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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE TRANCOSO DE 27 DE JUNHO DE 2016 

 

 

------- Aos vinte e sete dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezasseis, pelas catorze horas e trinta 

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

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

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

I - Período de Antes da Ordem do Dia. ------------------------------------------------------------------------------------- 

II - Ordem do dia:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

------- Ponto número dois – Análise, discussão e votação das contas consolidadas do Município relativas 

ao exercício económico de 2015; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto número três – Apreciação do relatório de acompanhamento ao Programa de Apoio à 

Economia Local; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto número quatro – Análise, discussão e votação da 3ª revisão ao Orçamento da Receita e da 

Despesa e das Grandes Opções do Plano para 2016; --------------------------------------------------------------------- 

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

constituição do júri do concurso publico para Chefe de Divisão Administrativa; 

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

constituição do júri do concurso publico para Chefe de Divisões de Obras, Ambiente, Estruturas e 

Equipamentos Urbanos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

------- Ponto número oito – Análise, discussão e votação da proposta relativa à atribuição de um contrato 

interadministrativo de delegação de competências da Câmara Municipal, na União de Freguesias de Vila 

Franca das Naves e Feital; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto número nove - Análise, discussão e votação da proposta relativa à atribuição de apoios 

financeiros, mediante celebração de protocolos às seguintes Juntas de Freguesia:  Póvoa do Concelho; 

Fiães; Valdujo e União de Freguesias de Trancoso e Souto Maior; ---------------------------------------------------- 

------- III - Período de Intervenção do Público. -----------------------------------------------------------------------------

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

membros da assembleia Júlio José Saraiva Sarmento, substituído por Maria José Botelho; Joaquim 

Figueiredo Ribeiro, substituído por Armando Correia Antunes; Maria da Conceição Trabulo Alexandre e 

Nadine Dias Domingues Ambrósio, membros do Grupo Municipal do Partido Social-Democrata. Estas 

faltas foram devidamente anotadas, assim como as registadas pelos Presidentes de Junta das 
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Freguesias de Cogula, Jorge Manuel Caetano Ferreira Amado, substituído por Luís Castro Ribeiro; de 

Palhais, Hélio José Meireles Martins; de Reboleiro, José Dinis Pinto Mateus; da União de Freguesias de 

Vale do Seixo e Vila Garcia, António Paulo Inácio Albino e da União das freguesias de Vila Franca das 

Naves e Feital, António Joaquim F. Ramalho Pina, substituído por Arménio Viriato Gil. -------------------------- 

------- 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, Humberto Cristóvão do Nascimento Almeida e Dr.ª Maria Cristina de 

Matos Sampaio e Melo Inocêncio. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

mesmos, por período igual de tempo”, o Presidente da Junta de Freguesia da Granja, Joaquim Monteiro 

Gambôa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Aberta a sessão, o Presidente da Mesa submeteu à discussão a acta da sessão de Abril que, 

colocada à votação, foi aprovada por maioria com cinco abstenções por parte de membros da assembleia 

que justificaram o seu voto por não terem estado presentes. De seguida, informou que se iria passar ao 

Período Antes da Ordem do Dia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o membro da assembleia, Paulo Leocádio, reportando-se a uma entrevista dada 

pelo membro da assembleia da bancada do PSD, Júlio Sarmento, ao jornal “O Interior”. Considerou 

alguns dados apontados graves e gostaria que o executivo se pronunciasse de forma a ficar esclarecido 

se, os mesmos, correspondiam ou não à verdade.  ------------------------------------------------------------------------- 

------- Interveio o membro da assembleia, João Baptista, apresentando condolências ao segundo 

secretário da Mesa, Nuno Rodrigues, pelo falecimento da sua mãe e ao Presidente da Junta de 

Freguesia de Aldeia Nova, José Maximiano Rodrigues, pelo falecimento de seu pai. Deixou à 

consideração da Mesa a apresentação das mesmas e, se entendessem, apresentá-las de uma forma 

colectiva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- O Presidente da Mesa informou que o voto de pesar pelo falecimento da mãe do segundo 

secretário já tinha sido apresentado e votado na sessão anterior. Quanto ao pai do Presidente da Junta 

de Freguesia de Aldeia Nova referiu que ainda não tinha sido formulado nenhum voto de pesar pelo que a 

Mesa se revia no voto de pesar apresentado pelo membro da assembleia João Baptista. Perguntou ao 

líder de bancada do PS, Daniel Joana, se tencionava que esse voto de pesar fosse extensível a todo o 

grupo municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Em resposta o membro da assembleia, Daniel Joana, mencionou que o Grupo Municipal do PS se 

vincularia a tal voto de pesar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Posto isto, o Presidente da Mesa colocou o voto de pesar pelo falecimento do pai do Presidente de 

Junta da Freguesia de Aldeia Nova à votação, tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade. -------------

------- Tomou a palavra o membro da assembleia José Nascimento, mencionando ter havido grandes 
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alterações nos princípios que nortearam o país relativamente à prevenção do combate a incêndios. Disse 

que existiam candidaturas nas freguesias deste concelho para limpeza das florestas, que estariam quase 

aprovadas e consta-se que o Governo fez tudo para as adiar. Questionou se o Presidente do Município, 

como principal responsável pela Protecção Civil deste concelho, se tinha, ou não, conhecimento das 

alterações, se as candidaturas apresentadas poderiam considerar-se asseguradas, e se a limpeza 

poderia vir a ser feita ainda este ano. -------------------------------------------------------------------------------------------  

------- Usou da palavra o membro da assembleia, Tomás Martins, referindo que na anterior sessão tinha 

lançado um desafio ao Presidente do Município sobre a visão diferente que tinham acerca do concelho. 

Comparando dados entre os anos 2013 e 2015, disse que a população residente em 2013 era de 9 537 e 

no ano de 2015 era de 9 345. Relativamente ao numero de sociedades criadas e dissolvidas, no ano de 

2013, por cada dissolvida criaram-se 3,3 empresas, em 2015 por cada empresa dissolvida, criaram-se 0,6 

empresas. No que diz respeito em importações e exportações, em 2013 Trancoso importou três milhões, 

oitocentos e sessenta e cinco mil e trezentos e sete euros, em 2014, três milhões, duzentos e sessenta e 

oito mil. Em exportações, no ano de 2013, três milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, em 2014, dois 

milhões, oitocentos e vinte e três. Quanto a entidades empregadoras registadas no sistema da Segurança 

Social, em 2013 existiam 381, em 2014, 382, em 2015, 377. No que diz respeito a alunos, em 2013, 

partiram com um numero absoluto de 1 422, em 2014, tinham inscritos 1 327. Relativamente ao número 

de desempregados inscritos disse que em 2014 existiam 279 em 2015, 284, ou seja, menos população e 

mais desempregados. Em 2013 disse ter sido feita de receita de bilheteira de cinema dez mil, oitocentos 

e sete euros, em 2014, seis mil e onze euros, e, no ano de 2015, provavelmente, haverá um erro no valor, 

sessenta e nove euros. Afirmou não gostar dos números que tinha acabado de apresentar, ficando 

demonstrado que Trancoso não se encontra no rumo certo, como tem ouvido. Prosseguiu, mencionando 

que estaria prevista a instalação de uma empresa call center em Trancoso, onde iriam ser criados cerca 

de duzentos postos de trabalho mas que, pelos vistos, agora seria sedeada em Pinhel. Questionou se tal 

informação seria ou não verdadeira. --------------------------------------------------------------------------------------------

------- Em resposta às questões, o Presidente do Município, quanto à intervenção do membro da 

assembleia, Paulo Leocádio, mencionou que a entrevista dada pelo membro da assembleia, Júlio 

Sarmento, tinha sido mais um conjunto de mentiras. Sobre este assunto, solicitou que fosse dada a 

palavra ao vereador, João Paulo Matias, no fim da sua intervenção. Em relação à questão levantada pelo 

membro da Assembleia, José Nascimento, disse que a Comissão Municipal de Defesa de Floresta Contra 

Incêndios tem reunido com regularidade estando agendada já uma reunião com a GNR e bombeiros para 

fazerem uma visita ao terreno e prepararem os recursos e meios disponíveis. Quanto à intervenção feita 

pelo membro da assembleia, Tomás Martins, afirmou que os números eram importantes, mas, não tinha 

duvidas, que Trancoso estaria no caminho certo. Comparando Trancoso de 2013 com Trancoso de 2015, 

referiu que se registou um maior número de visitantes, mais alunos na EPT, que tinha sido inaugurado 

mais um solar para turismo, um restaurante que reabriu, a construção do novo quartel dos bombeiros, a 

recuperação da Igreja de Santa Maria, o edifício do Palácio Ducal. Mencionou que gostaria que novas 
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empresas se instalassem mas o que também viu, no mandato anterior, foi empresas a saírem e a 

encerrarem no concelho. Informou ter estado na DGEST, numa reunião a propósito da constituição de 

turmas no próximo ano lectivo, e sabe que Pinhel no pré-escolar tem sete grupos, Trancoso tem dez; no 

1º ciclo Pinhel tem treze turmas, Trancoso tem quinze turmas, no 2º ciclo Pinhel tem seis turmas, 

Trancoso tem oito. Relativamente à suposta fixação de uma empresa referiu que o executivo estava 

atento a essa possibilidade, mas que nada havia de concreto e definitivo. Disse que a mesma se 

encontrava com dificuldades na Guarda e teria de abrir um polo. A informação que tinha era que se 

houvesse condições para abrir, seria em Trancoso mas que não seria fácil pois procuravam gente com 

muitas qualificações. Solicitou que fosse dada a palavra ao vereador João Paulo Matias -----------------------

------- No uso da palavra, o Vereador João Paulo Matias disse que o alvo dessa noticia era o actual 

Executivo, o chefe de gabinete do Presidente da Câmara e o Presidente do Conselho de Administração 

da Empresa Municipal, agora liquidatário. Disse que iria desmentir cada uma das afirmações feitas pelo 

referido membro da assembleia nessa entrevista, intitulando-as como: “as sete mentiras de Júlio 

Sarmento”.  Relativamente à afirmação que a Câmara estaria a ser alvo de uma inspecção do IGAT, para 

além daquela que estava a decorrer pela IGF, explicou que o IGAT não existia, tendo existido a Inspeção 

Geral da Administração Local (IGAL), já extinta, e cujas funções foram integradas na atual Inspeção Geral 

de Finanças, logo não poderia a Câmara estar a ser investigada por uma entidade não existente.  Da 

afirmada violação ao chamado arranjo urbanístico do lugar das Alminhas, referiu tratar-se de uma obra 

executada e não concursada, pelo anterior executivo, a qual se encontrava sob investigação da IGF e 

Policia Judiciária da Guarda. Referiu acrescer o facto de não existir plano de loteamento para aquele 

lugar, logo nunca poderia haver violação de algo que não existe. Da afirmada utilização ilegítima de um 

empréstimo não visado para permitir fundos disponíveis, mencionou que foi o próprio Júlio Sarmento que, 

a 27/09/2013, propôs em reunião de Câmara, tendo sido deliberada a utilização de um empréstimo a 

contrair no futuro para cálculo dos fundos disponíveis. Referiu que este executivo continuou a utilizar essa 

fórmula de cálculo até 16/07/2014, o que, na perspetiva dele, nada tem de ilegítimo porquanto é admitido 

pela alinea c), n.º 1, art. 4.º da lei 8/2012, e n.º 1, art. 6.º do DL 127/2012. Salientou que Júlio Sarmento 

chega assim, ao ponto de afirmar a ilegalidade de uma decisão que ele próprio implementou na Câmara 

Municipal. Das afirmadas ilegalidades na nomeação do chefe de gabinete e do presidente do Conselho 

de Administração da TEGEC, disse que a atual maioria na Câmara de Trancoso nunca tinha sido 

notificada, até à presente data, por qualquer entidade, sobre uma alegada ilegalidade na nomeação. 

Relativamente à nomeação do presidente do Conselho de Administração da TEGEC, disse que, a existir 

ilegalidade, a mesma é da única responsabilidade do anterior executivo que não atualizou os estatutos da 

TEGEC, por forma a permitir que a nomeação fosse da competência desta e não do executivo. Prova 

disso é que, aquando da entrada em vigor da lei 50/2012 de 31 de agosto, o então presidente da TEGEC, 

Tomás Martins, também não foi nomeado por esta e continuou em funções com nomeação pelo 

executivo. Continuando, o vereador referiu, a propósito da alegada prática de um crime de participação 

em negócio, que tal afirmação era absolutamente falsa, pois a advogada, Dr.ª Fátima, a quem foram 
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adjudicados alguns serviços jurídicos, não era sua colega de escritório. Mencionou que ambos exercem 

advocacia no mesmo apartamento, em escritórios distintos, e não têm qualquer sociedade formal ou 

informal. Salientou não ter tido qualquer benefício com tais adjudicações. Relativamente à ratificação de 

despachos de vereadores que não tinham subdelegação de competências, mencionou que, como resulta 

da acta da reunião de Câmara de 11 de maio de 2016, a Câmara Municipal limitou-se a deliberar a 

delegação e subdelegação de novas competências em áreas especificas, publicada em legislação que 

entrou em vigor após o inicio deste mandato.  Relativamente ao citado “lanche oferecido e recusado pelos 

inspetores do IGF, querendo estes apenas uma cadeira”, referiu que tinha sido oferecido um café, 

durante a manhã, acompanhado de uma sardinha doce, e que tinham sido aceites, com agrado, pelos 

senhores inspectores e que, naquelas circunstâncias, estiveram presentes, além do executivo, o chefe de 

departamento e chefes de divisão da Câmara Municipal. Terminou referindo que as declarações do 

membro da assembleia, Júlio Sarmento, tinham como único objetivo desviar a atenção do conjunto de 

ilegalidades praticadas durante os seus mandatos. --------- Interveio, novamente, o membro da 

assembleia, Tomás Martins, referindo que apenas tinha questionado sobre a empresa Randstad porque o 

Município de Pinhel, na sua página de facebook, tinha publicado que a mesma estava a recrutar pessoas 

para criar um polo naquela cidade. Disse que a questão que queria ver esclarecida era se o Município de 

Pinhel estava a publicitar a parceria com a empresa e a criação de um polo, sabendo ele que, também, 

tinha havido entrevistas em Trancoso que acabaram por não dar em nada. -----------------------------------------

------- Em resposta, o Presidente do Município disse que, em Trancoso, a acção de recrutamento tinha 

sido feita em Maio e, em Pinhel foi um mês e meio depois. Sobre esse assunto disse que não diria mais 

nada e, se realmente fosse possível criar mais um polo no distrito da Guarda, estava convicto que seria 

em Trancoso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Interveio o membro da assembleia, João Baptista, referindo que a diminuição de habitantes deveria 

ser uma problemática séria e preocupante porque comprometeria aquilo que, no futuro, seria a 

composição do elenco autárquico. Disse ter ficado com algumas dúvidas relativamente ao facto do 

Presidente do Município ter feito referência à presença habitual do Presidente da Assembleia em eventos, 

pois era algo normal que já acontecia no passado. Não sabia era se o Presidente da Assembleia estaria 

sempre solidário com aquilo que era a orientação do executivo. Questionou como estava o vector do 

empreendedorismo. Solicitou ao Presidente do Município que partilhasse o que se tinha passado, na 

realidade, com o processo do call center. Disse ter ido à feira medieval de Pinhel e admirou-se ao ver um 

jantar, numa tenda, com cerca de 350 pessoas, todas rigorosamente trajadas. Constatou, também, que 

não havia uma artéria sem estar ornamentada e viu ruas cheias de juventude. Pensa que a Feira 

Medieval de Trancoso merecia um acompanhamento que a possa vir a enriquecer ainda mais. 

Relativamente à noticia do jornal “O Interior” sobre, o arranjo urbanístico e as implicações no PDM, pensa 

que, na altura, o membro da assembleia, Gabriela Lopes, evidenciou e congratulou-se com a criação 

desse arranjo. Referiu que o que estaria em causa não seria apenas o arranjo urbanístico, mas de algo 

mais. Perguntou ao Presidente do Município se poderia tranquilizar os membros da assembleia referindo, 
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concretamente, que aquela inspecção se não justificava por falta de fundamento, ou, se era uma situação 

normal aquela que estava a ocorrer na Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------

------- O membro da assembleia, Gabriela Lopes, interveio referindo que não tinha sido defensora da 

forma como o tal arranjo urbanístico fora realizado. Salientou que, aquando da sua intervenção, tinha 

sugerido a abertura de um estágio para um arquitecto paisagístico, pois os jardins de Trancoso 

precisavam de ser renovados. Disse concordar com a ultima intervenção feita perto da rotunda da zona 

industrial, onde tinha sido colocada brita. Afirmou que jamais poderia defender e apreciar a intervenção 

feita junto às alminhas porque aquilo continuava a ser um espaço verde que necessitava de água. Na sua 

opinião, o problema teve origem no facto de o antigo executivo ter tapado o acesso, e ter sido feita a 

promessa, na campanha eleitoral, que o mesmo voltaria a ser reaberto, o que veio, posteriormente, a 

acontecer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o membro da assembleia, Paulo Leocádio, agradecendo os esclarecimentos 

possíveis relativamente à entrevista, uma vez que, o membro da assembleia, Júlio Sarmento, nada pôde 

contrapor ou esclarecer, por se encontrar ausente. Disse ter gostado daquilo que tinha sido feito no 

Palácio Ducal e perguntou se havia algum projecto sobre o destino a dar àquele espaço. ----------------------

------- Em resposta às questões, o Presidente do Município disse que o despovoamento era um assunto 

que preocupava todos, inclusive os concelhos limítrofes, mas que não se resolveria com atitudes 

pessimistas. Mencionou que se deveria acreditar nas potencialidades de Trancoso e no seu futuro, não 

tendo duvidas que estavam no rumo certo. Relativamente às considerações feitas sobre Pinhel, a 

propósito do call center, referiu não terem sido feitas nenhumas exigências por parte da empresa, sendo 

que o Município de Trancoso, em Fevereiro, lhe lançou o desafio, tendo-lhe mostrado o edifício da antiga 

GNR para verem se o mesmo reunia ou não condições. Sugeriram, também, outros edifícios que, não 

sendo do Município, estariam disponíveis, procurando responder às exigências que pudessem vir a ser 

feitas. Disse ter sido realizada uma acção de pré recrutamento, à qual tinham aparecido quinze pessoas, 

sendo que, sete falavam fluentemente francês e as restantes necessitavam de alguma formação. Quanto 

à Feira Medieval, referiu que Trancoso procura celebrar factos históricos esquecidos, como as Bodas 

Reais. Salientou que, este ano, as comemorações da batalha de Trancoso tinham sido pensadas por 

forma a trazer mais gente a Trancoso.  Estranhou o facto de não haver uma palavra de apreço e de 

regozijo por tudo o que vem sendo feito, pois, ao falar com os comerciantes, estes referem uma melhoria 

relativamente a 2013.  Quanto ao Palácio Ducal, afirmou que já estava a ser elaborado um projecto para 

os futuros Paços do Concelho, transformando o actual edifício dos Paços do Concelho em Paços da 

Cultura. Sobre a questão da noticia do Jornal O Interior disse que poderiam ficar tranquilos, tendo 

desafiado o autor da mesma a indicar as fontes, pois se ele tinha informação privilegiada, o executivo não 

a tinha. Felicitou o vereador pela explicação dada.  Disse que a Câmara Municipal tinha recebido uma 

comunicação a informar que iria ser feita uma auditoria ao Município de Trancoso sobre todo o Programa 

de Apoio à Economia Local - PAEL e as relações estabelecidas entre a autarquia e as empresas. -----------

------- O Presidente da Assembleia informou que também lhe tinha sido comunicada a realização da 
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auditoria e que em conversa com o director de departamento, Fernando Delgado, este lhe confirmara 

tratar-se de uma mera inspecção de rotina. Salientou que, no inicio das suas funções de Presidente da 

Assembleia Municipal, fora acusado de estar a criar algum protagonismo, pelo facto de não ter 

conseguido desligar-se das funções que desempenhara ao longo dos anos como líder de bancada do seu 

partido. Relativamente à sua presença em eventos, referiu assumir tal atitude como uma 

responsabilidade e que, em tais eventos, é toda a assembleia que está representada na pessoa do seu 

Presidente. Afirmou que quando não estava de acordo com as posições do Presidente da Câmara lho 

dizia frontalmente. Anunciou que se iria passar à Ordem do dia, elencando os pontos que a constituíam. 

Informou que iria iniciar-se o ponto um dando a palavra ao Presidente do Município. ---------------------------

------- No seu uso, este, informou que, como era habitual, tinha havido a reparação de algumas estradas, 

de alguns caminhos rurais, da limpeza de ruas e de bermas. Referiu a recolha diferenciada dos resíduos, 

a execução de algumas calçadas, a colaboração prestada a mordomos de festas, aos bombeiros, à 

Escola Profissional. Referiu, também, que tinha havido alguma intervenção no Palácio Ducal e no 

separador da Av. Heróis de São Marcos, frente à Escola Secundária. Informou que se encontravam 

elencados alguns projectos já com procedimento concursal, nomeadamente, a requalificação do mercado 

municipal, as etares das Courelas e Quinta do Seixo, os conteúdos multimédia para a casa do Bandarra e 

um plano de acção de regeneração urbana onde existia um conjunto de edifícios, bem como alguns 

espaços públicos do centro histórico, que iriam candidatar. Evidenciou o dinamismo que se viveu em 

Maio e Junho com a feira dos automóveis, a gala do desporto, as comemorações do feriado municipal e 

do dia da criança, as Bodas Reais e uma série de iniciativas, organizadas pelas associações, nos santos 

populares.  Disse que, pelas informações que tinha, a obra do Tribunal não demoraria a ser iniciada.  

Referiu-se às acções em curso em Tribunal, e a outras transitadas em julgado, dizendo que tinha sido 

remetido aos membros da Assembleia um mapa, com excepção da acção intentada pela Caixa Geral de 

Depósitos contra a CMT, e, relativa às obras da parceria publico privada. Solicitou que fosse dada a 

palavra ao vereador João Paulo Matias para explicar a entrada dessa acção judicial.-----------------------------

------- O Vereador explicou que o mapa das acções judiciais, com sentença, enviado aos membros da 

assembleia,  referia o conjunto de obras executadas pela Biosfera. Tinha sido celebrado um acordo, com 

o empreiteiro, onde implicava o pagamento em prestações do montante total de quatrocentos e quarenta 

mil euros, conseguindo-se, na renegociação, que o empreiteiro prescindisse de mais de oitenta mil euros 

de juros já vencidos. Seguidamente, disse existir uma acção pendente relativa à zona industrial no 

Reboleiro, estando a aguardar-se os resultados da investigação por parte da Policia Judiciária, tendo 

sido, também, remetido o processo para a Inspecção Geral de Finanças. Informou, ainda, ter-se 

conseguido um acordo com a CiBifran no montante de doze mil e quinhentos euros, sendo reclamados 

noventa e cinco mil euros devido ao facto de esta ter sido escolhida, para a construção do quartel de 

bombeiros de Vila Franca das Naves e, o anterior Presidente da Câmara ter revogado essa adjudicação. 

Relativamente à Arqui Hoje, acção referente aos conteúdos do Museu Isaac Cardoso, disse que tinha 

sido feito um acordo de cinco mil euros, havendo perdão integral de juros. Conseguiu-se, também, fazer 
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um acordo com a Transneve, acção relativa a preço de transportes, e uma ultima acção que tinha a ver 

com um caminho publico devido a factos criados pelo anterior executivo, uma vez que o proprietário tinha 

feito doação do caminho à Câmara Municipal e não houve o cuidado desta fazer um documento para 

atestar essa propriedade. Relativamente à empresa Aurélio Lopes disse existir a sentença que resultou 

de um acordo feito pelo anterior Presidente da Câmara, à revelia da Câmara, uma vez que não foi a 

reunião de Câmara, estando revogado. O empreiteiro, até hoje, não avançou com nenhuma execução 

dessa sentença e, também, não existe nenhum acordo para o pagamento dessa quantia que, entretanto, 

foi objecto de denuncia, estando-se a aguardar o desenvolvimento das investigações judiciais no aspecto 

criminal dessas obras. Prosseguiu explicando o mapa das acções judiciais em curso referindo que a 

Calvestlar era uma acção que tinha entrado neste mandato e tinha a ver com o facto de o anterior 

Executivo não ter disponibilizado o terreno, como havia prometido, onde veio ser implantado o mercado 

grossista de Trancoso.  Disse que a acção Lopes irmãos, Lda e Aurélio Lopes, Lda, dizia respeito a obras 

não concursadas, que ele próprio contestou em nome da Câmara Municipal a titulo gratuito. Disse que 

houve uma acção relativa a um acidente de viação já no decurso deste mandato. Explicou que a acção 

Herdeiros Sampaio e Melo, tinha a ver com terrenos inundados pela construção da Barragem da Teja que 

não foram pagos aos proprietários. Passados vinte anos estes vieram reclamar o pagamento dos 

mesmos. Referiu que entenderam contestar porque não concordaram com o valor e poderia haver 

questões de prescrição. Relativamente à acção RESUR disse que a mesma se devia a serviços não 

concursados pelo anterior executivo. A acção Ascop diz respeito a obras no convento dos Frades não 

concursadas pelo anterior executivo; iluminações de natal - António de Almeida Correia, serviço facturado 

à antiga agência de promoção de Trancoso, onde teria havido uma promessa verbal que seria a Câmara 

a suportar esse pagamento. Mencionou existirem duas acções, já neste mandato, com a Zurich 

respeitantes a um acidente de viação e a um acidente de trabalho. Informou que as duas ultimas acções 

que entraram foram da Ascop, relativas a pavimentação em Vila Novinha, e a acção de nove milhões 

cento e quarenta e cinco mil , setecentos e cinquenta euros da Caixa Geral de Depósitos intentada contra 

a Câmara Municipal, Empresa Municipal, Paceteg e conjunto de empresas RMG. Disse que, na altura da 

apresentação das contas das auditorias, tinha alertado para o facto que a CGD poderia intentar uma 

acção contra a Câmara na base de uma carta de conforto emitida pela CMT, em que esta se 

comprometia a pagar directamente à CGD o empréstimo contraído pela Paceteg com vista à construção 

da central de camionagem, do campo da feira e do centro cultural Miguel Madeira. Referiu que nessa 

altura, o membro da assembleia, Júlio Sarmento mencionou que a carta de conforto não tinha validade 

nenhuma. Salientou que tinha sido com base nessa carta que a CGD intentou a acção. Para terminar, 

evidenciou que o conjunto de todas as acções implicavam responsabilidades financeiras no montante de 

treze milhões e meio de euros, sendo que doze milhões e setecentos mil euros estavam a ser discutidos 

e novecentos mil eram o resultado das acções que já tinham transitado de julgado. Disse que se 

considerassem que a divida total da Câmara, neste momento, andará por volta de seis milhões de euros, 
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a responsabilidade financeira destas acções representa mais do que o dobro de toda a divida que a 

Câmara tem a entidades bancárias e terceiros. ------------------------------------------------------------------------------ 

------- Interveio o membro da assembleia, Leonel Alves, mencionando ter ficado assustado com os valores 

que tinha visto. Relativamente à Biosfera, obras que não foram a concurso, julga que seria tudo alvo de 

nulidade mas, que as acções, mesmo transitadas em julgado, deveriam existir acções de regresso contra 

os responsáveis pessoais que intervieram nessas obras. Relativamente à acção que a CGD intentou 

contra a Câmara gostaria de ver as pessoas intervenientes a responderem o porquê de terem feito tais 

negócios.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- No uso da palavra, o membro da assembleia, João Baptista, referiu que do anterior mandato, 

também, fizeram parte vereadores da oposição. Questionou porque é que não foi criada alguma revolta 

no momento certo. Perguntou se não terá havido, ao longo destes três anos de mandato, alguma 

resistência por parte do actual executivo de não querer negociar em um, ou outro momento, situações 

que se poderiam ter evitado, dando o exemplo da CGD. Pensa que o Executivo deveria ter feito o esforço 

de renegociar o plano de pagamento. Mudando de assunto, afirmou ser indecente não se reconhecer 

tudo o que tinha sido realizado anteriormente a 2013. Disse que no distrito da Guarda, a Câmara da 

Guarda era uma das autarquias mais endividadas e conseguia fazer obras. Sugeriu que seria 

interessante que fosse projectado aquilo que é a ambição para Trancoso do Presidente do Município, 

convertido em obras, da mesma forma que são projectados processos em acções. Gostaria de ver o 

projecto do Palácio Ducal e o projecto da praça em discussão publica. Interrogou quanto estavam a 

pensar gastar nessas obras. Relativamente à pintura feita no edifício do Palácio Ducal mencionou que, na 

sua opinião, teria sido preferível gastar a tinta a pintar a Igreja de São Pedro. Questionou de quem era a 

responsabilidade das obras do tribunal. Relativamente ao cemitério perguntou como estava a situação 

para a sua ampliação. Congratulou-se com o empenho dos funcionários da Câmara Municipal 

relativamente às Bodas Reais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Interveio, novamente, o membro da assembleia, Leonel Alves, e, referindo-se à intervenção do 

membro da assembleia João Baptista, disse que não se sabia o que estavam a fazer na Guarda, 

relativamente a outros Executivos ou pessoas com responsabilidades sobre a divida existente. Considera 

que as pessoas, que tiveram responsabilidade em actos menos transparentes, deveriam ser chamadas 

como intervenientes principais para figurarem ao lado da Câmara como réus. -------------------------------------

------- Interveio o membro da assembleia, José Nascimento, referindo que dava a ideia que este Executivo 

prezava o conflito com a implementação de acções, parecendo-lhe não haver preocupação em arranjar 

soluções. Disse que gostaria que fosse tratado o problema da zona industrial da Ribeirinha. Gostaria de 

saber se era verdade que havia disponível, por parte do Estado, duzentos e dez milhões de euros para 

limpeza das florestas e que depois, esse valor foi reduzido para trinta milhões de euros.  Disse que, na 

sessão de 29 de Abril, tinha colocado a questão dos herbicidas e o munícipes gostariam de saber sobre a 

compensação dos setecentos euros, falada na altura, pelo Presidente do Município. Informou que os 

encarregados de educação da Ribeirinha estavam descontentes pela forma como decorreu o processo 
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escolar durante o ano lectivo. Estavam à espera de uma resposta cabal e gostaria que o Presidente do 

Município desse uma resposta para que os encarregados de educação se sentissem tranquilizados 

quanto à situação dos seus filhos. Relativamente à situação de dois empresários que gostariam de se 

instalar no polo empresarial do Reboleiro, disse que tem conhecimento que o PDM ainda não se 

encontrava completo mas apelava à capacidade do Executivo para manter esses empresários no 

concelho. Questionou qual o conteúdo da reunião havida no dia dois de Maio, no Reboleiro, acerca do 

PDM e da situação da REN. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o membro da assembleia, Tomás Martins, salientando que seria bom que se 

reconhecesse o exemplo dado pelo o Presidente da União de Freguesias de Trancoso e Souto Maior, 

André Pinto, que andou trajado todo o evento das Bodas Reais. Questionou o Presidente do Município se 

já tinha tido algum “feedback” sobre a feira dos automóveis. Relativamente ao caminho rural do Sr. 

Fernando Santos, perguntou se o Município tinha sido condenado a pagar oito mil euros dessa acção. 

Solicitou que a Câmara tivesse um outro olhar para a Rua da Teja e tapasse os buracos existentes. Disse 

relativamente às obras não concursadas que a responsabilidade seria um pouco de todos, inclusive dos 

serviços técnicos. Referiu que as obras tinham sido feitas à luz do dia, constavam nas informações da 

actividade municipal sem suporte, nem cabimento e os serviços técnicos, também, viram intervir em 

espaços públicos e não denunciaram a situação. ---------------------------------------------------------------------------

------- O Presidente da Mesa salientou que na sessão de Junho de 2013, ainda no anterior mandato, 

trouxe a denuncia dessas acções porque foi nessa altura que teve conhecimento. --------------------------------

------- Interveio o membro da assembleia, Daniel Joana, referindo que confessava ser um admirador da 

forma como as câmaras Municipais de Pinhel e da Guarda têm promovido as respectivas cidades. Disse 

que a estratégia de Trancoso era muito semelhante. Referiu que das poucas formas que uma Câmara 

Municipal tem para dinamizar o comércio local era organizar, com os meios que tem, eventos que 

agreguem pessoas. Disse que algumas iniciativas do concelho seriam mais atrativas do que outras, mas 

era certo que as menos atrativas dão mais movimento do que se não existissem. Referiu que no feriado 

municipal tinha sido realizada uma grande iniciativa, mas que a mesma não teve grande adesão, devido 

talvez às condições meteorológicas mas, na sua opinião, foi muito melhor para o concelho ter-se 

realizado, assim como a feira de automóveis usados. Disse ser necessário mudar de perspetivas e não 

se poder dizer que a Guarda teve uma grande feira farta e os membros desta assembleia virem discutir, 

depois de uma feira da castanha, se lhe deveriam chamar feira, ou, desqualificá-la, e chamarem-lhe festa 

porque, na sua opinião, com essa designação tiravam-lhe algum valor comercial. Relativamente à divida 

do município, disse haver um imperativo de justiça e esse não permitia que ignorassem essas possíveis 

irregularidades pois, as mesmas, tinham uma implicação muito forte no presente e no futuro do concelho. 

------- Interveio o membro da assembleia, José Clemente, referindo que nestes últimos eventos 

realizados, feriado municipal e Bodas Reais, existiu uma vasta equipa de trabalho, desde funcionários 

dos armazéns e outras pessoas, para a sua realização. Deu os parabéns ao Município pela coragem que 

teve em realizar algo diferente nas comemorações do feriado municipal. Salientou que existem algumas 
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falhas a corrigir quanto à actividade cultural mas que estaria sempre de corpo e alma a cumprir as suas 

funções como funcionário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Tomou da palavra o membro da assembleia, João Baptista, questionando o Presidente do 

Município o porquê de não beneficiar empresas de Trancoso pois constou-se que existia uma empresa de 

Viseu a fazer jardinagem em Trancoso. Falou com um empresário de Trancoso que trabalha em relvas e 

o mesmo disse que não tinha sido contactado. Parece que as tintas também não seriam compradas em 

Trancoso. Relativamente à sua observação ao jantar da feira medieval em Pinhel questionou como é que 

as pessoas em Trancoso poderão participar numa ceia medieval inexistente. Pensa que se deveria 

apostar numa ceia, como no passado aconteceu. ---------------------------------------------------------------------------

------- Em resposta às questões colocadas, o Presidente do Município, mencionou que tanto ele como os 

vereadores do seu partido, relativamente à questão da parceria publico privada, estavam tranquilos 

porque sempre estiveram contra e denunciaram esse tipo de acções. Pensa que este executivo agiu 

correctamente sobre esse assunto. Relativamente ao Palácio Ducal disse que estava melhor com a 

intervenção feita.  Mencionou que a escritura do terreno para a zona industrial, assunto que vinha de 

2007, estava resolvida, demonstrando que, apesar das dificuldades, estavam no caminho certo. Referiu 

ser com gosto que têm participado na intervenção da Igreja de Santa Maria porque é um património que 

necessita ser recuperado e, também, estariam disponíveis para colaborar relativamente à Igreja de São 

Pedro. Quanto à intervenção do membro da assembleia, José Nascimento, disse que a estratégia do 

executivo nunca foi a de confronto pois a Câmara sempre foi a primeira a apelar ao consenso e não tinha 

sido ela a ir para os jornais. Relativamente às outras questões, situação dos empresários, educação, 

protecção civil, disse para o membro da assembleia ficar descansado que tudo a seu tempo iria ser 

resolvido. Quanto às questões do membro da assembleia, Tomás Martins, relativamente a emprego e 

empresas, disse que o mesmo tinha, também, responsabilidades uma vez que fazia parte há muitos anos 

de uma instituição. Sempre defendeu que deveriam dar as mãos e colaborarem porque o comércio, e as 

empresas tinham muito haver com a associação. Questionou como poderia ceder lotes de terrenos a 

preços simbólicos se a Câmara ainda não os tinha. Disse que o projecto e a candidatura tinham sido 

feitos e só depois poderiam captar mais empresas para o concelho. Sobre a feira de automóveis disse ter 

valido a pena, tanto que a anterior se realizou em Maio e os comerciantes desse sector já tinham 

solicitado outra para Julho. Quanto à rua da Teja referiu que os buracos iriam ser tapados brevemente. 

Relativamente à questão de comprarem no comércio local disse terem consultado os comerciantes quer 

para as tintas, quer para a jardinagem. Concorda que dentro dos preços e convites tem deixado esse 

apelo e procuram melhorar nesse aspecto. Solicitou que fosse dada a palavra ao vereador João Paulo 

Matias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- O Presidente da Mesa questionou o vereador João Paulo Matias, se tinha havido, ou não, a 

preocupação de se encontrarem soluções com os empreiteiros. --------------------------------------------------------

------- Em resposta, o vereador disse que das dezoito acções que constavam nos mapas, só uma tinha 

sido intentada pela Câmara. As outras dezassete foram intentadas contra a Câmara, limitando-se esta a 
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reagir. Salientou que para haver negociações era necessário ter conhecimento dos problemas, e que este 

executivo não tinha conhecimento que ainda existiam terrenos, inundados pela barragem da Teja, por 

pagar. Relativamente à acção do Reboleiro acreditam que quem está à frente dos destinos de uma 

Câmara sempre se pauta pela legalidade. Disse que nunca poderão acusá-los, no decorrer do anterior 

executivo, de participação por omissão pois relativamente à parceria publico privada sempre votaram 

contra a mesma, como se recusaram a votar em plena Assembleia Municipal. Mencionou ter havido 

reuniões com os empreiteiros, com a excepção do centro comercial grossista. Disse que mesmo que a 

Câmara tivesse chegado a um acordo com os empreiteiros, não valeria de nada porque a contabilidade 

não poderia ordenar um pagamento de algo que não teve um processo de despesa ou um concurso. A 

única forma de pagar seria através de um acordo feito em tribunal, homologado por sentença e transitado 

em julgado. Disse ter havido, também, negociações com a CGD mas aconteceria o mesmo dos 

empreiteiros porque o contrato de arrendamento não tem visto do Tribunal de Contas. --------------------------

------- Interveio o membro da assembleia, Tomás Martins, referindo que na sua anterior intervenção não 

fez qualquer critica daquilo que se deveria ou não fazer. Na sua opinião deve-se avaliar o resultado 

daquilo que é feito. Questionou apenas se relativamente à Feira do Automóvel, o Presidente do Município 

já tinha tido algum feedback dos comerciantes. ------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o Presidente da União de Freguesias de Trancoso e Souto Maior, André Pinto, 

referindo que o assunto da dívida deveria estar sempre na memória pois esta iria hipotecar o futuro do 

concelho durante trinta a quarenta anos. Referente à festa da história agradeceu a todos os funcionários 

que participaram na organização e, também, a quem os dirige. Quanto às pessoas se trajarem, ou não, é 

de opinião que tem a ver com a personalidade de cada um. Diz que não o faz para dar exemplo mas 

porque gosta de participar. Afirmou que o desagradava o facto de ter ouvido, nesta sessão, por parte dos 

membros da bancada do PSD, palavras como Pinhel, Guarda e Celorico da Beira. Pensa que como 

oposição estavam juntos no mesmo barco, e como já se aperceberam não existe dinheiro e é necessário 

motivar, puxar Trancoso para a frente. Relativo a ceias medievais disse preferir trezentas pessoas a 

consumir nos restaurantes e tasquinhas das associações do que estarem pessoas a dar lucro apenas a 

uma só empresa de catering. Deixou um agradecimento especial às associações do concelho que 

participam nos eventos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- No que diz respeito à ceia medieval o membro da assembleia, José Clemente, disse que a mesma 

não se realizou porque quem fez o programa não foi Pinhel, foi Trancoso e que, também, não houve 

assalto ao castelo mas houve outras actividades. Referiu que a ultima vez que houve ceia, tiveram 

apenas cinquenta e cinco inscrições. As pessoas em Trancoso não aderiam à ceia e foi tomada uma 

posição que em defesa das associações, que são elas que exploram as tascas, não haveria ceia 

medieval, sendo uma prática corrente já de há oito, dez anos atrás. ---------------------------------------------------

------- O membro da assembleia João Baptista em resposta ao anterior interveniente disse que gostava de 

estar neste órgão serenamente, sem arrogância porque quando este referiu “quem fez o programa foi 

Trancoso” se calhar, talvez tivesse sido melhor o Presidente da Câmara a dizer: “isto é, da nossa 
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responsabilidade”. Quanto à expressão do Presidente da União de Freguesias, André Pinto: “Estamos 

todos no mesmo barco”, referiu que já nesta sessão tinha expressado que está disponível para ajudar 

enquanto cidadão e Trancosense. Relativamente ao que disse o vereador, João Paulo Matias, afirmou 

que se calhar deveria inteirar-se das acções mas há duas que iria trazer na próxima sessão, pois quando 

colocou a questão da CGD admitiu poder ter havido alguma negociação. Questionou se quando houve a 

negociação se houve algum período que pudesse minimizar os encargos da CGD. Disse que o 

Presidente do Município não respondeu à questão de quem era a responsabilidade das obras do tribunal 

e qual era o valor estimado para o Palácio Ducal e para as obras da praça. Reforçou que, na sua opinião, 

a tinta despendida no Palácio Ducal dever-se-ia ter gasto na Igreja de São pedro. --------------------------------

------- Em resposta, o Presidente do Município disse que as obras do tribunal eram da responsabilidade 

da Administração Central. Relativamente às obras da Praça o valor não chegaria aos quinhentos mil 

euros, e pretendiam que as obras se iniciassem após a feira de São Bartolomeu. Quanto ao Palácio 

Ducal disse que o projecto estava a ser elaborado por um gabinete de arquitectura de Trancoso, que 

ganhou o concurso por vinte e oito mil euros, pelo que só poderia falar em números depois. Quanto à 

intervenção do membro da assembleia, André Pinto, deu os parabéns pela forma simples e honesta como 

fez a sua intervenção. ------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------

------- O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto dois. --------------------------------------------

------- Usou da palavra o Presidente do Município informando tratar-se de um conjunto de contas 

consolidadas não só do Município, mas também da TEGEC que já se encontravam reflectidas aquando a 

apresentação das contas em Abril. Disse que a evolução foi significativa desde o ano passado, menos 

cinco milhões e meio negativos e, este ano, um milhão e meio de euros.  -------------------------------------------

------- Não havendo intervenções, o Presidente colocou o ponto à votação tendo sido o mesmo aprovado 

com onze abstenções e vinte e dois votos a favor.  Informou que se iria passar ao ponto três da ordem 

do dia. Disse que este ponto tinha sido analisado na ultima sessão, mas vinha de novo à apreciação 

porque incluía novos documentos. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------- Interveio o Presidente do Município referindo que a Câmara contraiu, em 2012, um empréstimo de 

três milhões, quinhentos e vinte e um mil para o PAEL, tendo o objectivo de regularizar dividas vencidas 

há mais de noventa dias até 31 de Março de 2012. Desse valor, o Executivo anterior, recebeu dois 

milhões, setecentos e noventa e um mil euros e, em Julho de 2014, já este executivo recebeu a tranche 

no valor de um milhão e doze mil euros. Disse que o mapa do anexo cinco representava a calendarização 

da redução anual do endividamento liquido, tendo havido pequenas correcções efectuadas pelo serviço 

com uma chamada de atenção por parte da inspecção. -------------------------------------------------------------------

------- Não havendo intervenções, o Presidente da Assembleia Municipal informou que se iria passar ao 

ponto quatro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Usando a palavra, o Presidente do Município disse tratar-se de uma pequena revisão orçamental no 

valor de vinte e sete mil euros para abertura de rubricas. Algumas relativas à elaboração de arruamentos 

na freguesia de Freches, Reboleiro e Cótimos e como a funcionária Amélia Sarmento pediu mobilidade, 
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necessitavam de recorrer a algum serviço, no valor de seis a sete mil euros para os julgados de paz. ------

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

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

------- Passados ao ponto cinco, o Presidente do Município referiu que este assunto já tinha vindo à 

Assembleia há algum tempo atrás, mas surgiram algumas dificuldades na medida em que um dos 

elementos do júri, da Câmara Municipal da Covilhã, acabou por sair dessa entidade, tendo sido colocado 

em causa o júri então designado. Informou que o júri seria constituído tendo o Dr. Adelino Almeida Costa, 

Director Departamento da Câmara Municipal de Viseu, como Presidente e como vogais, o Dr. Fernando 

Delgado, da Câmara Municipal de Trancoso e o Dr. Pedro Cardão, do Instituto Politécnico da Guarda. -----

------- Interveio o membro da assembleia Nuno Rodrigues, questionando se o júri tinha de ser constituído 

por alguém que pertença à função publica ou poderia ser alguém em nome individual.  -------------------------

------- O Presidente do Município respondeu que tinha de ser um chefe de divisão, com uma categoria 

igual ou superior, ligado às Câmaras Municipais ou, também, pessoas ligadas a organismos públicos, daí 

ter sido escolhido o Dr. Pedro Cardão. -----------------------------------------------------------------------------------------

------- O membro da assembleia, Nuno Rodrigues, interveio novamente questionando se o membro do 

anterior júri, que tinha saído da Câmara da Covilhã, tinha deixado de pertencer à função publica ou, caso 

contrário, tendo continuado na função publica, porque é que não tinha continuado no júri. ----------------------

------- O Presidente do Município salientou que tinha recebido uma comunicação a informar da 

indisponibilidade do Dr. Eduardo Alves para continuar a fazer parte do júri, uma vez que tinha 

abandonado as suas funções na Câmara Municipal da Covilhã. --------------------------------------------------------

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

unanimidade. O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto seis. ----------------------------------

------- Sendo o júri constituído pelos mesmos elementos do concurso do ponto anterior e 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. ----------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o Presidente do Município referindo que o que estava em causa era o custo 

estimado para os transportes escolares ano lectivo 2016/2017, no valor de trezentos e cinquenta e seis 

mil e quinhentos euros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Aberto o espaço para intervenções e não as havendo, o Presidente da Mesa colocou a proposta à 

votação, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Informou que se iria passar ao ponto oito. ------

------- Tomou a palavra Presidente do Município explicando que estava em causa um valor de oito mil 

euros a serem transferidos para a União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital, para 

arruamento da Rua Praçeta das Torres, cujos autos de medição, fiscalização seriam sempre realizados 

pelos serviços técnicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Interveio o membro da assembleia, Tomás Martins, referindo que, à semelhança de outros 

contratos interadministrativos, constava da certidão um ganho de dois mil euros. Gostaria de saber como 

é que era conseguida essa poupança. -----------------------------------------------------------------------------------------
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------- O Presidente do Município solicitou que fosse dada a palavra ao vereador Eduardo Pinto, uma vez 

que possuía a pasta de delegação de competências. ----------------------------------------------------------------------

------- Em resposta, o vereador informou que o ganho se verificava no estudo prévio que tinham solicitado 

aos serviços, o que permitiu colocar a verba em orçamento. Resultou haver um ganho se fosse a junta de 

freguesia a executar o trabalho porque, por vezes, os empreiteiros têm preços mais competitivos para 

com as juntas de freguesia e, desse ponto de vista, resultou para o orçamento do Município um 

orçamento inferior ao estimado aquando a elaboração do orçamento municipal. ----------------------------------- 

------- Não havendo mais intervenções e colocada à votação, a proposta foi aprovada com 1 abstenção e 

37 votos a favor. O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto nove. ----------------------------

------- O Presidente do Município informou que o apoio financeiro concedido à junta de freguesia da Póvoa 

do Concelho iria ser no valor de doze mil e quinhentos euros, para a ajuda da recuperação feita no 

edifício da junta. A junta de freguesia de Valdujo iria receber um apoio de doze mil e quinhentos euros 

para as obras do pavilhão multiuso existente. A freguesia de Fiães iria receber doze mil e quinhentos 

euros, uma vez que adquiriu uns pequenos palheiros, para a construção de sanitários públicos e, por fim, 

informou que a União de fregfuesias de Trancoso e Souto Maior iria receber um apoio no valor de doze 

mil euros para a repavimentação da variante de Souto Maior. -----------------------------------------------------------

------- Interveio o Presidente da União de Freguesias de Trancoso e Souto Maior, André Pinto, referindo 

que a repavimentação da apelidada variante de Souto Maior teria o custo de vinte e um mil euros. Disse 

que esses doze mil euros iriam inteiramente para aquela obra e que o restante custo seria dividido entre a 

junta de freguesia, 60%, e 40% pela assembleia de compartes dos baldios de Souto Maior. Evidenciou 

que a junta só iria repavimentar uma obra começada pelo anterior Presidente de Junta da Freguesia de 

Souto Maior, Sr. João, pois todo o trabalho feito de expropriação dos terrenos, da criação do caminho 

tinha sido realizado por ele. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

quatro apoios financeiros, às referidas juntas de freguesia, aprovados por unanimidade. -----------------------

------- Não havendo intervenções no Período de Intervenção do Publico 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  

 

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

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

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


