser posto em causa o posto de trabalho daqueles que neste momento trabalham na autarquia. 

Felicitou-o pelo facto do projecto do campo da feira ter sido feito pelos técnicos do Município porque estamos habituados 

que os recursos humanos dentro da Câmara não sejam devidamente aproveitados. Vemos muitos projectos, muitos 

estudos que são adjudicados a outras empresas. Pensa que chove no edifício da Câmara, propondo que o pessoal da 

mesma possa arranjar o telhado. Disse, por fim, que há uma série de funções que eram da Câmara, como as águas, a 

recolha dos resíduos, a animação, que neste momento, foram esvaziadas. ---------------------------------------------------------------

--------- O deputado Eduardo Pinto pediu ao Presidente do Município para lhe tirar uma dúvida. O Presidente do Município 

diz que já fez contactos com a CGD, mas, se esse plano de saneamento financeiro fosse tão fácil de aprovar e trouxesse 

vantagens às entidades interessadas nesse negócio, não percebe porque tem de ser o parceiro CGD e não haver mais 

instituições bancárias interessadas neste plano. Com a aprovação deste plano até parece que vamos deixar de ter dividas, 

o que não é bem assim. Deixamos de ter divida e contraímos outra. Esses encargos irão cair sobre a CMT. --------------------

--------- O Presidente do Município disse que irá deixar de haver pressão sobre a tesouraria. -----------------------------------------

--------- O deputado disse que se até aqui não fomos capazes de reduzir, não acredita que com redução de receita se vá 

conseguir entrar numa propensão descendente. Não lhe parece credível. Disse que as suas dúvidas mantêm-se e não 
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prevê que a situação possa vir a melhorar com este plano. Por outro lado, se a Câmara estivesse numa fase tão folgada, o 

terceiro trimestre das Juntas de Freguesia Já estaria pago. ------------------------------------------------------------------------------------

--------- O deputado Leonel Alves interveio novamente, questionando se no Posto de Turismo existem garrafas de vinho 

expostas da Cooperativa de VFN. Disse que o Sr. Presidente tinha previsto para Trancoso quatro museus. Acha que o 

que sugeriu da linha do comboio se justificava, porque Vila Franca das Naves teve o predomínio que teve em termos 

ferroviários e pensa que a REFER ou a CP estariam disponíveis havendo um custo relativamente pequeno. -------------------

--------- O Presidente da Mesa questionou o Presidente do Município se a votação deste ponto se dividia. Este afirmou que 

só se o grupo municipal do PS quisesse separar as votações que têm o conteúdo diferente. -----------------------------------------

--------- O Grupo Municipal do PS respondeu que se votaria de uma só vez. --------------------------------------------------------------- 

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

com 33 votos a favor e 18 contra. Deu a palavra ao deputado Paulo Matias que procedeu à declaração de voto do Grupo 

Municipal do PS que irá ser transcrita na íntegra: 

DECLARAÇÃO DE VOTO PS 

Face à relevância dos documentos, a proposta das Grandes Opções de Plano, Orçamento e Plano de Actividades para 

2011 mereceram do PS a atenção possível. Atenção fortemente condicionada, como é habitual, pela exiguidade temporal 

que foi dada aos Vereadores da Oposição na Câmara e aos deputados do PS na Assembleia Municipal para se 

debruçarem sobre os mesmos. 

Este não é o tipo de metodologia orçamental a empregar na execução de tão importantes documentos. Com efeito, este 

documento deveria contar, em tempo útil, com uma discussão mais ampla dos seus objetivos e dos meios para os atingir, 

bem como poderia seguir um modelo de orçamento participativo que envolvesse a população, conforme já sucede, com 

sucesso, em diversas autarquias. 

Estranham-se assim as afirmações contidas na declaração de voto do PSD na Câmara que, aliás, de declaração tem 

apenas o título, pois que mais não é, como também já é habitual, do que uma mera resposta à declaração de voto dos 

vereadores do PS. 

A quem competia, pois, promover o debate de ideias e a concertação de estratégias para o orçamento e plano de 

actividades? 

A quem cabia incentivar a reflexão e discussão sobre tão importantes documentos? 

Não seria ao PSD, eleito para governar no presente mandato e a quem cabe executar as medidas neles contidas? 

Quantas reuniões prévias agendou o executivo com a oposição para debater tais ideias e estratégias que depois acusam 

faltarem ao PS? 

Esperava o PSD um debate construtivo e inspirador quando faz chegar aos vereadores e deputados do PS os 

documentos já previamente elaborados e com apenas 3 dias de antecedência sobre as respectivas reuniões 

deliberativas? 

É pura hipocrisia política, acusar o PS de não ter capacidade para um arremedo de estratégia, perante tamanha ausência 

de vontade em ouvir as propostas da oposição. 

Este orçamento, mais do que um orçamento de números, e neste aspecto subscrevemos na íntegra a declaração de voto 

dos vereadores do PS, é o orçamento das confissões! 
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Confessa pois o PSD com este orçamento, o desnorte das políticas levadas a cabo por esta maioria! 

A declarada intenção de avançar com um plano de saneamento financeiro consubstancia o claro reconhecimento do 

falhanço das políticas desta maioria, senão mesmo a manifesta ausência dessas mesmas politicas. 

Este orçamento e plano de actividades resume-se assim a uma só medida: 

Contrair divida para pagar divida! E assim se hipoteca o futuro dos Trancosenses. 

Como pode o PSD falar de estratégia quando reconhece no documento explicativo das Grandes Opções e Plano de 

Investimentos para 2011 que a Câmara de Trancoso só ainda não entrou no caos e desastre financeiro graças à decisão 

de concessionar o sistema de abastecimento de água e saneamento às Águas da Teja! 

Ficamos assim a saber, que a iluminada estratégia do PSD nos últimos 26 anos foi salva por uma concessão! 

Como pode o Sr. Presidente da Câmara acusar o governo de levar o Pais à falência, quando levou o município a exceder 

a sua capacidade de endividamento? 

Com que legitimidade, em entrevista, critica o Sr. Presidente da Câmara o orçamento de estado para 2011, quando 

confessa a relevância do endividamento de curto prazo, a pressão sobre a tesouraria e a premente necessidade de 

controlo do endividamento da Câmara? 

Qual a credibilidade politica de um presidente que afirma nessa mesma entrevista que, cita-se “ Há alguns investimentos 

que estão a ser concretizados, a maioria dos quais para serem pagos pelas futuras gerações”, quando concebeu uma 

parceria publico privada, cujos encargos financeiros penalizam e vão penalizar o município por um período não inferior a 

25 anos. 

Onde está, finalmente, essa credibilidade quando um presidente da Câmara se permite gastar mais em 2011 com o seu 

gabinete pessoal, do que o montante resultante da redução da taxa variável de participação de IRS do município, e isto 

num ano de especial sacrifícios e dificuldades que se pedem aos portugueses! 

A política deste orçamento é assim a politica da incoerência, do favor político e das engenharias financeiras na tentativa 

desesperada de remediar o irremediável. 

A credibilidade da maioria que o apresenta, é a credibilidade de quem atribui medalhas e reconhece a importância de uma 

obra fundamental para o desenvolvimento do nosso concelho e depois não se coíbe de desferir criticas que assentam 

como uma luva na ruinosa gestão que desenvolve há 2 décadas. 

Numa coisa tem razão Sr. Presidente da Câmara, estamos cansados. 

Cansados de o ouvir falar na aposta no turismo, no comércio e nos serviços e que essas apostas não passem da retórica. 

Cansados pois de ouvir falar: 

- Dos 5 museus que teimam em não aparecer. 

- Do novo quartel de bombeiros que teima em não ser construído 

- Da remodelação do mercado municipal que teima em não passar do papel. 

- Da reorganização e modernização da zona industrial que teima em não surgir. 

- Dos novos paços do concelho que teima em não ser uma realidade. 

Como cansados estão os munícipes, atendidos nuns Paços do Conselho que nos envergonha e desmotivados estão, 

funcionários e técnicos da Câmara que trabalham em condições degradantes, e que só uma dedicação inabalável permite 

que cumpram as suas tarefas do dia a dia. 
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Ao PS, cabe como única força da oposição ter uma posição firme nas suas convicções, assumindo-se como única e 

genuína força alternativa no concelho. 

Nestas circunstâncias: 

- Sublinhando a necessidade que o município tem, de alterar profundamente a politica desta maioria e os 

constrangimentos de ordem financeira que se vêm perpetuando e agravando, 

- Sublinhando que o PS continua e continuará empenhado em melhorar o que está bem e mudar o que está mal, e que a 

maioria demonstrou, uma vez mais, incapacidade para mudar o que está mal VOTAMOS CONTRA esta proposta das 

Grandes Opções de Plano, Orçamento e Plano de Actividades para 2011. ----------------------------------------------------------------

--------- De seguida o deputado José dos Santos Nascimento procedeu à declaração de voto do PSD que irá ser transcrita 

na íntegra:  

DECLARAÇÂO DE VOTO DO PSD 

O Grupo Municipal do PSD votou favoravelmente a proposta de Plano e Orçamento para 2011, revendo-se na estratégia 

apresentada e até na declaração de voto da vereação do PSD. 

O debate nesta Assembleia provou que não há alternativa à estratégia delineada e implementada. A elaboração do plano 

estratégico para Trancoso, já merecedora de amplo consenso, está a ser seguida e aplicada, compreendendo-se assim, a 

necessidade de assegurar um rumo certo e seguro, que desenhe um futuro, no qual todos os trancosenses se revejam. 

O montante da presente proposta de orçamento, tão criticada por ser ousada, tem justificação, quer por se estar a atingir 

uma grande dinâmica de execução de investimentos comunitários, quer pela necessidade de prever a possibilidade de 

novas candidaturas. 

Fala a oposição de que era hora de abrandar o ritmo de investimento, até pelas dificuldades financeiras que o país 

atravessa e, na verdade, os socialistas sabem bem o que é que o seu governo tem feito a Portugal. 

Acusam o Município de se estar a endividar, matéria que o PS não deveria, por decoro falar, pois os Portugueses sofrem e 

pagam bem o preço do endividamento público, no aumento de custo de vida, no desemprego, na falência de empresas, no 

aumento dos impostos, na anemia da economia, na alta de juros, na dificuldade das famílias, na incerteza do futuro dos 

jovens e na própria imagem de Portugal. 

Nenhum documento divulgado pelo Governo se tem referido ao Município de Trancoso, como dos mais endividados, 

referindo-se, apenas, neste distrito, aos municípios de Fornos de Algodres, Seia, Guarda e Celorico da Beira. 

É certo que em Portugal, desde o Estado às entidades públicas, aos municípios, às empresas, às famílias e aos 

particulares, todos estão endividados. Basta, pois, de demagogia!  

Referem, também que existem obras que transitam de orçamento para orçamento, mas isso deve-se à circunstância de se 

tratar de investimentos plurianuais, ou mesmo, de obras, que ainda não se iniciaram, por circunstâncias externas ao 

município. É o exemplo do edifício dos Paços do Concelho, cuja reabilitação só se pode iniciar, após a saída da GNR das 

actuais instalações, para que os serviços autárquicos se possam mudar. 

É, ainda, o caso dos museus, pois que, com excepção do museu judaico, que está já adjudicado há muito, mas que a 

burocracia do Estado tardou em resolver o problema da expropriação, todos os outros foram vítimas do atraso do QREN. 

É, também, o que se passa com a reabilitação do mercado municipal, à espera de uma oportunidade de se financiar, mas 

que a necessidade de elaborar projectos, mantém a inscrição orçamental.  
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Como abundantemente se demonstrou nesta Assembleia, a demagogia da oposição, na sua propaganda dos custos 

“exorbitantes” das obras da parceria, caiu por terra, donde se conclui, que falar de cor, tem sempre maus resultados. O 

grupo municipal do PS nesta Assembleia, vive uma permanente obsessão de protagonismo, que pretende disputar mais 

com a sua vereação, que com o PSD, por mais juras de fidelidade que façam.  

A crua e fria realidade da situação económica e financeira do país devia exigir de todos, a necessidade de procurar 

consensos, sobretudo, num município, que tem resistido bem à crise, a quem se abrem perspectivas de desenvolvimento 

e que tem vindo a registar bons indicadores. Trancoso precisa de todos. ------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Assembleia informou que se iria passar ao ponto número quatro da ordem de trabalhos. Deu a 

palavra ao Presidente do Município, informando este que a Câmara deliberou optar por não cobrar 1%da taxa de IRS. 

Como a lei determina que há uma parte variável de 5% que os municípios podem não receber, a Câmara só irá receber 

4% dessa participação variável. Os munícipes de Trancoso vão ter 1% a menos no seu IRS. -------------------------------------- -

--------- Usou da palavra o deputado Amaral Veiga, referindo que a informação na certidão diz que o PS fez uma proposta 

de redução de 2%. Parece-lhe que não foi bem assim, que a proposta inicial era de abdicar por completo dos 5% e só em 

ultimo recurso se fez a proposta de 2%. A proposta que o PS fez na Câmara, não obteve aprovação e a maioria aprovou a 

redução de 1%. Referiu que o Grupo Municipal Do PS irá votar contra esta proposta. Aquilo que merece comentar é a 

certidão. Diz assim:” Assim colocadas à votação as propostas atrás referidas foi aprovada por maioria, com votos contra 

dos senhores vereadores do PS, a proposta de redução de 1% na participação variável do Município de 5% no IRS, dando 

assim um sinal de solidariedade e compreensão, face aos tempos difíceis que os portugueses vivem actualmente”. Disse 

que uma certidão deve consubstanciar uma informação. A primeira parte é informativa, agora este comentário “dando 

assim um sinal de solidariedade e compreensão face aos tempos difíceis que os portugueses vivem actualmente”, isto é 

comentário político e não deveria fazer parte da certidão. Se isto fosse um comentário a uma declaração de voto do PSD, 

tudo bem, agora estar na certidão, parece-lhe completamente errado. ----------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município disse que na reunião de Câmara apenas levou o teor apresentado o ano passado e 

introduziu o tema, referindo que a Câmara o ano passado não abdicou dos 5 % a que tem direito e propôs que este ano 

fosse da mesma forma. Referiu que interveio o Sr. António Nascimento comentando que tinha dito que talvez no próximo 

ano pudesse haver uma redução. Em face disso, o vereador João Rodrigues disse que o PSD propunha reduzir em 1%. 

Então o vereador António Nascimento disse que eles propunham 2% e foram essas duas propostas que foram votadas. 

Disse que a Câmara abdicar de 5% num tempo em que o Governo agrava os impostos e a Câmara estar a diminui-los 

num tempo destes, é de facto uma proposta de grande abertura de espírito. Como o vereador Dr. João Rodrigues propôs, 

esses 1% seriam um sinal positivo para os Trancosences, não foi comentário político. Por isso é que a proposta do PSD 

foi votada com este comentário. É obvio que estar na oposição é mais fácil de pedir, mas acontece que até aceitaram esta 

proposta já depois de aprovado o Orçamento, e aprovou-se com a previsão destes 5% da taxa variável do IRS. Tem de 

ser visto neste contexto, foi o que se passou e o comentário não é nenhum comentário político. ----------------------------------- 

--------- Interveio o deputado Eduardo Pinto, referindo que relativamente a este ponto não vai discutir a certidão, mas sim o 

objecto da discussão, até porque acabamos de aprovar um orçamento magnânimo e o Sr. Presidente de Câmara acabou 

por dar uma explicação e fazer-nos crer que dificuldades não são em Trancoso, mas afinal não foi preciso esperar muito 

para tropeçarmos na primeira dificuldade. A oposição pode querer redução, mas as reduções ou os incrementos estão 



Acta n.º 09 – 27 de Dezembro 2010 

 

                                                                              29 

directamente relacionados com as opções e a questão é se a oposição ao solicitar que fosse feita a redução, por exemplo, 

na totalidade da verba que cabe à Câmara Municipal, estamos a falar em qualquer coisa que não chega aos 150 000€ 

neste orçamento de 2011 se não tinha de encontrar alguma alternativa. A história de prescindir ou não, não pode ser 

levada a sério por parte da Câmara Municipal e do Executivo porque para o mesmo orçamento, para o mesmo horizonte 

anual em que o Presidente da Câmara diz que não pode ir além de 1%, estamos a falar de cerca de 28 000€. Pergunta 

qual é a necessidade do Sr. Presidente em 2011 gastar mais de 64 000€ anuais em dois cargos políticos no seu gabinete. 

Disse se canalizasse essa verba em prol dos contribuintes de Trancoso, sem prejudicar a tesouraria da Câmara, esta 

opção seria mais correcta. É claro que o Sr. Presidente é livre, tem sustentação legal, mas não pode obrigar a pensar que 

necessitava desse apoio e, isso sim, acabam por ser contrapartidas politicas pagas com dinheiro público. ----------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Município disse se diminuíssem os 5%, era uma violentíssima crítica ao Governo do 

PS que aumenta os impostos como tem aumentado. Disse que ele não gosta de fazer essa critica tão acetosa ao Sr. 

Primeiro-Ministro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado António Plácido, questionando o Presidente do Município pelo facto de ao terem reduzido um 

ponto percentual na taxa variável do IRS, qual o valor que os munícipes vão notar. Perguntou se os 5% de que falam, são 

5% da totalidade do IRS ou da parte variável do mesmo. ---------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município disse que os 5% correspondem à taxa variável do IRS. Na prática corresponde a 1% de 

desconto que cada munícipe está a pagar, mas só se irá notar em 2012. ------------------------------------------------------------------

--------- Não havendo mais intervenções e colocada a proposta à votação, a mesma foi aprovada por maioria com 33 votos 

a favor, 1 abstenção e 18 votos contra. O Presidente da Mesa informou que por decisão do Executivo, o ponto oito da 

ordem de trabalhos iria ser retirado. Informou que se iria passar ao ponto cinco. Deu a palavra ao Presidente do 

Município. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Este mencionou que se a PACETEG tivesse de pagar IMI, a empresa municipal teria de entrar com 49% no 

pagamento do mesmo. Acontece se o IMI fosse uma receita na totalidade para a Câmara, era bom negócio não haver 

isenção, mas acontece que só uma pequena percentagem do IMI é que vem para a Câmara e o restante vai para o 

Estado. Se isentarmos teremos um lucro maior do que a vantagem que teríamos se não isentássemos. Por isso a 

proposta é de isenção do IMI no que diz respeito às três obras que foram realizadas pela parceria. --------------------------------

--------- Interveio o deputado Nuno Rodrigues, referindo que tendo em conta que há pouco tempo se discutiu e definiu 

nesta Assembleia a taxa de IMI a aplicar aos munícipes, e decidiu-se aplicar a taxa média, com argumento que se 

pudessem aumentar as receitas do Município, tendo em conta que a PACETEG, SA é uma empresa privada, detida em 

49% pela Empresa Municipal e 51% pela Manuel Rodrigues Gouveia, empresa esta que para além de sócia tem realizado 

várias obras neste município a preços que toda a gente diz exagerados, perante isto, custa-lhe admitir que se venha 

propor a esta Assembleia que se isente o pagamento deste imposto a uma empresa privada, abdicando a autarquia desta 

receita. Questiona se esta autarquia não necessita de arrecadar a receita de todos, ou então a empresa MRG teve 

prejuízo com as obras que realizou e a autarquia pretende recompensá-la de alguma forma. Para finalizar, disse que 

depois de se ter aprovado a aplicação de uma taxa média em detrimento de uma taxa mínima, não seria coerente a esta 

Assembleia votar favoravelmente esta proposta e, de acordo com isto, propôs que votassem contra esta isenção. -----------

--------- O Presidente do Município disse que não é verdade que foi aplicada uma taxa media de IMI. Aplicou-se um ponto 
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indexado ao valor mais baixo. A verdade é esta: se não se aplicar esta isenção, a Empresa Municipal irá ter de pagar 49% 

desta taxa, e o que vai pagar é transferido da Câmara, e o que vem do IMI não compensa. ------------------------------------------

--------- O deputado Nuno Rodrigues questionou qual o valor que viria para a Câmara e o valor que fica no Estado. -----------

--------- Interveio o deputado Eduardo Pinto, referindo que acrescendo às razões apresentadas pelo deputado Nuno 

Rodrigues, não se deve esquecer a realidade da própria PACETEG. Esta tem um parceiro privado, portanto não é justo, 

mesmo sabendo que o grosso do imposto reverte directamente para a CMT, mas fazemos parte de um país, precisamos 

de receber do Orçamento de Estado outras comparticipações. Questiona porque é que estamos a isentar um parceiro 

privado de uma comparticipação, mesmo tendo que entrar com alguma comparticipação pública. Estamos a isentar um 

privado, quando não isentamos outras empresas do concelho. Se for assim, isentemos todas as pessoas colectivas desse 

imposto, seria um tratamento de igualdade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O deputado Leonel Alves disse que isto lhe parece que pode ser inconstitucional porque há uma dilação ao 

princípio da igualdade. Como acabou de dizer o anterior deputado, não entende assim porque é que empresas do 

concelho não hão-de ficar isentas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Município disse que do seu ponto de vista não é inconstitucional porque a lei que 

permite às Câmaras a isenção, é uma lei que não foi julgada inconstitucional. Trata-se de uma empresa que é 

completamente diferente de uma empresa privada, porque estas são detidas a 100% de capital social privado. Aqui 

estamos a falar de uma empresa que tem neste momento 49% mas, de acordo com o que está clausulado, em qualquer 

altura pode comprar 1% / 2% ou até comprar a totalidade de capital ao preço apenas do capital entrado. A Câmara votou 

esta proposta por unanimidade e irá mantê-la. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

com 29 votos a favor, 3 abstenções e 19 votos contra. Informou que se iria passar ao ponto seis da ordem de trabalhos. 

Não havendo intervenções e colocada a proposta a votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. Informou que se iria 

passar ao ponto sete da ordem de trabalhos. Não havendo intervenções e colocada a proposta a votação, a mesma foi 

também aprovada por unanimidade. O Presidente da Mesa referiu, como já tinha dito, que o ponto oito foi retirado pelo 

Executivo. Informou que se iria passar ao ponto nove da ordem de trabalhos. Deu a palavra ao Presidente do Município. -

--------- No uso da palavra, disse que o capital social da Empresa Municipal TEGEC é constituído a 100% do capital da 

CMT que é a única accionista desta empresa. Tinham aprovado no início do ano um reforço de capital social da empresa 

em 240 000€ que não chegaram a realizar e entenderam pensar num bem que pudesse entrar no capital social da 

empresa. Daí propôs-se que fossem cedidas as antigas escolas primárias do 1º ciclo e que, posteriormente, através da 

empresa, podiam ser objecto de uma candidatura de reabilitação, até como escolas de música ou escolas de apoio aos 

jovens, etc. Entendeu-se que esse bem não deixa de ser público e vai reforçar o capital social da empresa. Este é detido a 

100% pela Câmara e em vez de dar dinheiro, dão um bem. ------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Amaral Veiga, referindo que entendem que na proposta de transferência de um Bem do 

Imobilizado devia estar identificado o bem porque assim, se aprovarmos genericamente esta proposta, a Câmara pode 

dar, por exemplo, os Paços do Concelho. Disse que por uma questão de coerência votarão contra porque já tinham votado 

contra a formação da Empresa Municipal quando ela foi criada. ------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Paulo Amaro, mencionando que o Presidente do Município falou que já tinha sido tomada 
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previamente uma decisão de fazer um reforço do capital social da empresa, mas não se soube a razão dessa 

necessidade. Parece-lhe que sendo a Empresa Municipal um instrumento de gestão e intervenção da CMT que pensa que 

deveria vir a esta Assembleia, aquando da discussão do orçamento e da prestação de contas, a posição financeira da 

Empresa Municipal. Da análise que fez da lei 169/99 no seu artº53, nº1, alínea d, quando define as competências da 

Assembleia Municipal uma delas diz: “acompanhar, com base em informação útil da Câmara, facultada em tempo 

oportuno, a actividade desta e respectivos resultados nas associações, …, empresas, cooperativas ou outras entidades 

em que o Município tenha alguma participação no capital social ou equiparado”. Pensa que faria todo o sentido que fosse 

facultada à Assembleia toda essa informação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município disse que está completamente de acordo e na próxima sessão de prestação de contas, 

virá uma informação destas empresas participadas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Interveio o deputado Eduardo Pinto, mencionando que sempre defendeu que o espírito com que as empresas 

municipais foram criadas, foi completamente desvirtuado por quem exercia o poder nas Câmaras Municipais. Nestas 

entidades há hoje um conjunto de pessoas com conhecimentos, com valia e que, efectivamente, deveriam integrar os 

lugares que são necessários, porque fruto do aproveitamento político de diversos factores também há pessoas a mais. 

Mas aqueles que são efectivamente necessários, deveriam integrar qualquer um departamento da Câmara Municipal onde 

pudessem desenvolver a mesma actividade, porque aquilo a que assistimos é uma mistura entre Trancoso Eventos e 

Câmara Municipal, e esta serve sempre de suporte. Portanto, o que se vê com a constituição desta empresa, é também o 

factor de despesa acrescido, e se fosse ao contrário, se houvesse razões fundadas para a sua existência e sobretudo 

para a sua continuação, então haveria que adoptar os capitais necessários para o seu desenvolvimento, para a sua acção 

quotidiana. Não deixa de lamentar que este bem seja doado à Empresa Municipal porque havia outras instituições que são 

públicas, e que poderiam utilizar aquele imóvel e o Sr. Presidente nunca foi sensível a essa cedência de forma tão veloz. -

--------- O Presidente do Município disse, que como se sabe, as empresas municipais em Portugal foram criadas no 

governo do Eng.º António Guterres e por pressão dos municípios de todo o país, porque se queria encontrar uma estrutura 

que fosse flexível sobretudo na contratação de meios humanos que pudesse adequar-se mais facilmente do que o poder 

da administração autárquica, e isso nunca foi desvirtuado, porque sempre foi assim pensado, uma estrutura flexível para 

contratação de meios. A principal critica hoje é a que as empresas municipais serviram para os presidentes de câmara e 

vereadores irem buscar um complemento maior para o seu vencimento. Por acaso no concelho de Trancoso, só agora é 

que há um vereador na presidência da empresa, mas esse está lá a custo zero. É certo que as empresas municipais 

acabaram por contratar muita gente, mas o objectivo é nos próximos tempos emagrecer a empresa municipal, recrutando 

para a Câmara algum pessoal contratado pela empresa e que desempenha funções na Câmara. Disse que o PSD 

respeita o voto relativamente à Empresa Municipal sem qualquer complexo. Estão completamente de acordo que tenham 

uma posição critica relativamente a uma empresa municipal, apesar destas terem saído de um governo socialista. -----------

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

com 32 votos a favor e 19 contra. Informou que se iria passar ao ponto dez, dando a palavra ao Sr. Santos Costa. ----------

---------- No uso da palavra disse que queria prestar um esclarecimento sobre o IMI. Houve aqui algumas incorrecções, por 

desconhecimento é óbvio, porque a percentagem cobrada julga que é 10%, mas esta isenção é uma isenção perfeita e 

temporária, só dura 5 anos e renovável por outros 5. Depois não é a MRG, nem a TEGEC que a vai pagar, é a Câmara. 
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Todos os custos, como água, luz e IMI têm de ser pagos pela Câmara porque a MRG chegará a uma determinada altura 

que não terá nada a ver com a PACETEG. Recebe a percentagem das suas acções e acabou por aí. Essas despesas 

repercutem-se na renda anual do Município. Este estar a dar cerca de 6 000€ por ano, para vir novamente a pagá-los com 

juros e ter ainda uma percentagem, vocês, deputados do PS não mediram as consequências. Felizmente que a maioria 

votou a favor.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o Presidente do Município, referindo que no contrato da parceria há encargos que são da parceria e que 

são suportados pela PACETEG, e há outros encargos correntes que são suportados pela Câmara que tomou de 

arrendamento. Naturalmente que os consumos de luz, água, outros encargos correntes são transferidos para a posição do 

arrendatário, não a questão do IMI. Agora quando falou nos 10% é aquilo que a Câmara vai arrecadar do IMI? ----------------

--------- O Sr. Santos Costa disse que não. O IMI é arrecadado pela Câmara, mas a Direcção Geral dos Impostos tem 

custos na cobrança, no correio, na própria informática, etc, e esses custos ficam para o Estado. De resto o IMI faz parte 

integrante do Município. A TEGEC com 49% não vai pagar IMI. No relatório da TEGEC não vem lá IMI nenhum, tem lá as 

acções que tem, mais nada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa disse que se fosse possível, com a permissão do Plenário, pediam ao Sr. Santos Costa que 

na próxima sessão da Assembleia viesse ainda mais documentado, para que estas dúvidas caíssem por terra pois pensa 

que todos estão a fazer um bocado de confusão. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município disse que a parceria custou 7 195 000€, deduzido o IVA que foi cobrado. Esse custo 

está repercutido nas rendas que estão negociadas, que estão todas calculadas até ao vigésimo quinto ano e serviu para 

pagar obra, terreno e incorpora as despesas de estrutura, ROC, TOC, etc, ao longo dos 25 anos. Só não incorpora 

aquelas despesas correntes dos bens que no contrato de arrendamento são transferidas. Disse então que só é relevante o 

esclarecimento relativamente à taxa, percentagem. ----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Sr. Santos Costa disse que também não tem a certeza e que irá trazer um parecer de uma entidade 

independente, porque a PACETEG não tem lucros a não ser o seu parceiro na construção da obra, porque todas as 

despesas que haja nesta obra, têm de ser repercutidas de quem paga a obra e, neste caso, é o Município. ---------------------

--------- Interveio o Presidente do Município, referindo que, no caso do campo da feira, o que foi vendido à PACETEG foi o 

direito de superfície, a propriedade é da Câmara. É evidente que a PACETEG não tem movimento financeiro a não ser o 

recebimento da renda. Disse que a qualquer altura a TEGEC pode comprar os 51% e ficar com a totalidade. Está previsto 

mas a Assembleia, na altura, terá de analisar se convém ou não. ----------------------------------------------------------------------------

--------- O Sr. Santos Costa gostaria que a Mesa o esclarecesse. Quando se falou aqui que a PACETEG estava envolvida 

e envolvia o próprio Município num pretenso processo originado na MRG, questiona se houvesse algum processo para a 

PACETEG, acha curial que o próprio presidente da PACETEG venha ter conhecimento dessa notícia hoje nesta 

Assembleia porque não leu o jornal i? Acha curial que o DIAP andasse um processo sem interrogar o Presidente da 

empresa? Acha curial que não tivessem pedido quaisquer elementos à PACETEG, havendo um processo desses a 

decorrer? Acha curial que o jornalista não tivesse feito uma chamada telefónica para o Município ou para o presidente da 

PACETEG para saber o que é que se passava ou a pedir elementos? Pois, diz que a qualquer um que queira, ele está 

disposto a dar os elementos. Todos os autos de medição foram pagos integralmente até ao último cêntimo. Disse que 

desafia o DIAP, a Polícia Judiciária ou qualquer deputado a ir à empresa e poder esclarecer isso. Disse, por fim, que irá 
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trazer um relatório sobre o IMI para que possam tirar qualquer dúvida. ---------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município disse que não sejamos ingénuos, o i é um jornal nacional. Se o seu objectivo fosse falar 

de parcerias público privadas, tinha de falar de todas, mas só falou na MRG. O “Jornal i “é propriedade do grupo Lena e 

há um contencioso entre o grupo Lena e a MRG a propósito da Abrantina, e isto inicia-se numa lógica de luta de grupos 

económicos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

--------- O Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que 

depois de lida, discutida e aprovada, irá ser assinada pelos Secretários e Presidente da Mesa. ---------------------------------- 

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

--------- O Primeiro Secretário –- 

--------- O Segundo Secretário – 
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