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Acta n.º 9 – 30 de Abril 2015

ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

DE TRANCOSO DE 30 DE ABRIL DE 2015

-------- Aos trinta dias do mês de Abril do ano de dois mil e quinze, pelas catorze horas e quinze minutos,

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

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

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

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

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

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

-------- Ponto número três –  Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas, referentes ao

ano de 2014; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Ponto número quatro –- Análise, discussão e votação da 2ª Revisão ao Orçamento da Receita e

Despesa e Grandes Opções do Plano para 2015; ----------------------------------------------------------------------------

-------- Ponto  número  cinco  –  Apreciação  do  Inventário  de  todos  os  bens,  direitos  e  obrigações

patrimoniais do Município e respectiva avaliação;-----------------------------------------------------------------------------

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

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

--------  Ponto número  sete –  Análise,  discussão  e  votação  de  proposta  respeitante  à  delegação  de

competências no Presidente da Câmara prevista no nº3 do artº6 da Lei nº8/2012 de 21 de Fevereiro,

aditado pela Lei nº22/ 2015 de 17 de Março; ----------------------------------------------------------------------------------

--------  Ponto  número oito  -    Apreciação  dos  resultados  da  participação do  Município  na  Empresa

Municipal TEGEC relativos ao exercício económico de 2014; ------------------------------------------------------------

–-------  Ponto número nove -  Análise, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal relativa à

constituição do júri do Concurso Publico para Director de Departamento de Administração Geral; -------------

–-–---- Ponto número dez -  Análise, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal relativa à

constituição  do  júri  do  Concurso  Publico  para  Chefe  de  Divisão  de  Obras,  Ambiente,  Estruturas  e

Equipamento Urbano; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---–---- Ponto número onze – Discussão e votação da pretensão de alteração da designação da União das

freguesias de Trancoso ( São Pedro e Santa Maria) e Souto Maior; -----------------------------------------------------

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

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

da assembleia Isabel Ferreira dos Santos Lobão,  substituída por Carlos Humberto Gaspar Saldanha ;

Leonel  Matias  Alves,  substituído  por  António  Reis  Ferreira;  membros  do  Grupo  Municipal  do  Partido

Socialista, Maria da Conceição Trabulo Alexandre,substituída por Maria José Guedes da Silva Botelho e

José augusto Soares Clemente, substituído por Armando Correia Antunes, membros do Grupo Municipal

do Partido Social-Democrata. Estas faltas foram devidamente anotadas, assim como a registada à senhora
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Presidente de Junta da Freguesia   de Valdujo, Ausenda Abade Chaves Frias ,substituída por Francisco

Santos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Pinto,   João Paulo  Rodrigues Matias,  Maria  Cristina  Sampaio  Melo Inocêncio e  Rogério  Tenreiro em

substituição do vereador João António Figueiredo Rodrigues.  –---------------–-------------------------------------

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

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

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

mesmos,  por  período  igual  de  tempo”,  os  membros  da  assembleia  Patrícia  Raquel  Ribeiro  Lavoura,

Joaquim Figueiredo Ribeiro, José Maximiano Cardoso Rodrigues, Jorge Manuel Caetano Ferreira Amado,

Hélio José Meireles Martins e Joaquim Gomes Bernardo.  -–-------------------------------------------------------------- 

–------- O Presidente da Mesa deu inicio à sessão concedendo a palavra ao Presidente do Município. Este

informou que iria ser substituído pelo Vice Presidente, Eduardo Pinto, uma vez que tinha de se ausentar

para representar o Município na inauguração da FIT – Feira Ibérica de Turismo na Guarda onde estaria o

Primeiro Ministro e,  também,  estar  presente na  inauguração de uma empresa em Aguiar  da Beira.

–-------  O  Presidente  da  Mesa  informou  que  a  Mesa  tinha  recebido  uma  Moção  do  Presidente  da

Assembleia Municipal de Viseu, José Manuel Henriques Mota Faria, passando a lê-la: ---------------------------

“ A Assembleia Municipal de Viseu, reunida em sessão ordinária do dia 27 de Fevereiro de 2015 entende

que : 

1- o combate eficaz à corrupção deve ser uma prioridade, um desígnio nacional, a corrupção tem de ser

punida , investigada, combatida e punida, devendo serem reforçados os meios de investigação de acordo

com as necessidades. 

2  –  deverá  ser  dada  prioridade  absoluta  ao  processo  em curso  da  aprovação  da  legislação  sob  a

criminalização do enriquecimento ilícito e não justificado. 

3  –  É  uma  obrigação  ética  e  de  cidadania  a  aprovação  de  legislação  que  responsabilize  civil  e

criminalmente os decisores públicos que assumam compromissos ruinosos para o interesse publico em

proveito próprio e de terceiros

4- Deverá ser feita uma revisão criteriosa da legislação que permita uma separação clara entre a política e

os interesses económico financeiros com os registo claro dos grupos de interesses e de pressão. 

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente da Assembleia Municipal de Viseu.”-----------------------------------------------------------------------------

Em seguida, colocou a acta da ultima sessão à votação. Não havendo intervenções e procedida a votação,

a mesma foi aprovada por maioria com uma abstenção. O Presidente da Assembleia referiu que a Mesa

iria propor um voto de pesar  pelo falecimento da mãe do Presidente do Município e avó do membro da

assembleia, Daniel Joana. Depois dos grupos municipais se terem associado à proposta e colocada à

votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. Referiu que  nos termos do artº30, nº1, alínea e) da Lei
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75/2013, compete ao Presidente da Assembleia assegurar o cumprimento da Lei e a regularidade das

deliberações. Salientou que o membro da assembleia, Júlio Sarmento, na ultima sessão, tinha invocado a

falta  de  publicitação de  ajustes  directos,  socorrendo-se  do  artº127 do  Código  de  Contratos  Públicos.

Afirmou que, depois de feita uma análise, chegaram à conclusão que não se aplicaria o artº 127, mas sim o

artº 128 , ou seja, seria o regime simplificado, o que dispensaria a publicitação. Face à questão, pelo facto

de  o  referido  membro  da  assembleia  ter  afirmado  que  só  poderiam  ser  levadas  à  receita  todas  as

despesas contratadas e aprovadas, designadamente, em matéria de fundos comunitários, deu a palavra

ao Vice-Presidente da Câmara, Eduardo Pinto, para fazer a defesa sobre essa matéria. -------------------------

-------- No uso da palavra, o vereador referiu que a intervenção do membro da assembleia, Júlio Sarmento,

na ultima sessão, sobre os ajustes directos, só poderia ter-se tratado de um equivoco. No que diz respeito

às  inscrições  das  receitas,  salientou  que  não  conseguia  perceber  qual  a  intenção  do  membro  da

assembleia ao fazer tal afirmação  pois o Decreto- Lei nº54 A / 99 de 22 de Fevereiro, com as alterações

introduzidas pela Lei nº162/99 de 14 Setembro, pelo Decreto-Lei nº 315/2000 de 2 de Dezembro, pelo

Decreto-Lei nº84 A/2002 de 5 de Abril, pela Lei nº60 A /2005 de 30 de Dezembro, estipula na alínea b) do

ponto  3.31,  respeitante  às  regras  previsionais  do  actual  sistema  contabilista  das  autarquias  locais  –

POCAL- o seguinte: “As importâncias relativas às transferências correntes e de capital  só podem ser

consideradas no Orçamento desde que estejam em conformidade com a efectiva atribuição ou aprovação

pela entidade competente, excepto, quando se trata de receitas provenientes de fundos comunitários em

que os montantes das correspondentes dotações despesa, resultantes de uma previsão de valor superior

ao da receita de fundo comunitário aprovado, não podem ser utilizadas como contrapartida de alterações

orçamentais para outras dotações”. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------  Interveio  o  membro  da  assembleia  Júlio  Sarmento  referindo  que  outrora   o  ex  presidente  da

assembleia Municipal, tinha o hábito de telefonar ao líder da bancada do PS no sentido de acordar a data e

hora de cada sessão da Assembleia Municipal.  Referiu que esta sessão coincidiu com a visita do Sr.

Primeiro  Ministro  à  Guarda,  obrigando  à  ausência  do  Presidente  do  Município.  Como  associado  a

empresas do distrito disse que também tinha sido convidado a estar presente, lamentando que se tenha

perdido  nesta  oportunidade  a  possibilidade  de  conciliar  a  realização  desta  assembleia  com  essa

circunstância. Relativamente à questão em causa mencionou ter estranhado o tempo que o PS demorou a

reagir uma vez que poderia ter respondido na altura. Disse, também, que não cabia ao Presidente da

Assembleia Municipal  fazer a defesa  do Executivo Municipal  até  porque é composto também por um

jurista, o qual estaria à altura para o defender. Relativamente aos ajustes directos simplificados referiu que

o que tinha proferido na sessão anterior foi que, embora da lei não houvesse taxativamente um artigo que

o fizesse, existiam pareceres de várias instituições, designadamente da tutela e do Tribunal de Contas, no

sentido desses ajustes irem a divulgação. Relativamente à questão dos fundos comunitários poderem ser

levados  à  receita  antes  de  ser  submetida  à  candidatura  ou  aprovada  à  comparticipação  disse  que

mantinha a sua interpretação. Não crê que o texto da lei citada pelo Vereador junte o contrário à sua
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afirmação.  As  verbas  comunitárias  só  poderão  ir  à  receita  depois  das  candidaturas  terem  sido

apresentadas e aprovadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa esclareceu que relativamente à consensualização da realização das sessões

da Assembleia  Municipal  , em doze anos que foi líder de bancada do PS, o ex Presidente da Assembleia ,

Dr.  Leal,  apenas  lhe  telefonava  a  dar  a  conhecer  a  data  da  Assembleia  Municipal  ,  mas  não

consensualizavam  a  data  que,  normalmente,  já  estava  definida.  Disse  que,  tal  como  muitas  vezes

acontecia no passado, a sessão estava a realizar-se no ultimo dia, legalmente possível, não sendo de sua

vontade. Disse que desconhecia a vinda do Sr. Primeiro Ministro à Guarda e se o Presidente da Câmara

tivesse tido conhecimento, certamente que se teria encontrado uma data alternativa. Referiu também que,

como Presidente da Assembleia, estava sempre dependente das reuniões de Câmara para aprovação dos

instrumentos quer orçamentais , quer de despesa e, por tal facto, não poderia fazer a marcação de uma

assembleia que visava a discussão das contas para uma data na qual não seria previsível as mesmas

estarem aprovadas pela Câmara Municipal.  Relativamente à critica do membro da assembleia disse  não

ter defendido o Município, tendo feito apenas  uso de uma obrigação do artº 30, alínea e) da Lei 75/2013

onde se refere ser competência do Presidente da Assembleia Municipal, assegurar o cumprimento da lei.

Salientou que, se a lei não está a ser cumprida pela Câmara Municipal é sua obrigação indagar das razões

do não cumprimento quando alguém o põe em causa . Disse não estar a exorbitar das suas competências

ao interpelar a Câmara sobre o cumprimento, ou não, da legalidade nessa matéria. Citou o artº 128 do

Código dos Contratos Públicos:” No caso de se tratar de ajuste directo para a formação de um contrato de

aquisição ou locação de bens imóveis ( a situação referia-se à tenda do final do ano) a locação de bens

moveis ou requisição de serviços cujo preço contratual não seja superior a cinco mil euros, a adjudicação

pode ser feita pelo Órgão competente para a declaração de contratar, directamente sobre uma factura ou

um documento equivalente apresentada pela entidade convidada. E o numero 3 diz :O procedimento de

ajuste directo regulado na presente secção está dispensado de quaisquer outras formalidades previstas no

presente  Código,  incluindo  as  relativas  à  celebração  do  contrato  e  à  publicitação  prevista  no  artigo

anterior.” Disse que ele e o membro da assembleia Júlio Sarmento podem ter opiniões diferentes mas para

ele a lei era clara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Vereador Eduardo Pinto disse ser  claro o que a lei afirma acerca da inscrição de receitas, como

no caso da publicitação . Referiu que a Câmara tinha feito uma candidatura a convite do POVT.  Salientou

que este Executivo se preocupa em cumprir  a legalidade, o que não era prática no tempo em que o

membro da assembleia presidia a Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------

-------- Em defesa da honra, o membro da assembleia Júlio Sarmento disse  que o vereador lhe tinha

acabado de dar razão quando  afirmou que a receita de fundos comunitários  poderia ir à receita  apenas

quando se tivesse apresentado a candidatura e tivesse havido aprovação. Salientou que o Vice Presidente

veio dizer que até houve apresentação de candidatura. Afirmou que tinha sido o que tinha defendido na

ultima sessão, que só se pode inscrever na receita orçamental uma verba comunitária quando a Câmara

apresenta  uma candidatura.   Salientou que aquilo  que afirmou foi  uma interpretação jurídica  pessoal
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relativamente a esta matéria que, pelos vistos, não é muito diferente da opinião do vereador, desde que lhe

prove que a  candidatura  foi  apresentada com anterioridade à inscrição orçamental  que aqui  veio  ser

discutida nesta Assembleia Municipal.  Disse, também, que não fez qualificações quanto aos actos do

Vereador,  à  sua  pessoa  e  tem  sido  regular  através  do  Presidente  do  Município  e,  agora,  do  Vice

Presidente que, em vez de se cingirem ao exprimir da argumentação jurídica, misturem nas respostas

qualificações e acusações que nunca usou para com eles. Disse que esperava que, até ao final da sessão,

a candidatura fosse mostrada com a data de entrada. ---------------------------------------------------------------------

 --------  Em resposta o Vereador disse que não iria ter a candidatura até ao final  da sessão e  que o

membro da assembleia teria todos os mecanismos e portas abertas na Câmara Municipal à sua disposição

para ir confirmar a existência da candidatura e a data em que foi submetida. Concluiu referindo que, até à

data,  confiavam nos serviços e técnicos do Município e,  uma vez  que estavam presentes,  se fosse

necessário poderiam confirmar o que foi dito relativamente à candidatura. --------------------------------------------

–------  Abertas  as  intervenções  para  o  ponto  um,  interveio  o  membro  da  assembleia  Tomás  Martins

referindo que tal como o vereador Eduardo Pinto não concorda com algumas coisas ditas pelo membro da

assembleia Júlio Sarmento mas cada vez existem menos pessoas na comunidade , não fazendo sentido

intervenções carregadas de negativismo. Falou da assertividade e da qualidade das intervenções feitas

pelo  líder  da  bancada  do  PS,  Daniel  Joana.  Referiu,  também,  que  seria  bom  que  as  sessões  da

assembleia fossem realizadas de maneira a que todos pudessem participar.   Perguntou se tinha havido

algum motivo especial  para que as despesas pagas elencadas que costumavam constar nas actas da

Câmara  deixassem de aparecer  desde Janeiro.  Questionou se o Município tinha apresentado alguma

candidatura  no âmbito dos dois avisos que existiram em regime de overbooking no programa Mais Centro.

Referiu que, na ultima sessão, as ETARS das Courelas e da Quinta do Seixo vieram como candidatura ao

Programa Operacional Valorização do Território e ,entretanto, saiu um aviso do  Programa Operacional

Sustentabilidade  e  Eficiência  no  Uso de  Recursos  que  veio  convidar  alguns  Municípios,  como o  de

Trancoso, referindo o valor das obras e comparticipações. Gostaria de ser esclarecido se a candidatura foi

feita  ao POSEUR ou ao POVT.  Questionou se existia  alguma novidade relativamente à  situação da

TEGEC . Na possibilidade de vir a encerrar, salientou que existe um trabalho, feito pela Drª Amélia, no qual

foram definidos conteúdos funcionais para os serviços mínimos a integrar ,nomeadamente, definição dos

estatutos remuneratórios. Referiu que numa das actas da Câmara leu que o vereador João Rodrigues

questionou o Presidente da Câmara no sentido dos vereadores da oposição poderem, também, escrever

no boletim municipal, ao que terá respondido o Presidente do Município que iriam analisar a situação. No

seu entendimento considera que o boletim municipal é de todos e não apenas da maioria que está em

exercício, sendo importante  que todos participassem. Relativamente à EPT, e sabendo que foi aprovado

mais um subsidio de cento e cinquenta mil euros, questionou se existia algum plano estratégico para a

mesma.  Considera  que a  escola  deveria  voltar  à  origem,  indo ao  encontro  do  alinhamento  que este

executivo tem dado, que tem sido a prioridade ao sector primário. -------------------------------------------------------
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-------- O Presidente da Mesa referiu ser muito difícil  encontrar à unanimidade de gostos e preferências

para a marcação das sessões da assembleia. Disse que tiveram a preocupação de fazer um inquérito para

procurar  ir  de  encontro  à  vontade  maioritária.  Afirmou  procurarem marcar  as  sessões  para  os  dias

próximos do fim de semana, segundas feiras, tendo sido, também, já  realizada aos sábados. Salientou

que todos os membros da assembleia estão dispensados de ir ao serviço, sendo a falta justificada. –---------

-------- Interveio o membro da assembleia João Baptista referindo que o inicio da sessão começou com

alguma  agressividade,  sendo  de  opinião  que  estas  sessões   deviam  ter  um  tom  mais  comedido  e

adequado àquilo que levou os Senhores Deputados a integrar este Órgão, que é defesa dos interesses de

Trancoso. Disse que a sua intervenção se prendia com a Comunidade Intermunicipal e com a situação do

plano estratégico 2020. Questionou quais as iniciativas que a autarquia tem desenvolvido em termos de

coesão territorial,  criação de emprego, atracção ao investimento, etc. Entristece-o o facto de ver  com

algum protagonismo a Covilhã, que expôs  um conjunto de situações em sede da CIM. Relativamente ao

Plano da Regeneração Urbano, leu que as cidades da Guarda, Covilhã, Seia e Gouveia serão as únicas

contempladas por esse fundo. Gostaria de saber o que está previsto para Trancoso porque,  muitas vezes,

a CIM, no plano de desenvolvimento que virá a ser entregue até Maio, fala em túneis, IC's, aeroporto

regional para a Covilhã e não tem lido nada que mostre Trancoso a emergir. Gostaria de saber o que é que

Trancoso tem feito para defender a sua região no Programa 2020 . Relativamente aos municípios de baixa

densidade, questionou se já tinha sido realizado o  levantamento previsto ao nível das freguesias. ------------

--------  Usou da  palavra  o  membro  da  assembleia  António  Fonseca Ferreira,  referindo concordar  que

Trancoso  teria  de  aproveitar  devidamente  a  oportunidade  dos  fundos  comunitários.  Informou  que

relativamente à regeneração urbana iria haver, numa das intervenções do quadro comunitário, acções

integradas de desenvolvimento urbano sustentável, onde haveria vários níveis de acesso a essas acções,

tendo acesso, em primeiro lugar, as capitais de distrito e, em segundo lugar , centros urbanos que tenham

população superior  a  20  000  habitantes,  sendo o  caso  de  Seia  e  Gouveia.  Porém,  todos  os  outros

concelhos poderiam, em menor quantidade, ter acesso a esses fundos, em menor quantidade. Disse que

Trancoso poderia vir a beneficiar de alguma candidatura em termos da reabilitação urbana neste âmbito.

Referiu existir o programa Plano Desenvolvimento Rural  que, na sua opinião, seria muito mais importante

para Trancoso  pois está virado para as vertentes  da  agricultura, floresta, pecuária e lacticínios. –-----------

-------- Interveio o membro da Assembleia Paulo Leocádio, felicitando a Câmara Municipal pela iniciativa de

chamar a população a uma reunião no sentido de discutir e falar sobre a realização da Festa da História.

Julga ser esta a forma de trabalhar, envolvendo todos,  trabalhando-se em parceria. Disse ter visto num

jornal a candidatura às obras da Praça Municipal, pelo que, perguntou em que ponto estava e quais as

características dessa candidatura. ------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Em resposta às questões, o Vice Presidente disse que, relativamente à pergunta do membro da

assembleia Tomás Martins, sobre o facto de a lista das despesas  ter constado, durante um período largo

de tempo, nas actas, a explicação residia no facto de provir , do mandato anterior, uma receita  de um

suposto empréstimo que nunca foi submetido a visto do Tribunal de Contas e que, de alguma forma, dava
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cobertura  obrigatoriedade  de,  para  se  realizar  despesa,  ser  necessário  haver  fundos  disponíveis.

Entendeu-se que se deveria diluir a responsabilidade porque o Executivo se confrontava, diariamente, com

informações da divisão financeira alertando para essa incongruência e, eventualmente, esse não ser o

melhor caminho. Numa tentativa de diluir responsabilidades , fariam passar pelas reuniões do Executivo

essas despesas. O facto de terem deixado de constar foi porque passou haver fundos disponíveis. Disse

que, por iniciativa  do Presidente do Município, já numa das reuniões foi  apresentada essa listagem ,

sendo intenção  do mesmo continuar a levar de uma forma mais espaçada, ao conhecimento do Executivo

essas  despesas.  Quanto  às  candidaturas  disse  que,  para  além da  do  POVT,  o  Município  não  tinha

apresentado mais  nenhuma. Relativamente  às  ETAR's  disse  ter  havido um convite  ao  Município,  em

Novembro, ao qual o Município respondeu com a apresentação dessa candidatura. Houve agora um novo

convite para os mesmos investimentos. As candidaturas serão apreciadas ao abrigo deste novo programa.

Como o prazo ainda está a decorrer,  disse ser intenção do Município voltar apresentar a candidatura.

Quanto ao boletim municipal, não vê qualquer impedimento da participação da oposição, uma vez que este

se destina a informar os munícipes. Quanto à questão da EPT, referiu que o subsidio  aprovado foi aquilo

que estava em Orçamento, sendo de opinião que seria necessário criar estabilidade do ponto de vista

financeiro e ponderar a reorientação da formação. Relativamente à questão da TEGEC, solicitou que fosse

dada a palavra ao vereador João Paulo Matias, uma vez que tem sido ele a acompanhar o processo. No

tocante às questões apresentadas pelo membro da assembleia, João Baptista, referiu que o Presidente do

Município tem estado presente nas diversas reuniões da CIM e que o plano estratégico se encontra em

desenvolvimento,  tendo  o  Município  respondido  àquilo  que  têm  sido  as  solicitações  da  mesma,

nomeadamente, a contributos para o desenvolvimento desse plano. Informou que o Município apresentou

um conjunto de pré candidaturas de catorze projectos que caso venham a ser contemplados envolveriam

um  investimento  de  mais  de  dez  milhões  de  euros.   Relativamente  à  intervenção  do  membro  da

assembleia Paulo Leocádio disse que a preocupação do Executivo, nesta fase, é estar atento a tudo aquilo

que seja possível fazer, sem prejuízo de reunir com todas as entidades necessárias  e, eventualmente,

criar  formas  de trabalhar  que  permitam maximizar  aquilo  que  é  a  disponibilidade do  novo  programa

comunitário. Quanto à Festa da História, disse que o Município iria promover uma reunião com o sentido

de  obter contributos para  realização da mesma e, também, incentivar e dinamizar a participação dos

diversos actores locais e dos comerciantes.  Quanto ao projecto da Praça Municipal disse  que quando

chegaram ao Executivo  havia  um projecto   em desenvolvimento,   tendo  já  um parecer  favorável  da

Direcção Regional da Cultura  do Centro mas, entretanto, foi  necessário introduzir algumas alterações,

estando de novo para recolha de parecer sobre essas alterações. Disse ser intenção do Município  colocar

a obra a concurso após a feira de São Bartolomeu. --------------------------------------------------------------------------

-------- Interveio novamente o membro da assembleia municipal, João Baptista , questionando, mais uma

vez, relativamente à situação dos territórios de baixa densidade, se tinha sido feito algum levantamento ao

nível da Câmara Municipal. Gostaria que lhe fossem indicados os projectos apresentados na CIM ,uma vez

que tinham um valor de dez milhões de euros. --------------------------------------------------------------------------------

Pág. 8



Acta n.º 9 – 30 de Abril 2015

-------- Em resposta o vereador Eduardo Pinto disse que a Câmara não tinha feito nenhum levantamento

relativamente  aos  territórios  de  baixa  densidade  porque  os  dados  do  território  existiam  em diversas

entidades. Referiu ter sido uma iniciativa da Associação Nacional de Municípios à qual Trancoso aderiu

pelo facto de estar inserido em território de baixa densidade. Quanto aos projectos disse que passam pela

reabilitação dos Paços do Concelho, do antigo Quartel da GNR, do Mercado Municipal, do Palácio Ducal,

intervenção  na  área  envolvente  à  albufeira  da  Teja,  áreas  empresariais,  a  iluminação  publica,  a

remodelação das piscinas ao nível  da eficiência energética, ao Centro de Interpretação da Batalha de

Trancoso,  ao  centro  escolar  da  Ribeirinha  e  também,  ao  procedimento  na  área  da  engenharia  de

processos, nomeadamente, a criação de um balcão on-line. --------------------------------------------------------------

-------- Interveio o membro da assembleia, José Nascimento, referindo que na ultima sessão tinha solicitado

o envio do Boletim Municipal, quer o do ano 2013, quer o de 2014 para todas as juntas. Disse que, até à

data,  não  foi  enviado,  questionando  se  entendem  ou  não  enviar,  ou  ,como  alternativa,  os  próprios

Presidentes de Junta levantarem-no pessoalmente de forma a que se possa fazer o registo da história  do

Município e dos munícipes.  Referiu que, no passado, o vereador enquanto presidente de junta defendia

que os pedidos feitos pelas juntas deveriam ter sempre uma resposta.  Disse que, actualmente, isso não

acontecia questionando se o Município pensava responder ou não a esses pedidos.  -----------------------------

--------  O  membro  da  assembleia  Tomás  Martins  gostaria  de  ser  esclarecido  quanto  aos  avisos

overbooking.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Em resposta o vereador salientou que já tinha referido que não tinha sido apresentada nenhuma

candidatura  relativamente  aos  avisos  em overbooking  ,  com a  excepção das  Etar's  apresentadas  ao

POVT. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Usou da palavra o vereador, João Paulo Matias, para responder às questões colocadas sobre a

TEGEC.  Este,  referiu  que ainda não existia  resposta  ao  recurso  apresentado.  Por  este facto  haviam

solicitado ao advogado,  Dr.  Francisco Pimentel,  que se deslocasse ao Tribunal  de Contas para pedir

celeridade  na  resposta  ao  recurso.  Disse  que,  também ele  próprio,  na  companhia  do  Presidente  da

Câmara , do Vereador Eduardo Pinto e do Dr. Carlos Martins, se deslocara ao Tribunal de Contas, em

Março, onde foram recebidos pelo secretário da secção na qual se encontrava pendente o recurso, a quem

manifestaram as preocupações relativas a essa matéria. Referiu que as preocupações se resumem à

situação dos trabalhadores, às consequências financeiras que uma eventual recusa do visto poderá trazer

para o Município, até porque, abrindo-se um processo de dissolução da TEGEC, e necessariamente a

internalização dos serviços no âmbito das competências do Município, poderá haver trabalhadores que,

depois, não queiram ser afectos a esses serviços, tendo de ser aberto concurso publico para o efeito,

colocando-se aí  questões de  indemnização.  Disse,  também, que irá ter  repercussões relativamente à

PACETEG porque a  TEGEC tem 49% do capital.  Informou que lhes  foi  dito  pelo  secretário  que iria

transmitir essas preocupações ao Juiz titular do processo e que, na medida do possível, iria haver uma

resposta. Concorda que não se pode estar eternamente à espera de uma decisão e, por isso, haviam dado

instruções ao Dr. Pedro Patrício , consultor financeiro da Câmara Municipal, para preparar um estudo com
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vista ao processo de internalização, no caso de vir ser esse o cenário. Desconhecia o facto de já haver um

estudo e disse que, existindo, seria um instrumento importante para ajudar a fundamentar o estudo que

está  em preparação pelo  consultor  financeiro.  Salientou  que o  recurso,  juridicamente,  tem um efeito

suspensivo e ,portanto, têm duas alternativas. Uma delas é aguardar a resposta ao recurso e a outra, se a

decisão continuar a demorar, é desistir  do recurso. Para isso, a actual maioria está na disposição de

consultar os trabalhadores. Sabe que  o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Carlos Martins, é,

frequentemente,  abordado  pelos  trabalhadores  no  sentido  de  saber  qual  a  situação  actual  e  que os

mesmos estão informados. Referiu que concelhos como a Mêda e a Guarda avançaram com dissoluções

das empresas municipais e, depois, têm internalizado serviços, através de concurso publico, absorvendo a

totalidade dos trabalhadores. Disse que se iriam debruçar sobre o assunto, para decidirem se seria essa

essa  a opção a tomar pelo Município de Trancoso. --------------------------------------------------------------------------

--------  Interveio  o  membro  da  assembleia,  Carlos  Saldanha,  sugerindo  a  compilação  dos  Boletins

Municipais  existentes  em suporte  digital,  no  sentido  de  serem disponibilizados  às  entidades  vivas  do

concelho e a quem quisesse. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Passados ao ponto dois o Presidente da Mesa abriu espaço para intervenções. --------------------------

-------- Interveio o Presidente da União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital questionando se o

Município já tinha reunido com os comerciantes e as forças vivas de Vila Franca das Naves com o intuito

da realização da feira mensal que foi  solicitada pela junta de freguesia .  Caso ainda não  tenha sido

realizada a reunião questionou para quando, uma vez que ainda não reuniu com a junta como tinha ficado

acordado na ultima sessão. Perguntou o que iria acontecer aos lotes existentes uma vez que não foram

vendidos e se a junta de freguesia iria ser informada quando voltarem a ser colocados à venda pois, da

ultima vez, a mesma não tinha sido informada. Questionou qual o preço por metro quadrado dos terrenos

existentes na zona industrial de Vila Franca das Naves porque não consegue ter uma resposta para dar às

pessoas interessadas. Referiu que no dia 11 de Fevereiro, em reunião de Câmara, face a um pedido da

Associação Produtores Florestais PISCOTÁVORA de uma contribuição de quinze mil euros para zonas de

intervenção florestal, aquela havia deliberado a contribuição de apenas doze mil euros. Salientou que, na

sessão a seguir,  a Associação dos Produtores Florestais Alto da Broca fez o mesmo pedido no valor

também de quinze mil euros, à qual foi apenas atribuído o valor de nove mil. Gostaria de saber qual foi a

diferença na atribuição destes subsídios. Referiu que a empresa Águas da Teja estava a enviar cartas para

os munícipes, que apenas têm ligados os esgotos e não a água, a dizer que são obrigados a colocar

contador. Disse que já tinha falado com o Engº Maltez pois, não achava justo que se esteja a pedir aos

munícipes pelo aluguer do contador, cerca de trezentos euros, porque, então, também seria justo aqueles

que estão a pagar água terem a rede de esgotos feita ao pé das casas. Pensa que o Município deveria

interceder nestes casos e questionou o que este estava a fazer em relação a isso. Questionou se já existia

algum entendimento ou algum montante de apoio para a construção do lar naquela freguesia. Referiu que

às quintas feiras, alguém do Município vai a Vila Franca das Naves. Contudo, por vezes, acontece que não

vai ninguém. Neste caso, gostaria que avisassem os funcionários no sentido de transmitirem às pessoas
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para que estas não estivessem a aguardar. Relativamente à reunião realizada para discussão da Festa da

História, disse desconhecer a hora e local. -------------------------------------------------------------------------------------

–------  No uso da palavra o membro da assembleia João Baptista questionou qual  o montante que a

Câmara já tinha recebido da exploração do novo parque eólico. Relativamente à situação da  TEGEC disse

que  em Março,  também a  Câmara  do  Sabugal  internalizou  trinta  e  um funcionários.  Em matéria  da

construção de suportes para contentores da RSU questionou se era da competência da Câmara ter de

construir e aplicar os suportes, uma vez que o serviço está adjudicado a uma empresa e, na sua opinião,

deveria ser a mesma a solucionar o problema da melhor forma.  Relativamente à participação na BTL

questionou qual a participação de Trancoso pois pareceu-lhe que o concelho não esteve suficientemente

representado.  A  respeito  da  reunião  com a  empresa  Águas  da  Teja  e  da  eventual  renegociação  do

contrato, questionou se os consumidores iriam pagar um tarifário mais barato pois prevê-se para a Beira

Interior uma descida na ordem 3,3€ de acordo com uma informação do Sr. Ministro do Ambiente, Moreira

da Silva. Prevê-se também, que as tarifas da RESISTRELA baixem 4,8%. Questionou se Trancoso estava

ou  não beneficiado  com esta  descida.  Perguntou  se  existiam estágios  profissionais  ou  outro  tipo  de

candidaturas  do  IEFP  e,  caso  existam,  se têm sido  ou  não publicitados.  Relembrou que tinha  sido

apresentada uma Moção e votada favoravelmente, relativa à situação do Gás Natural. Sabe-se que este

iria  ter  uma  descida  de  7,3%.  Questionou  se,  sobre  a  Moção  apresentada,  houve alguma  resposta.

Relativamente ao facto da certificação dos enchidos da Guarda, disse não ter gostado da forma como este

processo foi dado a conhecer. Questionou o facto de se chamarem enchidos da Guarda pois entende que

na etiqueta deve constar o nome do concelho, tal como aparece nos produtos da Casa da Prisca, Freches

– Trancoso.  Pensa  que  Trancoso  está  acima  de  tudo  e  não  se  pode  deixar  absorver  pela  Guarda.

Relativamente ao campo militar de Trancoso gostaria de saber em que fase se encontra a candidatura

“marca de património europeu”. Questionou se era verdade  que no feriado Municipal iria haver um pelotão

do exército e uma alusão à batalha.  Sobre a requalificação do Mercado Municipal leu que o projecto

elaborado por técnicos da autarquia iria manter a traça do recinto sendo uma obra prioritária do Executivo

e  havendo um investimento  de  cerca  de  quinhentos  mil  euros.  Questionou se  na  candidatura  que  o

vereador,  Eduardo Pinto falou, estava contemplado este valor ou se a Câmara avançava já com a obra,

mesmo  não  estando  garantido  esse  financiamento.  Pensa  que  deveria  haver  um  convite  público  à

população para se saber o que irá surgir  em termos de situações de salubridade e outras, pois, se houve

um convite à população para  opinar e participar na Feira Medieval porque não haver um convite para

discussão sobre o mercado municipal. Espera que não se proceda, apenas, à substituição de telhados.

Relativamente  à  participação  do  Presidente  na   inauguração  do  Centro  Transfronteiriço  na  antiga

alfandega de Vilar Formoso, questionou o que é que Trancoso ganha ao entrar a fronteira. Salientou que

apesar de ter havido uma reunião no dia 22, com todas as juntas de freguesia do concelho, a verdade é

que desde a última sessão, conforme a informação, a Câmara Municipal só reuniu com três juntas de

freguesia. Tratou-se de um foi lapso, ou,  de facto, só reuniu com a freguesia de Cótimos, Palhais e a

União de freguesias de Trancoso e Souto Maior.  -----------------------------------------------------------------------------
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-–------  Em  resposta  às  questões  colocadas  ,  o  vereador  Eduardo  Pinto  disse  que  relativamente  às

perguntas do Presidente de Junta de Freguesia de Vila Franca das Naves  ainda não tinha havido reunião

a respeito da feira mensal ou qualquer discussão sobre a sua eventual realização. Quanto aos lotes de

terreno mencionou que já tinham ido a nova reunião ficando decidido reduzir o preço para quinze euros o

metro  quadrado.  Referiu  que iria  ser  colocado  novo edital  e  as  condições  iriam ser  praticamente  as

mesmas  tendo sido, também, estabelecido um prazo para conclusão das obras. Quanto à questão do

preço dos terrenos na zona industrial referiu que sempre que houve cedência de lotes foi feito a um preço

simbólico  e,  a   acontecer,  essa  seria  a postura  do  Executivo.  Contudo,  ainda não tinha  havido uma

discussão concreta e não se queria antecipar. Relativamente aos subsídios atribuídos à PISCOTÁVORA e

ao Alto da Broca, foram tidas em conta  as áreas de intervenção. Parece-lhe que o que esteve em causa

foi  que  a  PISCOTÁVORA estava  nas  instalações  da  antiga  escola  primária  e  por  uma  mudança de

objectivos pela parte do Executivo Municipal, foi-lhe solicitado que deixassem as referidas instalações.

Porém, numa tentativa de não colocar qualquer entrave ao funcionamento daquela Associação e visto o

seu interesse para os associados e para Trancoso, houve um compromisso de uma pequena verba para

ajudar à sua instalação em outro edifício. Relativamente à questão da carta da empresa das Águas da Teja

disse  já  terem conhecimento  e  essa  iniciativa  resulta  daquilo  que consta  da  Lei.  Concorda que esta

iniciativa só seja válida para onde estão disponibilizados os serviços. Para onde não estão disponibilizados

o Município teria de ponderar essa questão e disponibilizá-los. Só assim faria sentido. Quanto à questão

do lar em Vila Franca das Naves disse não ter estado presente nessa reunião mas presume que da parte

do Presidente da Câmara terá havido disponibilidade para tudo fazer no sentido de apoiar e viabilizar a

construção desse instrumento. O vereador Eduardo Pinto concorda que se avise os funcionários da junta

de freguesia de Vila Franca das Naves sempre que não seja possível alguém do Executivo comparecer no

atendimento das quintas feiras. Relativamente à reunião acerca da Feira Medieval, presume que a mesma

tenha sido divulgada através de um aviso ou de email's  e,  eventualmente,  se não chegou à junta de

Freguesia terá havido algum lapso ou teria sido intencionalmente reduzir essa primeira discussão. Quanto

à intervenção do membro da assembleia João Baptista e, relativamente às receitas do parque eólico, disse

dependerem estas da produção de energia e andarão entre os quinze mil a vinte mil euros.  Quanto aos

suportes a cargo da RSU, disse não fazerem parte do contrato que está concessionado fazendo parte,

apenas, manter, substituir  e colocar os recipientes. Quanto à participação na BTL referiu ter sido uma

participação efectiva  concretizando-se  no  stand  das  Aldeias  Históricas  para  o  qual  convidou o  grupo

Cavaleiros  D'El  Rei  que  fizeram  representações  em  horário  pré-definido.  Foram  também  colocados

produtos  de produtores locais e folhetos alusivos ao património e às actividades mais relevantes. Disse,

ainda, estar a decorrer a renegociação do contrato com a empresa Águas da Teja e que considera que

seria óptimo para os consumidores, que os tarifários baixassem. Alertou, porém, que a questão que o

Ministro do Ambiente publicitou não era bem assim. Referiu que o sistema teria de ser rentável existindo,

logo aí, algumas condições que teriam de se verificar. Disse que caso haja condições para o tarifário baixar

que  o  Município  não  perderá  isso  de  vista.  Referiu  que  os  únicos  estágios  que  estão  previstos
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acontecerem são ao abrigo do PEPAL, existindo divulgação pelas vias normais e legais. Quanto à situação

do gás natural  disse  ter  havido  uma resposta  na sequência  da Moção apresentada e  a  resposta  do

Ministério  da  economia  foi  de  que  a  rede  está  concessionada  não  estando  prevista,  por  agora,  o

alargamento da mesma. Quanto à marca enchidos da Guarda disse concordar com as reservas colocadas

pelo membro da assembleia João Baptista, mas, a explicação dada pelo Presidente da AENEBEIRA que

conduziu o processo, foi que o objectivo seria o de criar uma maior dimensão da designação e produtos.

Aparece  a  designação  “Guarda”  porque  num  contexto  nacional,  chamaria  mais  a  atenção  dos

consumidores.  Não querendo dizer  com isto,  que não possa constar  no rótulo,  algo que refira  a sua

origem. Relativamente à questão do campo militar de São Marcos disse que apenas tinha sido aprovada

uma candidatura a nível nacional, não tendo sido a de Trancoso. Quanto ao feriado municipal  dia 29 de

Maio, disse que o programa seria oportunamente divulgado. Quanto ao projecto do mercado municipal

disse que o Executivo arrancaria para a sua realização mesmo sem saber se haveria, ou não, aprovação

da candidatura. Mencionou que o projecto poderia ser consultado  nos serviços do Município, tendo sido as

questões da contaminação e higiene salvaguardadas com os serviços de veterinária. Relativamente à

presença do Município na inauguração da loja em Vilar Formoso, disse ter sido um projecto desenvolvido

no  âmbito  da  Associação  de  Municípios  da  Cova  da  Beira,  sendo  mais  um factor  de  divulgação  do

concelho  de Trancoso.  Quanto  à  zona industrial  disse serem os apoios possíveis  e o  Executivo  não

deixará de atender àquilo que serão as necessidades dos empresários.  No que diz respeito às reuniões

com as juntas de freguesia, parece-lhe que apenas foram destacadas uma ou outra juntas mas, para além

das  mencionadas na  informação,  os senhores Presidentes de  Junta  têm várias vezes reuniões  com

membros do Executivo , nomeadamente , com o Presidente do Município.--------------------------------------------

–------ O Presidente da Mesa da Assembleia disse que relativamente aos tarifários, caso não tenham sido

alterados, parecem-lhe ser ilegais. Questionou o vereador Eduardo Pinto, vice Presidente do Município, se

a alteração dos escalões estava prevista a curto prazo  uma vez que a lei não estava a ser cumprida. –-----

--------  O  Vereador  Eduardo  Pinto  respondeu  que  um dos  aspectos  importantes  é  a  remodelação  do

tarifário existente e adequá-lo ao decreto lei em vigor. ---------------------------------------------------------------------

-------- Interveio o membro da assembleia Tomás Martins, referindo que,no que toca a limpeza de ruas as

coisas não estão a funcionar bem, nomeadamente na sua rua e no acesso à EBI na urbanização Convento

dos Frades, que está altamente degradada.  Solicitou que se tapem os buracos ou, pelo menos, que se

recolham  as  pedras  soltas.  Salientou  algumas  obras  feitas,  em  concelhos  vizinhos, no  âmbito  do

overbooking. Chamou à atenção para a sujidade existente na zona circundante ao Pavilhão Multiusos.

Referiu também, que alguns caravanistas deixam sacos com restos de comida ficando por ali dias a fio e

que ninguém os apanha. Relativamente à inauguração da loja CIM Beira Serra da Estrela em Salamanca

disse  ter  visto  algumas fotografias onde teve a  oportunidade de  observar  que esteve  uma tarja  com

eventos  que  se  iriam  realizar  em  2015  nos  vários  municípios  mas,  que  apenas  catorze  municípios

constavam dessa tarja. Faltava o município de Trancoso. Questionou se houve algum lapso de serviços ou

alguma situação impeditiva porque à partida sabe-se que existem dois eventos que se realizam, a Festa da
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História e a Feira de São Bartolomeu.  Esclareceu o membro da assembleia João Baptista que a marca

Fumeiro  da  Guarda  trata-se  apenas  de  uma  certificação,  ou  seja,  as  pessoas  produzem  o  fumeiro

mediante uma receita mas a origem continua a ser a localidade onde é produzido. No fundo é um selo a

informar que aquele produto obedece às regras de produção do fumeiro.------------------------------------ --------

-------- Interveio o membro da assembleia Manuel Costa falando do problema existente na rua General

Garcês. Disse ser uma rua  com uma recta de cerca de meio quilómetro, onde moram permanentemente

mais de cento e oitenta pessoas, entre as quais crianças  que gostam de brincar na rua. Referiu que esta,

liga a cidade de Trancoso a muitas localidades do concelho e concelhos vizinhos, passando por ela muito

trânsito, onde alguns condutores excedem o limite da velocidade a que se pode circular,  sendo que a

situação é  agravada  nos  meses  de  verão  quando Trancoso tem mais  movimento.  Disse  ser  urgente

encontrar uma solução que obrigue a redução de velocidade para que se evitem tragédias. Questionou se

a Câmara estava disponível para estudar e arranjar uma solução para este problema. ---------------------------

-------- Usou a palavra o membro da assembleia Daniel Joana agradecendo,  em seu nome e da família, o

voto de pesar  aprovado por unanimidade no inicio da sessão em virtude do falecimento da sua avó.

Seguidamente, disse que na sua opinião seria importante que o Município participe, cada vez mais, em

parceria com outros municípios da região, em actividades que trarão benefícios para o concelho. A união

fará aqui a força porque se se medirem, apesar de todo orgulho de ser trancosense, a nível nacional e

global,  Trancoso representa muito pouco, assim como Portugal representa muito pouco se não estiver

unido a outros países da União Europeia. Tendo em conta esta perspectiva disse que cada vez mais seria

de todo o interesse reforçar  os laços e  a cooperação com Municípios limítrofes e que , por vezes, podem

mesmo estar do outro lado da fronteira. Pensa que não se deve ter receio dos investimentos de outros

concelhos como Guarda e Covilhã. Na sua opinião se se viesse a verificar um investimento no aeroporto

na Covilhã, seria o melhor investimento que o concelho de Trancoso poderia ter  pois passaria a ter um

aeroporto a quarenta e cinco minutos de distância. Relativamente à marca dos Enchidos da Guarda referiu

que mais importante que os produtores das freguesias (onde é produzido o fumeiro) ficarem satisfeitos por

verem o seu nome na embalagem é, do seu ponto de vista, importante que vendam  mais  produtos. A

marca Guarda dará mais dimensão ao produto e fará com que esse possa entrar em mercados que até

agora não entrava. Pensa que se deveria olhar para o futuro medindo as consequências positivas que se

poderiam tirar  dessas  parcerias  e  menos  o  próprio  ego  que,  por  vezes,  não ficará  enaltecido  como

desejariam. O facto de Trancoso ter estado presente em Vilar Formoso foi  positivo até porque nesse

Centro de Cooperação Transfronteiriça fica material de divulgação do património e eventos de Trancoso. –-

–------ Interveio o membro da assembleia José Nascimento referindo que não tinha obtido resposta acerca

do boletim municipal e sobre os pedidos feitos pelas Juntas de Freguesia. Salientou que dia vinte e dois

tinha  sido  realizada  uma  reunião  cujo  objectivo  principal  foi  discutir  e  analisar  a  questão  relativa  à

delegação de competências. Disse ter estado presente mas que o assunto lhe “soube a pouco”. Referiu

que os presidentes de junta que tiveram a ousadia de fazer perguntas,  receberam respostas amargas

parecendo-lhe, assim, não ser a melhor forma de negociar. Disse que se o Executivo quer negociar com as
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freguesias  deve disponibilizar-se  abrindo expectativas,  colocar  à  disposição  das  juntas  os  meios  que

dispõe.  Dessa reunião surgiu um período de tempo para  que,  sobre a matéria,  fossem apresentadas

sugestões pelas juntas. Questionou se há ou não técnicos que façam um estudo ou se existem meios que

façam  chegar  às  juntas  para  que  seja  feita  uma  proposta  credível.  Uma  vez  que  ainda  não  existe

transferência de competências,  o membro José Nascimento questionou a quem competia a limpeza das

ruas urbanas das freguesias. –------- --------------------------------------------------------------------------------------–------

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

seria mais transparente relativamente aos subsídios concedidos ao  Alto da Broca, colocar na acta que

nove mil euros seriam para a construção das Zonas de Intervenção Florestal, o resto para pagar o aluguer

da casa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Em resposta às questões  do membro da assembleia José Nascimento, o vereador Eduardo Pinto

disse que, relativamente aos boletins municipais, concorda e não tem nada a opor à sua distribuição pelas

Juntas  de  Freguesia,  mas,  pensa  que  o  boletim mais  recente  se  encontra  na  plataforma  do site  do

Município. Salientou concordar também, com a intervenção do membro da assembleia Carlos Saldanha.

Em resposta às questões do membro da assembleia Tomás Martins relativas à limpeza das ruas, disse ser

uma preocupação permanente dos serviços do município e defende que seja feito um planeamento de

forma a chegar a todo o lado. Quanto à reposição do pavimento da rua que dá acesso à EBI disse ter

anotado e referiu que será uma questão a analisar pelos serviços externos. Relativamente às candidaturas

overbooking  disse que para se concorrer a essas candidaturas teria de haver condições para o fazer, ou

seja, os projectos deveriam estar numa determinada fase e o Município não tinha projectos que reunissem

essas condições.  Relativamente à loja de Salamanca disse que colocaram a questão, devendo-se o lapso

a quem a organizou, ou seja, ao gestor da loja, já que o Município tinha enviado documentação. Disse que

o Dr. Rui Pinhares já pediu desculpas pelo sucedido e a tarja iria ser substituída. Relativamente à questão

colocada pelo membro da assembleia municipal Manuel Costa, o vereador Eduardo Pinto referiu que o

Município  está  atento  e  está  disponível  para  atender  às  prioridades  nomeadamente  para  resolver

problemas como o daquela rua. Quanto à intervenção do membro da assembleia Daniel  Joana,  disse

subscrever e concordar com as  opiniões. Relativamente à intervenção do membro da assembleia José

Nascimento, na sequência da reunião com as freguesias, afirmou que  todos devem estar disponíveis para

dialogar, devendo  sempre estar presente o interesse público.  Quanto à questão dos estudos referidos

pelo membro José Nascimento, o vereador Eduardo Pinto referiu que logo que os mesmos estivessem

disponíveis  para facultar,  facultá-los-iam. Disse que até  haver delegação de competências  compete à

Câmara Municipal a limpeza  das ruas. Porém,  na freguesia do Reboleiro e nas freguesias limítrofes existe

um funcionário do Município que está lá permanentemente.   Relativamente à questão dos subsídios pensa

ter  sido  transparente  e  não  lhe  parece  que,  no  caso  em  concreto,  tenha  havido  qualquer  falta  de

transparência. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

–------  O  membro  da  assembleia  José  Nascimento  interveio  referindo  que  até  agora  nunca  foram

informados sobre o tempo que o funcionário está ou não no Reboleiro. Salientou que os munícipes estão
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descontentes porque as ruas estão sujas. Constou-lhe que um habitante, em conversa com o Presidente

do Município, demonstrou esse descontentamento ao qual o Presidente terá respondido para ir falar com a

Junta pois seria responsabilidade da mesma. Pensa que esta resposta não deveria ter sido dada, daí ter

questionado  sobre  quem tem a  responsabilidade  da  limpeza  das  ruas enquanto  não se  verificar  a

delegação de competências. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------  Em  resposta  o  vereador  disse  presumir  que  aquilo  que  tenha  sido  dito  pelo  Presidente  do

Município , sabendo ele que existe um funcionário que está adstrito àquela zona, fosse para ir falar com a

junta porque a gestão desse funcionário é da responsabilidade da junta. ----------------------------------------------

O Presidente da Mesa salientou que não sabia se a responsabilidade da limpeza das ruas das aldeias era

da Câmara Municipal pois vai quase diariamente à freguesia de Moreira de Rei e durante mais de vinte

anos, nunca encontrou um funcionário da Câmara Municipal a proceder à limpeza das ruas.-------------------- 

-------- Em resposta o vereador Eduardo Pinto disse que é verdade que não existe um funcionário adstrito

para aquela freguesia mas não invalida que durante determinados dias não tenha havido deslocação para

a área dessa freguesia, de funcionários da Câmara Municipal  nomeadamente para limpeza de bermas,

etc. O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto três da ordem do dia. Deu a palavra ao

vereador Eduardo Pinto para fazer uma breve introdução sobre o assunto. -------------------------------------------

-------- Este referiu que durante o ano de 2014 houve algumas condicionantes como a situação financeira

do Município, as regras de controlo de execução mais exigentes e a transição do quadro comunitário o que

teve como consequência, uma diminuição dos valores relativos à receita . Disse que o Executivo, apesar

destes factores,  alcançou alguns dos objectivos a que se tinha proposto desde logo o reequilíbrio  da

situação financeira. Mencionou que isso foi obtido através da redução da dívida com o cumprimento dos

prazos de pagamento  mantendo os apoios possíveis à actividade municipal. Disse estar evidenciado o

apoio que o Município concedeu às associações e outras entidades. Ao nível de apoios correntes mais de

quatrocentos e dezassete mil euros e ao nível dos apoios de capital mais de trezentos mil euros. Referiu

que a todas as freguesias concedeu apoios na ordem dos cento e cinquenta mil euros. No que toca à

apreciação de conta de gerência evidenciou factos positivos como o aumento do grau de execução – 65,

8% versus 61,75% em 2013. Neste domínio registou-se um acréscimo da receita corrente em cerca de

novecentos e dez mil euros. Na despesa, disse que também se verificou um aumento do grau de execução

face ao ano anterior, 63% versos 59% em 2013, verificando-se uma redução significativa dos valores de

compromissos a pagar, apenas um milhão e sessenta e um mil  euros no final  do ano face a quatro

milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil euros em 2013. Salientou que ainda assim houve investimento

como a aquisição de terrenos à massa insolvente da Chupas e Morrão, a aquisição do Palácio Ducal, a

facultação dos meios necessários para aquisição do terreno para o novo quartel dos bombeiros voluntários

de Trancoso. Em termos de resultados diria que o resultado do exercício é mais positivo do que no ano

2013 apesar de estar espelhado um resultado negativo de cinco milhões, cento e quarenta e um mil euros.

É também verdade que para esse resultado contribuiu significativamente o valor das provisões que foram

necessárias realizar num montante de mais de três milhões, setecentos e noventa mil euros, caso contrário
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o resultado do exercício seria negativo em apenas um milhão trezentos e cinquenta e dois mil euros. Em

2013 foi de três milhões e setenta e seis mil euros. Houve também uma redução em termos globais quer

na dívida bancária, quer da dívida a terceiros, tendo o montante da dívida passado de onze milhões, cento

e trinta e seis mil euros em 2013, para nove milhões, trezentos e oitenta mil euros  em 2014. Houve

também uma redução do número de trabalhadores, por aposentação, de cento e cinquenta e seis em 2013

para cento e cinquenta em 2014, havendo assim também o cumprimento do endividamento . ------------------

-------- Usou da palavra o membro da assembleia municipal Júlio Sarmento referindo ser natural que os

condicionantes referidos pelo vereador existam. A Lei dos Compromissos é a principal causa de inibição de

algum investimento mas a verdade é que ela é a consequência das políticas dos governos até 2011.

Relativamente à transição do quadro comunitário disse também concordar com o que foi referido. No que

diz respeito à situação financeira do Município de Trancoso disse que não era nem é tão grave quanto a

maioria quis fazer crer. O endividamento do Município era na ordem dos dez ou nove milhões de euros à

data das eleições . Este endividamento nada tinha a ver com os dezasseis milhões de Gouveia, os trinta

milhões de Fornos, vinte e tal  milhões de Celorico da Beira, cinquenta milhões de Seia e com quase

sessenta milhões da Guarda. Referiu que, no contexto do país,  este endividamento não era de modo

nenhum conducente à fraca execução obtida em 2014. O resultado operacional da gestão foi,  na sua

opinião, surpreendente porque com as regras da lei dos compromissos e as restrições no Orçamento Geral

de Estado, o facto deste Município ter executado apenas em 16% das despesas de investimento, levaria a

supor  que  conduzisse  a  um  resultado  operacional  positivo.  Estas  condicionantes  conduziram  a  um

resultado operacional  de  menos  cinco  milhões  e  quarenta  e  seis  mil  euros,  um resultado  líquido  de

exercício de menos cinco milhões cento e quarenta e um mil euros , ou seja, foi quatro vezes mais do que

o resultado obtido na gestão de 2012 e quase duas vezes mais do que em 2013. Na sua opinião, a

Câmara poderia ter aviado contencioso judicial pois poderia ter procurado com os credores, um acordo de

pagamento.  Caso tivesse havido candidaturas  em overbooking  também poderia  ter-se chegado a  um

resultado, não de três milhões, mas, a um resultado entre os 15 a 20% desses três milhões. Referiu que

também foi  preciso  a  Comissão de Coordenação quase desafiar  a  Câmara  Municipal  para,  em duas

situações,  apresentar  candidaturas  no  caso  das  duas  etares.  Compreende  a  opção  do  Município

apresentar uma despesa de investimento de 16% que diz respeito à despesa de capital,  mas que no seu

entender, está  quase em contradição com o resultado  negativo desta gestão.  Pensa que foi positivo  ter

havido uma redução da dívida, a que o Município estava obrigado, como consta dos normativos legais

mas, considera que não foi um feito por aí além. Quanto à redução de prazos de pagamento e sendo um

dos objectivos do Município,  o membro Júlio Sarmento disse que, de acordo com os números da DGAL,

esse objectivo não foi alcançado. O prazo médio de pagamento a 31 de Dezembro de 2012 era de 234

dias e em 2014 foi de 244 dias. Disse que tendo sido um ano de transição para o novo quadro comunitário

de apoio e estando em discussão o PDR, os instrumentos operacionais que poderão permitir intervir nos

territórios de baixa densidade, tendo estado em discussão na CIM o plano de desenvolvimento e estando

em discussão nacional o Programa 2020,  a Câmara deveria ter trazido em 2014 a esta Assembleia, as
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suas opções estratégicas. Relativamente à reabilitação da Praça Municipal disse que Trancoso terá de ter

um cuidado excepcional porque estão a falar da zona que do ponto vista urbano tem mais implicações no

desenho do  tecido urbano.  Entende que sairia  fortalecida uma candidatura da Câmara  Municipal  que

equacionasse,  em  conjunto,  a  reabilitação  do  Palácio  Ducal,  a  intervenção  da  zona  pedonal  da

Corredoura, uma intervenção qualificada do Mercado Municipal que poderia ter uma parte empresarial  e

intervir também, na Rua Dr. Castro Lopes. Pensa que seria uma obra com grande impacto na reabilitação

urbana que poderia ser comparticipada em 85%. -----------------------------------------------------------------------------

--------  Interveio  o  membro  da  assembleia,  Daniel  Joana,  referindo  que a  Câmara  Municipal,  com os

documentos apresentados, tinha feito um exercício em 2014 bem equilibrado. Se por um lado conteve a

despesa, pagou dívida, teve uma melhor taxa de execução dessa despesa, tendo melhorado também, a

imagem do Município  na sociedade.  Por outro  lado,  não deixou de  responder  àquelas  que foram as

necessidades mais prementes dos cidadãos, associações e das instituições do concelho de Trancoso.

Disse que o ano de 2014 revelou-se um ano de intensa actividade e colaboração da Câmara Municipal nas

mais variadas áreas como a cultura, educação, desporto, apoio ao investimento, à agricultura , entre outras

actividades.  Relativamente  aos  resultados  líquidos  mencionou  que  seria  mais  agradável  o  Executivo

apresentar um resultado positivo como foi sugerido pelo membro da assembleia Júlio Sarmento, mas, não

seria responsável. Significaria que o Executivo sendo obrigado a conter a despesa e a pagar e a honrar as

dívidas que vinham de trás, como honrou, teria esquecido os problemas das pessoas e não teria investido

nada nem apoiado as pessoas e instituições que fazem com que o concelho ande para a frente. Salientou

que  o  resultado  líquido  negativo  supera  os  cinco  milhões  de  euros  mas  onde quase quatro  milhões

transitaram do mandato anterior . Referiu que se fossem retirados os três milhões setecentos e noventa mil

euros, ficaria uma quantia de um milhão trezentos e cinquenta e dois mil quinhentos e vinte e um euros de

exercício negativo. Disse que este valor seria muito mais baixo do que o do ano 2013. Ao analisar este

valor, vê-se que estão inseridos cerca de oitenta mil euros a mais, que resultaram da necessidade de repor

o subsidio de férias que tinha sido retirado pelo Governo e o aumento para os pagamentos para a Caixa de

Aposentações.  Este valor não dependeu da vontade ou das opções do Município, sendo que daria um

valor negativo de um milhão duzentos e setenta e um mil euros. Se analisarem este valor, há noventa e

oito mil oitocentos e noventa e nove euros que são resultantes dos juros do PAEL, empréstimo que vem de

2012  e  cujo o impacto resultou no ano de 2014, ou seja, são quase cem mil  euros que transitam do

passado, o que resultaria num valor liquido negativo de um milhão, cento e setenta e dois mil oitocentos e

vinte e quatro euros. Se se olhar para o investimento parece-lhe que nenhum membro da assembleia

colocou em causa investimentos como a necessidade de requalificar o Palácio Ducal, a aquisição para o

terreno do novo quartel dos bombeiros e o valor que ascende os cem mil euros de apoio à EPT. Disse que

se juntarem o valor destes investimentos  o valor real do exercício de 2014, ficaria a rondar os seiscentos e

dois mil euros negativos, ou seja, muito menos do que os exercícios de 2013 e 2012. Parece-lhe ter sido

um ano difícil não só para as autarquias mas também para as empresas e famílias e que, mediante este

contexto e a necessidade de não haver legitimidade dos poderes públicos virarem a cara às populações,
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tratam-se a seu ver, de resultados bastante positivos e animadores  que vêm repor junto da sociedade

uma imagem de seriedade por parte da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------

-------- Interveio, novamente, o membro da assembleia Júlio Sarmento referindo que para além da completa

ficção nunca tinha visto retirar valores de investimento pois, isso a acontecer, qualquer dia existiria um

saldo positivo. Referiu que a Câmara de Trancoso sempre foi  credível  no passado e que os autarcas

quando são eleitos, são-no numa manifestação de boa fé com as suas ideias e projectos. Apesar de serem

projectos, são todos legítimos mas nunca se poderá colocar em causa a boa fé ou a credibilidade seja de

quem for sem se dizer os motivos. Disse não colocar a credibilidade da Câmara actual em causa mas

também não quer que, levianamente, se ponha em causa a credibilidade dos mandatos a que ele presidiu. 

-------- Em resposta, o membro da assembleia Daniel Joana, disse saber separar a ficção da realidade. Não

entendeu em que ponto o membro da assembleia se possa ter sentido ofendido naquilo que expressou na

sua anterior intervenção até porque se tinha ausentado, só ouvindo metade da intervenção. Salientou que

o que tinha dito foi que o exercício das contas de 2014 resultavam de opções passadas que não foram

feitas como deveriam ser. Significa que as acções judiciais resultantes daí, condicionaram as contas de

2014 num valor de três milhões, setecentos e noventa mil euros parecendo-lhe que não  tenha sido leviano

nas afirmações que proferiu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- No uso da palavra o Vice Presidente Eduardo Pinto relembrou que se olharem para o quadro das

despesas de capital  veriam como foi injusta a crítica feita pelo membro da assembleia Júlio Sarmento

quanto à execução deste Executivo. Disse que a despesa de capital no ano de 2013, com este Executivo

em funções  apenas cerca de dois meses e meio, foi de quatro milhões e noventa mil euros. Em 2013 o

antigo Executivo beneficiou do empréstimo do PAEL tendo recebido 70%., correspondendo a dois milhões

e quatrocentos mil euros que  estão reflectidos na despesa de capital, o que quer dizer que  destes quatro

milhões e noventa mil euros sobraram para gestão, um milhão seiscentos e noventa mil euros. Em 2014, a

despesa de capital foi apenas de três milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, 16% mas, nesse valor,

existe apenas cerca de um milhão e setenta e cinco mil de despesa paga com o montante do empréstimo

do PAEL contraído pelo anterior Executivo. Logo, o que resulta da gestão são dois milhões, cento e oitenta

e um mil euros. Disse que, ainda assim, seria sempre um resultado mais positivo do que aquele a que o

membro  da  assembleia  Júlio  Sarmento,  realizou  quando  presidiu  a  Câmara.  Relativamente  ao

endividamento disse ser gravíssimo porque estava em excesso de endividamento e, este, só se reduz

quando existe.  Relativamente às candidaturas em overboking disse que  o Município esteve reunido com

várias entidades que estavam dentro do processo e não existia nenhuma que reunisse condições para tal.

Quanto  aos  prazos  médios  de  pagamento  disse  que  os  dados  da  DGAL  ainda  estão  directamente

influenciados por aquilo que eram os compromissos anteriores. Quanto à questão que foi a actuação do

Executivo que levou a estas acções judiciais, solicitou que fosse dada a palavra ao vereador João Paulo

Matias.  Este,  disse  que  o  membro  da  assembleia  Júlio  Sarmento  referiu  na  sua intervenção,  que  o

Executivo escolheu o caminho do contencioso podendo ter optado por fazer um acordo com os credores.

Referiu que a pessoa que disse isto foi a mesma que mandou fazer, verbalmente, quatro milhões e meio
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de  euros  de  obras  sem  qualquer  concurso  publico.   Relativamente  à  alternativa  com  os  credores

questionou se não estaria o membro da assembleia a referir-se aos acordos que fez meses antes das

eleições com as empresas Biosfera ou Aurélio Lopes no que diz respeito às obras do Reboleiro. Salientou

para não contar com este Executivo para fazer esse tipo de acordos. Não existe nenhum auto de medição,

nenhum documento na Câmara Municipal que diga que a quantidade de obras que são reclamadas nos

processos judiciais correspondem aos quatro milhões de euros. Não percebe como o antigo Presidente da

Câmara chegou ao tribunal e fez um acordo, os empreiteiros apresentaram a factura e ele apenas deu o

aval. Disse que este Município não pagará um cêntimo dessas obras sem uma peritagem judicial que diga

efectivamente, se os valores reclamados correspondem ou não à realidade.  ----------------------------------------

-------- Em defesa da honra o membro da assembleia Júlio Sarmento disse que as cinco freguesias onde

houve intervenções feitas pela Biosfera desenvolveram concurso,  adjudicação,  autos de medição, etc.

Todo o procedimento decorreu pelas juntas de freguesia , tendo sido a maior obra  a estrada da Velosa.

Referiu que inclusivamente foi aprovada, pela Assembleia Municipal, uma delegação de competências à

junta de Vila Franca das Naves e esta junta, tais como as outras quatro, desenvolveram concursos e

procedimentos de acordo com o valor da obra. Essas obras foram adjudicadas legalmente pelas juntas e

estava previsto que a Câmara lhes pagasse através da atribuição de subsídios. Entendeu-se, uma vez que

havia dificuldade em face da Lei dos compromissos, que a solução de existir um processo judicial seria a

melhor forma de se chegar a um acordo. No que diz respeito aos outros investimentos no Reboleiro,

anexas  da  freguesia  de  Santa  Maria,  disse  ter  sido  feito  um acordo  de  principio  e  de  vontade  das

respectivas juntas e da Câmara Municipal, tendo sido essas obras pedidas pelas juntas de freguesia. O

objectivo seria transferir para as juntas de freguesia e serem as mesmas a promover os procedimentos

dessas obras. Disse ter sido assim que todos os investimentos foram pensados em articulação com as

juntas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O vereador João Paulo Matias disse que o membro da assembleia poderia continuar a explicar o

inexplicável , a justificar o injustificável mas que tudo o que tinha acabado de dizer era mentira. Questionou

se o suposto parque de caravanismo de Trancoso ou a calçada junto à Caixa Geral de Depósitos também

tinha sido acordado com a Junta de Freguesia de São Pedro. Disse que se o membro da assembleia tem

explicação  para um milhão e quinhentos mil  euros à Biosfera e quinhentos mil  gastos no Reboleiro,

gostaria de saber onde está  a explicação  dos três milhões e meio que restam. ------------------------------------

-------- Usou da palavra o membro da assembleia Joaquim Ribeiro referindo que, apesar das contas serem

certificadas, o Vice Presidente tinha acabado por fazer uma nota introdutória na qual todas as desculpas e

todos os males das contas apresentadas provinham do passado. Disse que o membro da assembleia

Daniel Joana, tinha de certa forma reiterado essa opinião e depois  o tema em questão afastou-se com  a

intervenção do vereador João Paulo Matias. Na sua opinião disse que são questões que o Município diz

estarem denunciadas,  sendo no  âmbito  dessas  denuncias  que  iriam ser  apuradas  responsabilidades.

Nunca ouviu  dizer que essas obras onde não foi celebrado concurso publico, não foram realizadas. Disse

que este Executivo nunca trouxe números concretos de levantamento feito por técnicos e, passado um ano
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e meio de mandato,  o Executivo continua a desculpar-se com o passado.  Questionou se, desde que

assumiram  o  Executivo,  as  rendas  foram  pagas  à  TEGEC ou  à  PACETEG  pelas  obras  que  foram

realizadas. Por aquilo que sabe representam para o Município uma despesa mais de um milhão. Disse que

a assembleia não sabe por onde passa a requalificação do Palácio Ducal, a única coisa que foi discutido

foi o apoio concedido e o esforço que envolveu todos os participantes no que diz respeito à construção do

novo  quartel  dos  bombeiros  voluntários.  Mencionou  que  as  contas  ficaram  aquém  daquilo  que  era

esperado e não se pode justificar isso com pagamento de juros e com o pagamento dos juros do PAEL.

Disse que para se fazer comparações deveriam ser analisadas as contas de 2012 e não as do ano de

2013, pois tinha sido ano de eleições. –------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Em resposta o Vice Presidente disse que as rendas  à PACETEG não foram pagas porque não

existe legitimidade legal para o fazer uma vez que os contratos estabelecidos deveriam ter sido objecto de

visto do tribunal de contas e não foram. Salientou também que as mesmas deixaram de ser pagas desde

Agosto de 2012. Relativamente ao Palácio Ducal disse que este Executivo foi pragmático porque primeiro

negociou com o legitimo proprietário, contratualizou e realizou a escritura do edifício, coisa que outrora não

aconteceu.  Pretendem agora  tratar  do  passo seguinte,  projectando aquilo  que se  quer fazer  naquele

espaço. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Interveio novamente o membro da assembleia Júlio Sarmento referindo que  aquilo que está a ser

apreciada é actividade autárquica do Executivo. Disse se quisessem  comparar com o ano de 2013, que se

compare com realidades e competências próprias, as rendas eram da competência da TEGEC logo não

poderiam ser misturadas aqui.  Relativamente  ao Palácio  Ducal  referiu  que no seu mandato  faziam o

contrário para testar  se havia possibilidade da candidatura vir a ser aprovada e caso fosse , compravam o

imóvel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Em pedido de esclarecimento o membro da assembleia Joaquim Ribeiro referiu que quando falou

das rendas da TEGEC foi para dar um exemplo que o Executivo só se queixa daquilo que dá jeito, pois

aproveitaram a boleia e fizeram exactamente  o mesmo,  não pagando as  rendas.  Salientou  que não

enumeraram de positivo os rendimentos extraordinários que vieram do proveito das eólicas,  projecto  que

não foi encabeçado por este Executivo e do qual tirou beneficio. Disse ainda que gostaria de saber qual o

montante e a que anos dizem respeito. ------------------------------------------------------------------------------------------

–------ Interveio o membro da assembleia João Baptista referindo que admira as intervenções do membro

da assembleia Daniel Joana, mas não queria deixar passar em claro aquilo que ele fez na sua intervenção

como um exercício de subtracção. Disse que em determinada altura referiu que a estratégia do concelho

não assentava apenas no turismo, comercio e serviços,  sendo necessário ir  mais  além e apostar em

sectores  criadores  de  riqueza,  como  o  sector  agropecuária,  florestal,  sector  da  industria,  procurando

melhorar os parques industriais do concelho por forma a atrair investimento e fixar população. Questionou

o  que  é  que  foi  feito  em relação  a  isto  que  consiga  ajuizar  o  conceito  da  dinâmica  do  ano  2014.

Relativamente à conclusão da recuperação da Casa dos Magistrados onde se encontram instalados o

Serviço  Municipal  da  Protecção  Civil  e  Gabinete  Técnico  disse  que  esta  obra  estava  praticamente
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concluída e se subtraírem este paragrafo ao que foi feito já se obtém menos duas coisas. Relativamente à

conclusão do edifício da Casa do Bandarra, sabe bem quando foi a sua conclusão. Disse que subtraindo

daria um total de menos três itens. Louvou a concretização da negociação de um terreno para o novo

quartel dos bombeiros, agradecendo em nome da direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros.

Relativamente ao Palácio Ducal referiu que durante muitos anos a bancada do PS contestou, reivindicou

sobre o valor do adiantamento que entretanto tinha sido feito,ou seja, de duzentos mil euros. Pensa ser

necessário referir que esta obra não custou apenas trezentos e cinquenta mil euros, considerando que os

duzentos mil teriam de ser acrescentados. Relativamente à aquisição do terreno junto à casa paroquial

considera  que  foi  desnecessário  e  teria  sido  mais  importante  pensarem na ampliação  do  cemitério  .

Relativamente ao Mercado de Gado pensa que não desencadeou o desenvolvimento extraordinário como

o Executivo previa. Questionou que expressão têm, na dinamização da economia local, os mercados dos

produtos  locais.  Relativamente  à  Feira  do  Fumeiro  disse  que esta  já  existia,  assim como a  feira  da

castanha e exposições e mostra de gado apesar de ser com outra faceta.  Questionou se o fecho do

serviço local de finanças e tribunal estiveram em risco porque consta no documento que foi muito profícuo

não ter sido encerrado qualquer serviço publico da administração central, designadamente, as finanças, o

tribunal, S.A.P., escolas. Relativamente ao SAP afirmou que tiveram na  vigência a história do INEM e não

o recuperaram.  Questionou quantos anos o Presidente da Câmara foi vereador e se, durante esse tempo,

não tinha estado presente nos exercícios . --------------------------------------------------------------------------------------

-------- Em resposta o Vice Presidente , Eduardo Pinto, disse que relativamente ao Palácio Ducal o que

fizeram foi uma negociação para a sua aquisição mas não havia nenhum processo pendente. Se o valor

dos duzentos mil euros tivesse por pagar acontecia-lhe o mesmo que aconteceu às acções, se ele não

tivesse  legitimado  à  restante  divida.  Considerou  que  o  membro  da  assembleia  não  deveria  atribuir

responsabilidades a este executivo por um acto que não têm culpa e que em devido tempo levantaram.

Quanto às zonas industriais disse que o lote onde está previsto fazer uma ampliação está pago desde

2007, num valor de trezentos mil euros e que não existe escritura do mesmo. Relativamente às eólicas

disse reconhecer o impacto que têm na receita do Município mas não estão a retirar nada que não seja

legitimo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Usou da palavra o membro da assembleia Carlos Saldanha referindo que este Executivo teve de

definir prioridades começando pelo reequilíbrio financeiro, cumprir a lei dos compromissos, perceber o que

estava  realizado a nível  de  empreitadas e a existência,  ou  não,  dos respectivos concursos,  avaliar  o

contencioso  pendente  da  matéria  controvertida  e  consequentes  custos  imediatos  e,  só  depois  tomar

posições sustentáveis, assumindo o respectivo pendor político das mesmas destacando: a aprovação e

adjudicação do PDM, o problema da aquisição do novo terreno para o quartel dos bombeiros voluntários

de Trancoso, a aquisição do Palácio Ducal, a aquisição em leilão publico do terreno junto à residência

paroquial,  por  um valor  muito abaixo  do anunciado no  leilão,  sem descurar  os  aspectos culturais  de

dinamização da economia local, o apoio ao associativismo e às freguesias. O apoio à EPT, à atenção dada

ao  quartel  da  GNR  em  Vila  Franca  das  Naves  e   um  particular  cuidado  com  o  poder  central  de
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municipalização de serviços. Alertou para terem cuidado aos chamados espaços do cidadão que o poder

central entrega aos municípios porque até 2020 tudo estará aparentemente assegurado. Questionou se

depois   os  municípios  terão  capacidade  financeira  para  suportar  os  avultados  custos  com  recursos

humanos, com espaços e demais despesas. Disse que este Executivo terá de estar muito atento porque a

sustentabilidade também faz parte de uma estratégia. Referiu que os documentos apresentados cumprem

os normativos em vigor e percebe-se o accionar do travão na despesa, também se percebe o pequeno

aumento da receita, destacando-se um custo menor com pessoal e a redução legal de menos 2% de

números de trabalhadores, sem esquecer o acréscimo dos encargos com os trabalhadores integrados na

CGA. Disse que em 2014 o Município de Trancoso se continua a encontrar abaixo do valor máximo do

endividamento  permitido.  Disse  existirem  perigos  de  aumento  de  endividamento,  como  o  caso  de

contenciosos que estão em curso, e pelo facto de existirem compromissos como a remodelação da praça

municipal, do Palácio Ducal, do edifício da Câmara Municipal, etares, etc. --------------------------------------------

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

mesma obteve um resultado de 21 votos a favor e 16 contra. -------------------------------------------------------------

----- Foram entregues à Mesa as seguintes declarações de voto que irão ser transcritas na íntegra: -----------

Declaração de Voto do Grupo Municipal do Partido Social Democrata 

“O Grupo Municipal  do PSD nesta Assembleia Municipal  de Trancoso vota contra os documentos de

prestação de contas relativos ao ano de 2014, com a seguinte fundamentação:

Resulta evidente dos documentos, que a gestão autárquica de 2014 caracterizada pela quase absoluta

inércia da actividade municipal, se revelou desastrosa.

Na verdade, o resultado líquido do exercício de 2014 revela um valor negativo, isto é, um prejuízo de

-5.141.036,00€ .

Também os resultados operacionais revelam um valor negativo, isto é, um prejuízo de - 5.046.379,00€.

O que constitui o pior resultado de sempre na autarquia de Trancoso!

Por comparação com com 2012, ultimo ano da gestão anterior, foi 4 vezes pior e em relação a  2013

quase 2 vezes mais negativo.

E nem a argumentação, de que houve necessidade de realizar provisões em face do contencioso judicial,

desculpa  o resultado,   que seria  sempre negativo,  o  que surpreende,  num contexto,  em que se não

realizou, praticamente investimento publico.

Acresce, que o contencioso judicial existente, resulta de uma atitude autista, arrogante, que desprezou a

possibilidade de negociar com os credores um plano de pagamento de médio prazo, tendo ainda revelado

a falta de capacidade desta Autarquia ao não apresentar qualquer candidatura, designadamente dessas

obras ao overbooking do QREN, como aconteceu com outros Municípios em idêntica situação. Por isso, o

contencioso  judicial  existe,  como  resultado de  uma  errada  gestão,  apenas  preocupada  em criticar  a

oposição,  esquecendo-se  da  defesa  do  interesse  publico,  a  que  está  obrigada.  Também no  mesmo

sentido, desastroso, foram os resultados financeiros e os resultados correntes. No que diz respeito ao
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valor da receita líquida cobrada foi de menos 8%. A receita de capital prevista apenas foi cumprida em

16% da estimada, o que bem revela a falta de equilíbrio e rigor da previsão orçamental.

Também em matéria de despesa ela decresceu, isto e, foi pior por comparação com o ano anterior em 7%

e ainda assim, viveu quase só do PAEL.

Por outro lado, no que diz respeito a Actividade Municipal o Executivo limitou a sua apreciação a duas

páginas e três linhas, certamente pela consciência do pouco que  havia a dizer! 

Ainda assim, chamou sua a obra de recuperação da antiga casa dos magistrados que se sabe, não foi

financiada, nem executada, pela Câmara Municipal, nas sim pela Associação de Municípios.

Merece ainda censura, o demagógico discurso, que repetidamente esta maioria socialista vem utilizando,

queixando-se, daquilo que dizem ser "uma gravíssima situação financeira ", quando se evidencia de todas

as  publicações  oficiais,  que  o  endividamento  do  Município  de  Trancoso  no  final  do  ultimo  mandato

autárquico, estava abaixo do limite legal de endividamento e que apresentava uma dimensão média, no

contexto do Pais e do Distrito, muito inferior ao endividamento de municípios como a Guarda, Seia, Fornos

de Algodres, Celorico da Beira e mesmo Gouveia.

Para além de que, não se reconhece legitimidade moral ao Partido Socialista, para falar de dívida, pois

todos nos recordamos, a situação de bancarrota em que o PS deixou Portugal há cerca de três anos.

Muito menos reconhecemos ética na crítica a única Parceria Publico Privada do Município,  quando a

história do nosso Pais, demonstra que os Governos do PSD com Cavaco e Durão, concretizaram apenas

2 e 5 PPP respectivamente, enquanto os Governos Socialistas de Guterres concretizaram 31 e o Governo

Socialista de Sócrates mais de 60.

Em conclusão, num ano como o de 2014 em que pouco mais se fez do que festas e diversão, apresentar o

Município de Trancoso, resultados operacionais e líquidos do exercício de tal dimensão negativa, merece

a nossa viva censura política e justifica o  voto contra os documentos de prestação de contas.

O Grupo Municipal do PSD “---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Declaração de Voto do Grupo Municipal do Partido Socialista 

“O Poder Local é o ex libris da democracia. Ao invés dos poderes centrais nacionais e internacionais,

tantas vezes distantes e anónimos, o poder local é um poder de caras e de pessoas, de compromissos e

de relações humanas. Se da janela de um qualquer gabinete ministerial os problemas dos cidadãos não

passam, muitas vezes, de um número absoluto ou uma percentagem, nas ruas de uma freguesia ou de um

concelho os problemas são reais, observáveis e partilháveis não podendo, portanto, ser ignorados. Assim,

o exercício do Poder Local é um exercício de grande responsabilidade, por ser aquele cujos efeitos são

mais imediatos nas  vidas  das  pessoas.  Também as expectativas em relação a este  poder  são mais

elevadas,  tantas  vezes  na  proporção  da  proximidade  que  as  populações  têm  com  os  governantes,

governantes que conhecem, que encontram na rua e com quem podem falar. O Poder Local não pode, por

isso, face a limitações orçamentais ou outras quaisquer restrições, assobiar para o lado e fingir que não vê

os problemas reais das populações reais que vivem à sua volta. Em todos contextos, ainda que sejam de

profunda crise,  o Poder  Local  é  responsável  por  encontrar  soluções  imediatas  que façam frente  aos
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problemas e desafios que as comunidades, a todo o instante, enfrentam. Não é, por isso, legitimo que as

autarquias apenas se escondam atrás das suas também legítimas e reais limitações. Não é legítimo que,

mesmo numa altura de crise, se prescinda das pessoas e do futuro. Quando analisamos os documentos

de  prestação  de  contas  do  Município  de  Trancoso  referentes  ao  ano  2014,  o  que  verificamos,

precisamente, é um equilíbrio responsável entre a contenção, o pagamento de dívida, mas também o

investimento no presente e no futuro. Todos os documentos demonstram um executivo que ainda enfrenta

uma grave situação financeira, a braços com restrições orçamentais enormes que resultaram de opções

passadas  muito  discutíveis,  mas  que ao  mesmo tempo não deixa  de  ser  um agente  ativo  de  apoio

imediato às necessidades da comunidade. Em suma, é um executivo que leva a cabo o difícil exercício de

cortar todas as gorduras acumuladas ao longo de décadas,  mas sem tocar sequer num milímetro do

músculo que faz e fará o concelho avançar. Deste modo, e por um lado, o grupo municipal do Partido

Socialista  destaca  os  números  positivos  que refletem a diferença entre a  receita corrente  e  despesa

corrente e que permitiram canalizar o valor de 1.472.704€ para fazer face a despesas de capital, assim

como a evolução da taxa de execução em mais de três pontos percentuais relativamente ao exercício

anterior. Destaca-se também a enorme redução da dívida a terceiros, em mais de 2.000.000€ num só ano,

operação que ajuda a reestabelecer a imagem honrada do Município de Trancoso junto das empresas e a

evitar problemas de liquidez em muitas delas. Por fim, e para fazer face a decisões menos responsáveis

do passado, concretizadas em obras que careceram da tramitação normal e legal e que acabaram por dar

origem  a  inúmeras  ações  em  Tribunal,  o  executivo  viu-se  obrigado  a  provisionar  um  montante  de

3.790.000€ para precaver eventuais decisões por parte da Justiça em desfavor do Município de Trancoso.

Se a estes itens adicionarmos os encargos de perto de 100.000€ ditados pelos juros do empréstimo do

PAEL, contraído em 2012, mas que tiveram o seu impacto em 2014, assim como a necessidade de repor

subsídios de férias e aumentar a contribuição dos trabalhadores para a Caixa Geral de Aposentações,

apercebemo-nos que 2014 foi um ano de enormes imposições financeiras exteriores. 

Mesmo assim, num só ano, o Município canalizou quase 1,5 milhões de recursos correntes para pagar

despesas de capital, pagou mais de 2 milhões de euros de dívidas e provisionou quase 4 milhões de euros

para  reparação  de  alegadas  injustiças  e  irregularidades  que  vinham  de  mandatos  anteriores.

Contabilizando, se somarmos os impactos financeiros expectáveis que resultarão das decisões judiciais

acerca das obras de legalidade discutível do executivo anterior, os juros relativos a um empréstimo de

2012  e  as  despesas  com  pessoal  cuja  responsabilidade  recai  sobre  um  governo  que  ignorou  a

Constituição, apercebemo-nos que o resultado líquido das contas do Município se ficaria por valores de

-1.172.824€, bem abaixo dos -3.076.009€ de 2013, em que o PSD esteve no poder mais de 10 dos 12

meses do ano, ou mesmo dos -1.907.304€ negativos de 2012, resultado tão louvado há cerca de um ano

nesta mesma Assembleia na declaração de voto do PSD.

Mas por outro lado, ao mesmo tempo que procedeu a este esforço de contenção e acautelamento do

futuro, o executivo não se esqueceu que também é seu papel dinamizar o concelho. Por isso não deixou

de investir na cultura, no comércio, no turismo, no desporto, nas associações e nas instituições que, dia
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após dia, prestam os seus melhores serviços às populações. Assim, são de destacar os inéditos eventos

de  promoção  e  valorização  da  castanha  e  da  pecuária,  reveladores  de  uma  nova  estratégia  de

desenvolvimento  económico  do  concelho,  bem  mais  realista  e  multifacetada  que  a  anterior.  A  nível

cultural, nunca Trancoso viveu período tão dinâmico. Recordamos os vários concertos, peças de teatro ou

exposições a que, ao longo de 2014, os trancosenses puderam assistir, tanto na cidade como noutros

pontos do concelho, como Vila Franca das Naves ou Cogula. A Academia de Música é hoje uma realidade

e as crianças do concelho podem ter acesso a uma educação diferenciada, tal como teriam em grandes

cidades do país,  mas a custos muito mais  reduzidos.  A qualidade de vida de um concelho moderno

também se mede pela oferta cultural a que os seus habitantes podem aceder. Neste ponto, continuamos

sem entender o desdém com que muitos continuam a tratar a cultura, chamando pejorativamente “festas e

romarias” às iniciativas culturais que Trancoso não estava habituado a usufruir. O acesso à cultura é um

veículo de libertação do ser humano, um desígnio civilizacional e um direito que merecia ser tratado com

mais respeito. Aliás, tendo em conta que o acesso à cultura é um dos direitos consagrados na Declaração

Universal dos Direitos do Homem (artigo 27º), apelamos aqui para que cesse o ataque vil que muitos têm

feito à política cultural em Trancoso. Chamar pejorativamente “festas e romarias” à cultura é renegar ao

povo um direito fundamental que lhe está consagrado internacionalmente e que já deveríamos reconhecer

sem reservas. Ao nível do turismo, 2014 destaca-se por ter sido o ano em que o Município, em parceria

com as Aldeias Históricas de Portugal, avançou para a marcação das grande e pequena rotas culturais no

concelho de Trancoso. Agora, o património histórico e natural do concelho pode ser visitado e desfrutado

por cada vez mais turistas. Junto aos monumentos já existe informação clara, precisa e disponível e o

núcleo patrimonial de Moreira de Rei, finalmente, ganhou uma notabilidade e respeito que concorrem, em

ordem de grandeza, com o desprezo a que no passado esteve votado. Mas 2014 foi também um ano de

opções urgentes e de apoio inequívoco às instituições do concelho. Assim, destaca-se a aquisição do

Palácio Ducal, um primeiro e preponderante passo para resolver o arrastado problema daquela que é a

maior mancha arquitetónica do centro histórico de Trancoso, uma mancha que envergonha os naturais e

repele os turistas. 2014 foi o ano do apoio inequívoco à Escola Profissional de Trancoso, talvez o maior

projecto coletivo das últimas décadas e o mais transversal à sociedade trancosense. Também foi o ano em

que o Município adquiriu o terreno e comparticipou a reformulação do projeto para o novo quartel dos

Bombeiros Voluntários de Trancoso, contribuindo assim para a dignificação das condições de trabalho de

uma associação que, há tantos anos, dá o seu melhor em favor das populações do concelho. Escusando-

nos a outras enumerações, se fizermos as contas às três situações acima apontadas, apercebemo-nos de

que mais  de mais  620.000€ de despesa foram canalizados  para opções políticas que,  para além de

pontuais, acreditamos serem colectivas e transversais às sensibilidades partidárias, pois tal como as várias

intervenções feitas ao longo do último ano nesta  Assembleia  bem demonstraram,  nenhum partido se

mostrou contra a revitalização do devoluto Palácio Ducal, contra o apoio à E.P.T., ou contra a aquisição do

terreno para o novo quartel dos Bombeiros. Ninguém que tenha em mente os interesses do concelho

poderia ser contra estas opções de despesa. Em termos de contas finais, se subtrairmos aos resultados
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líquidos  anuais  as  despesas  extraordinárias  que  não  dependeram  deste  executivo  (mas  que  este

executivo teve de averbar) e concedermos a urgência e o consenso político em torno destes investimentos

enumerados, verificamos que a Câmara Municipal de Trancoso apresenta a esta Assembleia resultados

líquidos reais bem mais positivos do que nos últimos três ou quatro anos.Seria, obviamente, desejável e

até mais agradável apresentar a esta Assembleia resultados líquidos excedentários. Seria mais agradável,

todavia, no contexto de crise que vivemos, não seria mais responsável, antes pelo contrário. Significaria

que o Município,  obcecado pelos números,  teria  esquecido as pessoas,  significaria  que amarrado ao

pesado passado, o Município teria deixado de acreditar no futuro. 

Opomo-nos frontalmente à ideologia seguida a nível  nacional dos resultados financeiros “custe o que

custar”. Opomo-nos frontalmente à ideologia dos cofres cheios, mas dos bolsos vazios. O Município de

Trancoso, em 2014, cortou muitas gorduras e muitas mais há de cortar. Mas recusou-se e recusar-se-á

sempre a tocar no músculo do nosso concelho, pois é este músculo, feito de pessoas e instituições, que

faz o concelho mover-se em direção ao futuro,  numa marcha que em circunstância alguma pode ser

travado ou posta em causa.      Por todas estas razões, e também por se verificar que os documentos

apresentados são rigorosos e contabilisticamente bem elaborados, o grupo municipal do Partido Socialista

vota favoravelmente os documentos de prestação de contas referentes ao ano 2014. 

Trancoso, 30 de abril de 2015 “-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

palavra ao Vereador Eduardo Pinto.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Este referiu que esta revisão envolve um valor de seiscentos e quarenta e cinco mil , quinhentos

setenta e três euros e setenta e seis cêntimos, tendo em vista a inclusão do saldo transitado do ano

anterior e uma eventual receita proveniente das eólicas de cerca de trezentos mil euros. Disse que em

termos de despesa o valor  que iria ser atribuído seria para acautelar, entre outros, a comparticipação

prevista da componente nacional que o Município se comprometeu assegurar com a execução do projecto

do  novo  quartel  dos  bombeiros  e  obras  que não  estavam previstas  em orçamento  como  o  caso  da

construção do muro na Rua Castelo de Vide. Disse que também a questão dos projectos relativamente ao

loteamento do cemitério e as verbas restantes seriam para reforçar rubricas já existentes. -----------------------

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

mesma aprovada por unanimidade. Informou que se iria passar ao  ponto cinco  e que quem quisesse

poderia consultar o inventário. Pondo à apreciação e não havendo inscrições referiu que o mesmo tinha

sido  apreciado,  sem qualquer  apreciação.  Informou  que  se  iria  passar  ao  ponto  seis da  ordem de

trabalhos. Deu a palavra ao vice-presidente para esclarecer de quais despesas plurianuais se tratavam. ----

------- No uso da palavra disse que se tratavam de despesas relativas aos transportes escolares para o ano

2015/2016  e  que,  por  serem  superiores  a  cem mil  euros,  necessitam  da  aprovação  da  Assembleia

Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

mesma aprovada por unanimidade. Informou que se iria passar ao ponto sete. ------------------------------------ 
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-------- No uso da palavra o vereador Eduardo Pinto referiu que o pedido de autorização de delegação de

competências no Presidente da Câmara tinha em vista facilitar a gestão diária da Câmara Municipal uma

vez  que  o  maior  rigor  no  controlo  da  despesa  obrigaria  a  que  cada  vez  que  fosse  assumido  um

compromisso que transitasse de ano, caso não houvesse esta delegação , obrigaria a trazer todos esses

assuntos à Assembleia Municipal. Referiu que o pedido prende-se para que seja delegado no Presidente

da Câmara o exercício de assumir despesas plurianuais, cujo o valor se situe até noventa e nove mil,

setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos. -------------------------------------------------------

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

mesma  aprovada  por  unanimidade.  Informou  que  se  iria  passar  ao  ponto  oito.    Não  havendo

intervenções,  o  Presidente  da  Mesa  informou  que  este  ponto  tinha  sido  apreciado  sem  qualquer

comentário. Informou que se iria passar ao ponto nove. -------------------------------------------------------------------

-------- No uso da palavra o vice-presidente mencionou que estando a terminar a comissão de serviço do

director de departamento, Dr. Fernando Delgado,seria necessário lançar concurso para esse lugar. Disse

que a proposta do júri  que presidirá a esse procedimento concursal já tinha sido aprovada em reunião de

Câmara  .   Mencionou que o júri  seria  constituído  pelo  Dr.  Francisco José Alvarinho Correia,  director

departamento  da  administração   geral  da  Câmara  de  Castelo  Branco,como  presidente  e  os  vogais

efectivos  seriam o  Dr.  Adelino  Fernando  Almeida  Costa,  director  departamento  recursos  humanos  e

financeiros da Câmara Municipal  de Viseu e o Professor Dr.  Pedro  Alexandre Nogueira Carvão, vice

presidente do Instituto politécnico da Guarda.  ---------------------------------------------------------------------------------

-------- Colocada à votação a proposta foi aprovada por unanimidade. O Presidente da Mesa informou que

se iria  passar ao  ponto dez .   O Vereador mencionou que o Júri  seria  constituído pelo  Dr.  Adelino

Fernando Almeida Costa, director departamento recursos humanos e financeiros da Câmara Municipal de

Viseu  como  Presidente  e  como  vogais  Dr.  Fernando  Tavares  Delgado  ,  director  departamento  da

administração geral da Câmara Municipal de Trancoso e o Dr. Eduardo Manuel Simões Alves, chefe de

divisão de comunicação e relações publicas da Câmara Municipal da Covilhã.  ----------------------------------

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

aprovada por unanimidade. Informou que se iria passar ao  ponto  onze da ordem de trabalhos. Deu a

palavra ao Presidente da Junta União de Freguesias de Trancoso (São Pedro, Santa Maria) e Souto maior,

André Pinto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

–------  Este,  no uso da palavra,  referiu  que a  pretensão dos membros da Junta seria a alteração da

designação do nome: União de Freguesias de Trancoso (São Pedro, Santa Maria) e Souto maior para

Freguesia de Trancoso e Souto Maior. Esclareceu essa pretensão em três pontos que irão ser transcritos

na integra: 

“1-  O  porquê  da  proposta:  Como  é  do  conhecimento  de  todos,  a  denominada  “reorganização

administrativa” de território das freguesias foi imposta pela aprovação da lei nº 22/2012, de 30 de maio,

num processo que, entretanto, a lei nº 11 A/2013, de 28 de Janeiro, veio operacionalizar e que levou à

agregação de mais de um milhar de Freguesias, em todo o território nacional. Foi neste quadro que a
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União de Freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e Souto Maior foi criada, agregando numa só

entidade administrativa duas freguesias urbanas (São Pedro e Santa Maria) e uma freguesia rural (Souto

Maior) então existentes no Concelho de Trancoso. Materializada a “reforma administrativa”, é do nosso

entender que a designação da Freguesia “União de Freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e

Souto Maior”, é absurda, exaustiva, ominosa e pouco apelativa, contento mais de 50 caracteres, o que

sabemos  que  acarreta  constrangimentos  administrativos  e  informáticos,  conforme  despacho  nº

11540/2013 de 5 Setembro de 2013. Passado quase 2 anos de mandato entendemos que é necessário

alterar a designação, por isso levamos a esta Assembleia a proposta de alteração para Freguesia de

Trancoso/Souto Maior.

2- O nome: Depois de algumas reflexões sobre a melhor maneira de criar um nome que fosse claro, que

nos  identifica-se,  que  identifica-se  a  Freguesia,  um nome que ficasse no  ouvido  que  tivesse  marca.

Surgiram então 2 nomes: Freguesia de Trancoso ou Freguesia de Trancoso e Souto Maior, posto isto, e

como somos democratas levámos a Assembleia de Freguesia no mês de Dezembro de 2014, os dois

nomes para ser proposto à votação. Depois de uma pequena discussão sobre o assunto a votação foi

unânime para a alteração de nome para Freguesia de Trancoso e Souto Maior. Em nosso entender, a

maioria ganha e mesmo assim queria propor uma pequena reflexão sobre o nome. Sem desprimor pela

localidade de Souto Maior e suas Gentes o Próprio nome de Souto, identifica-nos e identifica Trancoso,

conjunto das árvores que dão o nosso precioso fruto que tanto nos caracteriza (a castanha). Por isso a

junção de Trancoso a Souto Maior mais nos fortalece mais caracteriza a própria freguesia. 

3- O caminho para o fazer: Deparámo-nos que não existia uma jurisdição específica para alteração de

nome depois de uma agregação. 

A própria lei 22/2012 de 30 de Maio nos seus mais diversos artigos, dispões dos seguintes diplomas legais

em referencia que “A freguesia criada por efeito de agregação tem a faculdade de incluir na respetiva

denominação  a  expressão  união  de  Freguesias,  seguida  das  denominações  de  todas  as  freguesias

anteriores que nela se agregam. 

“A  assembleia  municipal  delibera  sobre  a  reorganização  administrativa  do  território  das  freguesias

respeitando os  parâmetros  de  agregação e  considerando os  princípios  e  as  orientações  estratégicas

definidos na presente lei”.

O nº3 da mesma lei refere que a deliberação designa-se por pronúncia da assembleia municipal Refere

ainda o Nº5 do artigo 11 que a pronúncia da assembleia municipal deve conter entre outros elementos a

denominação  das  freguesias.  Finalmente  estabelece  o  artigo  12  daquela  lei  que  “  a  pronuncia  da

assembleia municipal deve ser entregue à Assembleia da Republica no prazo máximo de 90 dias, a contar

da entrada em vigor da presente lei, acompanhada, quando emitidos, dos pareceres das assembleias de

freguesias.”

Socorrendo-se desta lei, inverteram o processo, já tendo a denominação criada propõem uma alteração à

mesma. Disse que deste modo, pretendendo alterar a denominação, teriam que adoptar o procedimento

supra referido, ou seja, submeter o assunto à Assembleia de Freguesia onde já foi deliberado, seguido de
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remessa à Assembleia Municipal para pronuncia e, posteriormente, enviá-lo à Assembleia da Republica

para  elaboração  e  aprovação  da  competente  Lei  (art.  161  alínea  C”  da  Constituição  da  Republica

Portuguesa).  Por fim,   propôs que a Assembleia Municipal    manifestasse a sua concordância dando

parecer favorável à alteração da designação de “União de Freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa

Maria) e Souto Maior” para “Freguesia de Trancoso/Souto Maior”. ------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa disse que a Assembleia Municipal não tem competência para proceder à

alteração da designação do nome de uma  freguesia. A Assembleia Municipal  apenas pronunciar-se-á

sobre a sua vontade, ou não, que a freguesia passe a ter uma nova designação. A competência é da

assembleia da Republica que depois de transformado em projecto lei , tem de ser submetida à aprovação

do Plenário. Disse que da discussão apenas iria resultar a pretensão da mudança da designação. ------------

--------  Interveio  o  membro  da  assembleia  municipal,  Júlio  Sarmento,  concordando  que a  Assembleia

Municipal não tenha qualquer competência nesta matéria. -----------------------------------------------------------------

------ O Presidente da Mesa disse que por isso é que se tratava apenas de uma pretensão. Colocou a

proposta à votação tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------

-------- Interveio o membro da assembleia Joaquim Ribeiro referindo que esteve para se abster porque

pensa que a alteração do nome de uma freguesia deveria passar pela consulta à população. -------------------

------- Interveio o membro da assembleia António Fonseca Ferreira salientando que o nome das freguesias,

de São Pedro e Santa Maria, já tinha sido extinto pelo Governo quando lhe deu o nome de União de

freguesias . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O membro da assembleia Joaquim Ribeiro disse ser verdade que do ponto de vista administrativo

houve a extinção de uma freguesia mas o Governo manteve a designação da freguesia ou seja União de

freguesias São Pedro, Santa Maria e Souto Maior. Daí defender que a população deveria ser ouvida. -------

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

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

pelos Secretários e Presidente da Mesa. ----------------------------------------------------------------------------------------

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

-------- O Primeiro Secretário 

-------- O Segundo Secretário 

Adenda 

A pedido  do membro  da  Assembleia,  Tomás Martins,  referindo  que  o  conteúdo  dado  à  sua

intervenção de folhas 6 não corresponde, exactamente, àquilo que pretendeu dizer, reconhecendo
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embora,  que  as  suas  palavras  poderão  ter-lhe  traído  o  pensamento,  elabora-se  a  presente

adenda à acta nº9.

Onde se lê: 

“... interveio o membro da assembleia Tomás Martins referindo que tal como o vereador Eduardo Pinto não

concorda com algumas coisas ditas pelo membro da assembleia Júlio Sarmento mas cada vez existem

menos pessoas na comunidade , não fazendo sentido intervenções carregadas de negativismo. Falou da

assertividade e da qualidade das intervenções feitas pelo líder da bancada do PS, Daniel Joana. “

Deve ler-se:

“ … interveio o membro da assembleia Tomás Martins referindo que pegando nas palavras do  Vice

Presidente e em algumas do Dr. Júlio não concordava com esta forma de estar agressiva.  Disse

já sermos poucos, não fazendo sentido andarmos num ambiente crispado, concordando com os

dois no seu apelo ao bom senso e à forma cordial de estar aqui.

No que diz respeito à marcação das sessões para os dias úteis,  referiu  haver   membros da

assembleia  que não podendo abdicar das suas responsabilidades profissionais ficam impedidos

de participar nas assembleias, citando, em concreto, o deputado municipal, Daniel Joana, a titulo

de exemplo, por ser dos membros da assembleia que intervém com maior frequência, de forma

assertiva e directa.

Para os devidos efeitos se lavrou a presente Adenda à Acta da Sessão acima mencionada, que

irá ser devidamente assinada 

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

------- O Primeiro Secretário 

------- O Segundo Secretário 

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

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

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

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

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