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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE TRANCOSO DE 30 DE SETEMBRO DE 2016 

 

 

----- Aos trinta dias do mês de Setembro 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 da proposta da 4ª revisão ao Orçamento da 

receita e Despesa e às grandes Opções do Plano para 2016; ----------------------------------------------------------- 

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

IRS; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto número quatro –  Análise, discussão e votação da proposta relativa à fixação da taxa de IMI 

a aplicar em 2017; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto número cinco – Análise, discussão e votação da proposta  relativa à redução da taxa de IMI;-  

----- Ponto número seis – Análise, discussão e votação da proposta da 5ª alteração ao P.D.M.; ------------- 

----- Ponto número sete – Análise, discussão e votação das propostas de contratação de empréstimos 

bancários; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Ponto número oito – Apreciação da informação do ROC relativa à situação económico financeira do 

Município respeitante ao primeiro semestre de 2016; ---------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto número nove – Análise, discussão e votação da proposta relativa à revisão do Programa de 

Ajustamento Financeiro (P.A.F.) associado ao contrato P.A.E.L.; ------------------------------------------------------- 

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

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

----- Ponto número onze - Análise, discussão e votação da proposta de correcção do campo “fonte de 

financiamento”, indicada no PPI, relativa ao projecto de requalificação do Mercado Municipal; ---------------- 

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

financeiros, mediante celebração de protocolos às seguintes Juntas de Freguesia:  Aldeia Nova, 

Castanheira, Cogula, Cótimos, Granja, Guilheiro, Moimentinha, Moreira de Rei, Palhais, Reboleiro, Rio de 

Mel, União de Freguesias de Freches e Torres, União de Freguesias de Torre do Terrenho, Sebadelhe da 

Serra e Terrenho, União de Freguesias de Vale do Seixo e Vila Garcia, União de Freguesias de Vila 

Franca das Naves e Feital e União de Freguesias de Vilares e Carnicães. ------------------------------------------ 
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----- 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 Joaquim Figueiredo Ribeiro, substituído por Maria José Botelho; Nadine Dias 

Domingues Ambrósio, substituído por Armando Correia Antunes, membros do Grupo Municipal do Partido 

Social-Democrata, e Nuno Filipe Monteiro Rodrigues, substituído por António Reis Ferreira; Leonel Matias 

Alves, substituído por Vera Lúcia Soares Martins, membros do Grupo Municipal do Partido Socialista . 

Estas faltas foram devidamente anotadas, assim como as registadas pelos Presidentes de Junta das 

Freguesias de Cogula, Jorge Manuel Caetano Ferreira Amado; de Moimentinha, José Carlos Andrade 

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

Freguesias de Trancoso e Souto Maior, André Miguel P. Lourenço Pinto e da União de Freguesias de 

Vale do Seixo e Vila Garcia, António Paulo Inácio Albino. ---------------------------------------------------------------- 

----- 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, Dr.ª Maria Cristina de 

Matos Sampaio e Melo Inocêncio e Rogério Paulo Pires Tenreiro, em substituição de Augusto José 

Sousa Rente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Considera-se ainda faltoso, nos termos do nº2 do Art.º 41º, do Regimento da Assembleia Municipal – 

o qual prevê que: “Será considerado faltoso o membro da Assembleia que só compareça passados mais 

de trinta minutos sobre o início dos trabalhos, ou, do mesmo modo, se ausente dos mesmos, por período 

igual de tempo”, o membro da assembleia, Júlio José Saraiva Sarmento.  ------------------------------------------- 

----- Aberta a sessão, o Presidente da Mesa informou que tinha sido solicitado pelo membro da 

assembleia, Nuno Rodrigues, um pedido de suspensão do mandato por um período de seis meses, tendo 

o mesmo invocado razões familiares e pessoais. Referiu que, nos termos estatutários, esse pedido 

deveria ser apreciado pelo Plenário, colocando-o à consideração. Não havendo nenhum pedido de 

esclarecimento foi o mesmo considerado aceite. Devido ao facto do membro da assembleia em causa 

fazer parte da Mesa, procedeu-se à sua substituição pelo membro da assembleia Carlos Saldanha. 

Seguidamente, o Presidente da Mesa submeteu à discussão a acta da sessão de Junho que, colocada à 

votação, foi aprovada por maioria com duas abstenções por parte de membros da assembleia que 

justificaram o seu voto por não terem estado presentes. Informou que se iria passar ao Período Antes da 

Ordem do Dia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Usou da palavra o Presidente da União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital, António 

Pina, informando que tinha havido a necessidade de realojar uma família na sua freguesia. Referiu existir 

um apartamento vago em Vila Franca das Naves, pertencente à Câmara, e que, na sua opinião, deveria 

servir para situações desse género, mas encontrava-se encerrado, uma vez que ninguém sabia das 

chaves. Disse que a solução apontada pelo Presidente do Município, em colocar uns colchões numa sala 

da antiga escola primária, não tinha sido a mais apropriada. Questionou se a situação do apartamento já 

estava resolvida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Interveio o membro da assembleia, Tomás Martins, questionando em que fase se encontrava a 

situação dos trabalhadores provenientes da empresa municipal TEGEC, e para quando seriam lançados 

os concursos, uma vez que o final do ano se aproximava. Perguntou, também, em que ponto estava a 

renegociação do contrato com a concessionária “Águas da Teja”, esperando que as questões sobre a 

qualidade da água e do tarifário viessem a ser abordadas. Referiu que o cemitério carecia de uma 

ampliação e que a zona envolvente necessitava ser dignificada. Perguntou como estava a situação do 

Plano Director Municipal, sugerindo marcar-se uma sessão extraordinária da Assembleia cujo ponto único 

fosse a sua análise. Disse, ainda a esse propósito, ter tido acesso a informação sobre a área urbana de 

algumas freguesias e ter ficado deveras preocupado face à sua redução. Mencionou o mau serviço 

prestado pela empresa de recolha de lixo, nos últimos três meses. Pensa que o Executivo deveria ter 

algum planeamento relativamente à recolha do lixo, nomeadamente, dar inicio aos procedimentos de 

adjudicação de novos contratos, atempadamente, para não ter de recorrer a outras empresas para fazer 

trabalho temporário.  Salientou que o mais curioso tinha sido o facto da Câmara ter contratado uma das 

empresas que era parte interessada no concurso de adjudicação para esse serviço .---------------------------- 

----- O membro da assembleia, Carlos Saldanha, interveio  agradecendo o trabalho desenvolvido pelos 

soldados da paz no combate aos incêndios e reconheceu, também, o trabalho desenvolvido pela Junta de 

Freguesia de Valdujo, no que diz respeito aos acessos aos terrenos rústicos e pinhais, uma vez que o 

incêndio que afectou aquela freguesia, em Agosto, tinha sido mau, mas poderia ter sido muito pior. 

Enfatizou a experiência de ter visitado a exposição da pintora Eduarda Lapa, patente no centro cultural de 

Trancoso, mas considerou ser urgente encontrar-se uma solução para se expor tão grandioso espólio. 

Questionou se existia algum levantamento quanto ao real custo para os manuais do primeiro ciclo, uma 

vez que tinha havido municípios, no distritoo, que enveredaram pelo caminho de os oferecer. Elogiou 

todos os profissionais da Escola Profissional de Trancoso pelo facto de, neste inicio do ano, se terem 

registado mais turmas e alunos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Usou da palavra o membro da assembleia, Paulo Leocádio Bernardo, felicitando o Executivo pela 

organização de vários eventos, nomeadamente, o Festival de Música no Castelo, o 1º Encontro 

CultiVART e BTT em parceria com outras entidades e a Feira de São Bartolomeu. Sobre esta, disse que 

gostaria que, na próxima sessão, o Presidente do Município trouxesse um apanhado sobre aquilo que 

tinha sido a feira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o membro da assembleia, José Clemente, referindo partilhar da mesma preocupação 

quanto ao espólio da pintora Eduarda Lapa. Referiu ter sido esta a segunda vez que esteve em 

exposiçāo, desde o momento em que o valioso espólio fora doado ao Município de Trancoso. ----------------

----- Tomou a palavra o membro da assembleia, Conceição Alexandre, chamando à atenção para o 

problema do lixo, vivido no mês de Agosto, assim como algum que leva muito tempo a ser recolhido junto 

a alguns ecopontos. Disse que seria importante dar uma imagem diferente de Trancoso. Mencionou a 

falta de algumas passadeiras, nomeadamente, perto da praça e que, também, era necessária a 

construção de rampas em alguns passeios. Relativamente ao Conselho Municipal de Educaçāo, referiu 
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não ter visto, ainda, nenhum relatório nem avaliaçãoāo, pelo que gostaria de saber como estava a 

situação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em resposta, o Presidente do Município referiu que, desde a sessão da Assembleia Municipal de 

Junho, tinham sido três meses com muitas actividades e movimento em Trancoso.  Relativamente à 

questão colocada pelo Presidente da União de Freguesias de VFN e Feital, mencionou ter alguma razão 

quanto ao apartamentoto, mas que já tinham em poder alguma mobília, fruto da generosidade de 

algumas pessoas, e não tardaria muito para que o mesmo fosse mobilado, por forma a que pudessem 

socorrer famílias.  Relativamente à questão colocada pelo membro da assembleia, Tomás Martins, sobre 

a situação dos trabalhadores da TEGEC, disse ter havido algumas reuniões com o júri do concurso para 

definir prazos e critérios e que, até ao dia 30 de Outubro, o aviso do concurso seria publicado. Quanto à 

qualidade da água, referiu que a Câmara, nesse aspecto, procurava pressionar a empresa e que, ainda, 

não existiam novidades relativamente à, eventual, prorrogação do contrato. Em relação ao alargamento 

do cemitério, disse ter havido algumas diligências junto dos proprietários dos terrenos envolventes, mas 

que existiam alguns problemas relativamente ao registo. Sobre o PDM informou que, na quarta feira, 

tinha havido uma reunião com técnicos da CCDR, onde mostrou o seu desagrado pela exigência de uma 

enorme burocracia que faz com que os assuntos se arrastem. Acrescentou que os ditos técnicos 

concordaram em agilizar o processo, solicitando às entidades que ainda não tinham enviado os 

documentos para que os enviassem o mais rápido que lhes fosse possível. Referiu que, em principio, na 

sessão de Abril ou Junho de 2017, seria discutida a versão final. Quanto à questão da recolha do lixo, 

também colocada pelo membro da assembleia, Maria Conceição Trabulo, referiu ter sido um verão de 

muito movimento e se não tivesse havido pessoas, não teria havido tanto lixo, mas que pretendiam 

melhorar esse serviço. Disse que, na primeira reunião do executivo do mês de Outubro, haveria 

condições para adjudicar à empresa LUREC, vencedora do concurso, por três anos, a recolha dos 

resíduos sólidos urbanos do concelho. Relativamente à intervenção do membro da assembleia, Carlos 

Saldanha, disse que só tinha de se congratular pelo trabalho realizado pelos bombeiros voluntários neste 

verão. Disse ter solicitado ao Sr. Rogério Castela, responsável pela protecção civil, que, em conjunto com 

o comandoo e os presidentes das juntas de freguesia, fosse feito um levantamento da necessidade de  

limpeza e de arranjo e abertura de caminhos a efectuar, por forma a prevenir incêndios na próxima 

época. Quanto à exposição da pintora Eduarda Lapa, referiu que a mesma trouxe muita gente a 

Trancoso, tendo sido uma mais-valia a aposta na sua realização. Quanto aos manuais escolares disse 

que iriam contemplar, tal como o ano passado, os alunos do escalão A e B, tendo sido os livros do 1º ano 

comparticipados pelo governo. Sobre a intervenção do membro da assembleia, Paulo Leocádio, disse 

que a Câmara estava sempre disponível para ouvir todos os trancosenses a propósito dos eventos a 

realizar. Acredita ter havido uma melhoria na Feira de São Bartolomeu e pensa que a mesma tem de ser 

vista numa perspectiva global, com todos os benefícios que traz ao desenvolvimento da economia local. 

Relativamente à intervenção do membro da assembleia, Maria Conceição Alexandre, referiu que iriam ser 

disponibilizadas as actas do Conselho Municipal da Educação ---------------------------------------------------------
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----- Interveio o membro da assembleia, Tomás Martins, questionando se o Município tinha estado 

representado no Conselho de Escola, uma vez que, lhe foi dito que nenhum dos representantes do 

Município esteve presente. Pensa que deveria ser feita uma reflexão sobre aquilo que estava a acontecer 

no agrupamento de escolas pois, em contraponto, a EPT começava a entrar no caminho certo. Solicitou 

ao membro da assembleia, Daniel Joana, que prestasse algumas informações sobre o inicio do ano 

lectivo nessa escola. Sobre o agrupamento disse que só fazia sentido existir uma escola se tivesse 

alunos, pelo que, todas as decisões e iniciativas politicas tomadas no âmbito da escola deveriam ter um 

único principio, o aluno. Referiu que, quando se constatam situações no 1º ciclo de decisões arbitrárias, 

altruístas, corporativistas, pensa que a Câmara não as deveria deixar passar em claro. Verificando a 

votação no Conselho de Escola, lamentou que os órgãos afectos ao ensino, nomeadamente a 

Associação de Pais, não tenham sido exigentes. Sugeriu que estava na altura de se repensar o ensino 

publico que existe em Trancoso e que o Município devia ter uma voz mais activa. --------------------------------

----- O membro da assembleia, João Baptista, felicitou o Presidente do Município pela sua recandidatura 

nas próximas eleições autárquicas. Referiu que o despacho nº 10803 B/2016 do Ministério da Agricultura, 

publicado na II Série em 1 de Setembro, contemplava candidaturas para fazer face aos prejuízos, em 

matéria de incêndios, deflagrações, com uma verba de quatro milhões de euros. Questionou qual tinha 

sido a razão que levara o Município a não se candidatar, uma vez que o prazo era até dia 12 de 

Setembro. Relativamente à empresa “Águas da Teja", afirmou ser desonesta e que explicaria esse facto 

mais à frente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- No uso da palavra o membro da assembleia, Daniel Joana, disse que a sua intervenção se devia ao 

facto de lhe ter sido lançado o desafio pelo membro da assembleia, Tomás Martins. Referiu que, como 

qualquer Trancosense, estava satisfeito pelo facto de a EPT ter captado mais alunos. Disse que a mesma 

tem implementado um projecto educativo que julga estar adaptado aos novos tempos. Este trabalho 

deveu-se a toda uma equipa, a começar pelo Presidente da Direcção, Sr. Eduardo Pinto, e a todos os 

outros funcionários internos ou colaboradores, formadores externos, à Câmara Municipal e a alguns 

Presidentes de Junta que, este ano, ajudaram a equipar um laboratório de comunicação e imagem. 

Informou que estavam na residência de estudantes quarenta e três alunos e que a escola tem vindo a 

organizar actividades de integração pós lectivas. Agradeceu a todos os que têm colaborado com a EPT, 

funcionários, comunidade em geral e ao director pedagógico que considera ser o melhor profissional com 

quem trabalhou na sua vida e que tem contribuído para aquilo a que se tem vindo a assistir.  -----------------

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

assembleia Tomás Martins, disse que não esteve presente no conselho geral do dia vinte, mas que 

estiveram os senhores vereadores e outros elementos que fazem parte desta assembleia. Mencionou 

comungar das mesmas preocupações pois sabe da importância do sucesso escolar para atrair, também, 

alunos de outros concelhos. Sobre a intervenção do membro da assembleia, João Baptista, disse não 

saber onde o mesmo leu que o PS já tinha um candidato às próximas autárquicas. Disse que não era 

aquilo que agora os preocupava pois existia muito trabalho a fazer até às próximas eleições. 
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Relativamente às candidaturas, disse que a Engª Sandra Ribeiro fez, ou estava a fazer, um levantamento 

sobre o que se tinha passado. Agradeceu o esclarecimento dado pelo membro da Assembleia, Daniel 

Joana, sobre a EPT. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Mesa comunicou que se iria passar à Ordem do Dia, elencando, de seguida, os 

pontos que a constituíam. Entrou-se, então, no ponto um. --------------------------------------------------------------

----- Usou da palavra o Presidente do Município reconhecendo que algumas coisas poderiam ter sido 

melhoradas, tal como a limpeza de bermas das estradas. Salientou a reparação de algumas estradas, a 

elaboração de arruamentos em Guilheiro, Freches, Cogula e Reboleiro. Disse que havia sido dado um 

apoio muito grande às comissões de festas e que o executivo trabalhara de uma forma muito directa com 

as juntas de freguesia, associações e instituições na realização de eventos. Salientou a reunião da 

ANAFRE, realizada no concelho graças ao empenho dos presidentes de junta, e outros eventos como a 

exposição da pintora Eduarda Lapa, o Festival de Musica no Castelo, o Dia Municipal do idoso, o arraial 

popular do Millennium, a Feira de São Bartolomeu, as férias desportivas, em Trancoso e em Vila Franca 

das Naves, a feira agropecuária, a prova de resistência BTT, realizada pela Casa do Benfica, o Festival 

das Vindimas em Vila Franca das Naves e o Iº Encontro CultiVART. --------------------------------------------------

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

tinha referido a ausência do Município na reunião do Conselho de Escola uma vez que a mesma não 

constava da informação da actividade municipal. Disse que, na sua opinião, a mesma deveria constar. 

Solicitou ao Vereador Eduardo Pinto algum feddback daquilo que se tinha passado nessa reunião. ---------

----- Usou da palavra o membro da assembleia José Nascimento, referindo que na sessão de Junho tinha 

solicitado ao Presidente do Município, se conseguisse saber, qual tinha sido o critério adoptado pelo 

governo quanto à atribuição de verbas para a prevenção de incêndios nas florestas. Disse que na zona 

da Ribeirinha havia quatro candidaturas e todas elas foram canceladas, havendo a perspetiva de lançar 

mais duas, uma no Reboleiro e outra em Palhais. Agradecia que fosse dada alguma informação pois 

constava-se que dos quase trezentos milhões previstos, teriam sido reduzidos para cinquenta milhões. 

Relativamente ao Polo Industrial da Ribeirinha disse que os empresários que recorreram à junta e depois 

à Câmara para se instalarem, ficaram sem uma resposta. Pensa que as pessoas que querem investir e 

caso não exista possibilidade de o fazer, merecem uma explicação, tal como os órgãos autárquicos que 

têm alguma responsabilidade no local. Congratulou-se em saber que até Abril de 2017 o PDM estaria 

pronto. Relativamente às escolas disse não ter sido agradável os encarregados de educação 

perguntarem na junta como estava a situação do jardim de infância e da CAF, e não haver uma resposta 

para dar. Pensa que as juntas merecem ser informadas até porque só em eletricidade gastavam dois mil 

e quinhentos euros / ano. Salientou ser o quinto mandato em que tem ligação à junta de freguesia do 

Reboleiro e nunca na sua memória houve tanta falta de diálogo entre a Câmara e a junta. ---------------------

----- Interveio o Presidente da União de Freguesias de VFN e Feital referindo que o trator limpa bermas 

deveria ter um problema de direcção pois só virava para norte do concelho.  Mencionou que era quase 

impossível passar na estrada de Tamanhos que vai para Vila Franca das Naves. Relativamente às 
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candidaturas de limpeza disse que a Câmara não ajudava nada e que as juntas que tiveram “pé ligeiro”, 

como aquela a que preside, ainda foram contempladas com algum dinheiro. Pensa que a Câmara deveria 

ajudar nestes projectos porque seria bom para todo o concelho. ------------------------------------------------------- 

----- Em resposta à intervenção do membro da assembleia José Nascimento, o Presidente do Município 

disse não ter nenhuma informação acerca das candidaturas e que a situação do Polo Empresarial da 

Ribeirinha não poderia ser resolvida enquanto não estivesse concluída a revisão do PDM. Informou que 

logo que as condições financeiras permitam, se avançaria com uma nova ampliação da zona industrial 

em Trancoso.  Quanto à questão da escola, O Presidente do Município, disse defender uma escola de 

qualidade e de proximidade, de forma a que dê resposta aos alunos e pais. Disse que, muito em breve, 

estariam em condições de resolver essa situação pois considera não ser concebível que crianças de seis 

e sete anos venham de Guilheiro, Corças e Sebadelhe da Serra, para Trancoso às 7h30 m e chegarem a 

casa às 18h30. Quanto às questões do Presidente da Junta, António Pina, disse que as máquinas da 

Câmara viram para todos os lados, tendo sido o serviço de limpeza dessa estrada já contratualizado. 

Lamentou o facto do mesmo ainda não ter sido realizado. Disse, ainda, que a CMT ajuda todas as juntas 

de freguesia sendo a ingratidão um dos maiores problemas da sociedade actual. --------------------------------- 

----- O membro da assembleia José Nascimento, solicitou que fosse explicado se ainda este ano, a sala 

que estaria disponível iria, ou não, funcionar, já que muitos encarregados de educação a interrogavam os 

membros da junta acerca desta questão e, estes, não tinham uma resposta para lhes dar. Relativamente 

ao PDM apelou ao Presidente do Município que fosse elaborado um PDM que permitisse a instalação de 

empresas no Polo da Ribeirinha. -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da União de Freguesias de VFN e Feital disse que se o Presidente do Município estava 

à espera que a junta de freguesia a que preside lhe agradecesse por aquilo que a Câmara tem dado e 

apoiado, enganava-se, pois, na sua opinião, era obrigação da Câmara apoiar todas as instituições. Disse, 

ainda, que o apoio prestado pela Câmara não era igual para todas as juntas. --------------------------------------

----- Interveio o membro da assembleia, João Baptista, recordando que tinha apresentado, acerca de um 

ano, sob a forma de proposta, a atribuição do nome do Sr. Eng.º Pedro Viterbo a uma rua ou avenida na 

cidade de Trancoso. Questionou o Presidente do Município o que é que pensava em termos de 

toponímica para Trancoso e sobre o que estava elencado na proposta apresentada. Perguntou se a 

Câmara Municipal, no que respeita a aplicação de alcatrão, fazia aplicações a particulares e se, sendo 

este o caso, cobrava por isso. Disse ter visto o cilindro, camião, funcionários e técnicos da Câmara num 

segmento de cerca de trinta por quatro metros em Trancoso, numa zona que serve unicamente um 

residente. Gostaria, ainda, de saber em que ponto estava a situação do Palácio Ducal uma vez que, em 

acta da sessão de 29 de Dezembro de 2010, estava expresso que a bancada do PS entendia que o 

edifício não deveria ser adquirido até porque era difícil recuperá-lo e iria trazer constrangimentos 

financeiros. Enquanto cidadão, disse que se deveria reflectir sobre o destino daquele espaço porque 

considera que o edifício dos Paços do Concelho é um edifício com alguma nobreza, tem condições para 

ser recuperado e encontra-se bem localizado. Quanto ao mercado municipal disse ter-se apercebido de 
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alguma agitação pois só na presente data os comerciantes souberam através de uma comunicação que 

tinham de retirar todos os equipamentos da praça a partir de segunda feira. Sugeriu que deveria ser 

pensada a construção de uma nave coberta para aquele espaço. Questionou, se depois da remodelação 

feita, aquele espaço irá ter a aprovação de todos os pareceres das várias entidades, ASAE e outras. 

Estando a obra equacionada para se gastar quatrocentos e dezoito mil euros, questionou se seria 

comparticipada ou só seriam fundos da Câmara a suportá-la. Relativamente à “Águas da Teja” afirmou 

ser uma empresa desonesta considerando haver abuso de confiança e apodera-se de um tratamento de 

coisas que não lhe pertencem. Explicou existir um consumidor em Trancoso que possui um imóvel no 

qual, num primeiro momento a 30 de Outubro de 2012, substituíram o contador, ficando este com zero na 

contagem. Em 13 de Outubro de 2014 substituíram o contador, continuando a zeros. No dia 25 de 

Agosto, às 16h45, um colaborador dessa empresa foi a esse imóvel tendo-lhe sido questionado acerca de 

quanto marcava o contador. Foi respondido que se encontrava a zero. Pediu para abrir a torneira, ao qual 

o colaborador respondeu que não havia água e que a mesma deveria encontrar-se fechada (na rua). 

Referiu que esse consumidor tem conta acessível para pagar o seu consumo e a empresa Águas da Teja 

está a cobrar facturas de 21 metros cúbicos, 40 metros cúbicos, 19, 22 metros cúbicos. Dia 25 de Agosto 

em que o colaborador foi alertado que não havia contador. Porém, no dia 30 foi debitada outra factura 

com 20 metros cúbicos. O membro da assembleia, João Baptista, disse que situações destas são um 

insulto e desonestas e que estava disponível para ser um testemunho daquilo que é a empresa “Águas 

da Teja” juntamente com o Presidente do Município e todo o elenco da Câmara. Salientou que situações 

destas não deveriam acontecer em Trancoso. -------------------------------------------------------------------------------

----- No uso da palavra o Presidente do Município referiu existir o compromisso, por parte da Câmara, em 

dar o nome do Eng.º Pedro Viterbo a uma rua e, oportunamente, iriam reunir com a comissão toponímica 

para verificar qual o lugar mais apropriado. Quanto à questão do alcatrão disse tratarem todos da mesma 

forma e, havendo disponibilidade financeira, têm intenção em resolver os problemas das pessoas. 

Relativamente à questão do Palácio Ducal disse acreditar que as obras que têm vindo a ser feitas 

incomodem muita gente e, referindo-se à obra do mercado disse que ficará uma obra digna. Quanto às 

questões da empresa “Águas da Teja” afirmou que a adjectivação que o membro da assembleia utilizou 

não era essa a linguagem que costuma utilizar e entende que existem muitas maneiras de resolver a 

situação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O membro da assembleia, João Baptista, interveio no sentido de obter resposta à questão sobre as 

obras do mercado serem, ou não, comparticipadas, questão que em seu entender não tinha sido 

respondida. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O membro da assembleia José Nascimento, interveio referindo que gostava de ser esclarecido 

quanto às questões do que pensavam fazer da escola, não só da sala do Reboleiro, mas da Ribeirinha e 

do plano de pormenor relativo ao polo empresarial daquela zona. -----------------------------------------------------

----- Interveio o Presidente da União de Freguesias de VFN e Feital referindo existir um problema de 

toponímia e consequente indicação na sua freguesia, sendo do conhecimento da Câmara. Gostaria de 
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saber como se encontrava a situação. Em tom de ironia afirmou ter gostado de ver na actividade 

referenciadas as passadeiras em Vila Franca das Naves e água em Garcia Joanes. -----------------------------

----- Em resposta ao membro da assembleia João Baptista, o Presidente do Município disse que 

relativamente ao mercado era intenção da Câmara que a obra pudesse vir a ser financiada a 85%. 

Quanto às questões do membro da assembleia, José Nascimento, a propósito da escola, referiu que 

quando os encarregados de educação tiverem lá matriculados os seus educandos, (que não foi o caso), 

poderia ter havido uma segunda turma no polo da Ribeirinha. Em resposta ao Presidente da União de 

Freguesias de VFN e Feital disse que muito em breve, iria ser tratada a questão da toponímia e quanto às 

passadeiras disse que em principio nas primeiras semanas de Outubro seriam sinalizadas e colocada 

alguma sinalética. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O membro da assembleia José Nascimento, disse que das duas questões que colocou, uma delas 

não tinha sido respondida e não ficou satisfeito com a resposta à outra. Em relação à escola referiu que 

os encarregados de educação matricularam os alunos em Trancoso porque não viram a possibilidade de 

os matricular no Reboleiro. No dia 13 de Setembro estiveram com o Presidente do Município tendo sido 

informados que ainda não estava nada previsto e que fossem descansados que antes de abrirem as 

escolas, dia 15, lhes dava uma resposta. Salientou que, na terça feira seguinte, ainda estavam os 

mesmos à espera de uma resposta. Referiu, ainda, que em Agosto, o Director do Agrupamento de 

Escolas disse-lhes que essa situação seria irreversível e que a escola do Reboleiro não iria abrir. 

Questionou sendo assim, como seria possível matricular as crianças no Reboleiro. Pensa que deve haver 

alguma coerência e que as pessoas mereciam uma informação correcta. -------------------------------------------

----- O Presidente do Município referiu que nada é irreversível, nenhum aluno fica sem escola e ninguém 

impediu os encarregados de educação matricular as crianças naquela freguesia. ---------------------------------

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

----- No uso da palavra, o Presidente do Município referiu que a quarta revisão justificava-se devido a 

algumas anulações no que estava orçamentado nomeadamente a ETAR das Courelas, a ETAR da 

Quinta do Seixo, que não iriam ter, em termos de volume de obra, aquilo que era esperado. Disse ter 

havido a necessidade de inscrever algumas rubricas tais como sinalizações horizontais de estrada e 

reparação de um conjunto de estradas e de arruamentos que não estavam no plano. Referiu, também, 

que estava previsto o projecto de solução integrada de mobilidade de Trancoso no valor de cinquenta e 

cinco mil euros e explicou que esse projecto consistia na realização de viagens em diferentes circuitos 

pelo concelho, pelo preço de um euro, de segunda a sexta, permitindo às pessoas virem à sede do 

concelho com mais facilidade. Existia, também, um circuito urbano. ---------------------------------------------------

----- Interveio o membro da assembleia João Baptista questionando se esse projecto não iria colidir com 

os profissionais de táxi. Disse tratar-se de um assunto que o preocupava pois existem em Trancoso 

vários taxistas e deveria haver alguma ponderação com esta situação pois podem perder alguns serviços. 

----- Tomou a palavra o membro da assembleia, Júlio Sarmento, referindo verificar que cerca de mais 

90% da receita que iria suportar estes investimentos, vinham da descativação de verbas de fundos 
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comunitários. Salientou que das apertadas regras para a Orçamentação da receita estava a indicação 

clara de que os empréstimos e fundos comunitários só poderiam ir ao orçamento, quando se encontram 

já contratados. Mencionou que ou os fundos comunitários foram colocados no orçamento, sem suporte de 

nenhuma candidatura aprovada, então não existe, tratando-se de uma receita virtual ou se ficou alguma 

candidatura aquém que permitiu retirar os quinhentos mil euros, essa receita nunca virá pois se estava 

alocada a uma candidatura, não é realizada despesa, logo o reembolso da receita nunca virá. ---------------

----- Em resposta, o Presidente do Município disse que a informação sobre o projecto de integração de 

mobilidade iria chegar aos Presidentes de Junta. Crê que os taxistas poderiam vir a ganhar pois a 

intenção é a de trazer gente a Trancoso, num determinado horário, e nunca serão comtempladas as 

mesmas localidades durante a semana. Sobre as questões levantadas pelo membro da assembleia Júlio 

Sarmento disse que as candidaturas da Etar da Quinta do Seixo e a Etar das Courelas encontravam-se 

aprovadas, mas, devido a alguns problemas a nível de concurso, não poderiam ser realizadas em 2016 e 

transitariam para 2017. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Mesa colocou a proposta à votação, tendo sido a mesma aprovada por maioria com 

15 abstenções e 18 votos a favor. Informou que se iria passar ao ponto três. -------------------------------------

----- Usou da palavra o Presidente do Município referindo que, atendendo às dificuldades vividas pelas 

famílias devido à carga fiscal e a alguma austeridade, a proposta era a de reduzir a participação no IRS 

em 2,5%. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 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 quatro da ordem do dia. --------------------

----- Usou da palavra o Presidente do Município referindo que esta proposta procurava, também, minorar 

o esforço que tem sido exigido às famílias, propondo-se fixar a taxa mínima em termos de IMI de 0,3. -----

----- 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. --------------------------------------------

----- O Presidente do Município explicou que o IMI sofreria uma redução consoante o número de 

dependentes do agregado familiar. Mencionou que quando existisse um dependente a redução seria de 

vinte euros, dois dependentes, quarenta euros e três ou mais seria de setenta euros. ---------------------------

----- O Presidente da Mesa colocou a proposta à votação tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. 

Informou que se iria passar ao ponto seis da ordem do dia. ------------------------------------------------------------

----- O Presidente do Município informou que o que estava em causa nesta alteração ao P.D.M.  era o nº2 

do artº 24 por forma a viabilizar um conjunto de investimentos, impulsionando assim o desenvolvimento 

local, nomeadamente, no sector agrícola. Disse que na versão aprovada em Fevereiro tinha sido 

acrescentado um pequeno texto “… e outras de reconhecido interesse público municipal”, vindo agora a 

CCDR dizer que essa parte deveria ser retirada porque seria uma situação muito abrangente. ---------------- 

----- 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 sete. Referiu haver dois momentos 

para votar, um primeiro momento era uma apreciação pelo facto dos empréstimos ultrapassarem 10% 
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das despesas de investimento previstas no orçamento do exercício. Passou a ler a proposta que iria ser 

submetida à aprovação: “Considerando que a Câmara Municipal deliberou proceder à rectificação dos 

despachos de abertura dos procedimentos de contratação de empréstimos para financiamento de 

despesas de investimento nos termos do nº1 do artº51 da Lei nº73/2013 de 3 de Setembro na sua actual 

redacção, portanto, o RFALEI. O nº 2 do artº51 do RFALEI prevê que caso o valor dos investimentos a 

financiar ultrapassem 10% das despesas de investimento previstas no orçamento de exercício, são 

submetidos, independentemente da sua inclusão, no Plano Plurianual das Actividades a discussão e 

autorização prévia da Assembleia Municipal. O total dos investimentos a financiar ultrapassa o limite do 

previsto no nº2 do artº51 do RFALEI. Propõe-se então que a Assembleia Municipal delibere: 1 -  conceder 

autorização prévia para o financiamento dos investimentos identificados no quadro seguinte de acordo 

com o disposto no nº2 do artº 51 da Lei 73/2013 de 3 de Setembro na sua actual redacção. “  ----------------

----- No uso da palavra o Presidente do Município referiu que como o conjunto dos quatro empréstimos 

seria de um milhão trezentos e sessenta e quatro mil, setecentos e trinta e seis euros e quinze cêntimos, 

ultrapassa os 10% das despesas de investimento do orçamento em exercício e, daí, ser necessário a 

Assembleia deliberar conceder essa autorização prévia para o financiamento dos investimentos : 

requalificação do mercado municipal, componente nacional da Etar das Courelas, reparação do Pavilhão 

Multiusos e a requalificação da rede viária municipal e diversos arruamentos. --------------------------------------

----- O Presidente da Mesa abriu espaço para debate sobre a questão da autorização prévia. -----------------

----- Interveio o membro da assembleia, Tomás Martins, questionando uma vez que já se iria contrair um 

empréstimo, onde é que constavam as artérias da cidade uma vez que várias ruas de vários bairros 

necessitavam de manutenção. Disse que uma vez que a Etar das Courelas iria ser financiada seria 

importante, também, resolver o problema do saneamento no São Marcos que existe há anos. ----------------

----- Em resposta, o Presidente do Município disse que o objectivo destes empréstimos, sobretudo se 

vierem a ser visados pelo Tribunal de Contas, permitiria, em termos de fundos disponíveis, um alívio para 

poderem pensar noutros investimentos. De qualquer forma os empréstimos só poderiam ser utilizados 

para os fins apresentados.  Referiu que em termos de dívida registada o Município estava bem melhor do 

que em 2013.  Presentemente a credibilidade da CMT junto da banca é totalmente diferente e a taxa de 

juro spread apresentada 1.24, é muito boa.  Disse ter registado a nota da questão da repavimentação de 

algumas artérias da cidade mas seria necessário, rapidamente, lançar os procedimentos para a 

repavimentação da estrada do Chafariz do Vento até Trancoso. --------------------------------------------------------

----- O Presidente da União de Freguesias de VFN interveio e disse não saber quais eram os arruamentos 

que iriam ser feitos com os vinte e seis mil e quinhentos euros. ---------------------------------------------------------

----- Não havendo intervenções, o Presidente da Mesa colocou a proposta da concessão de autorização 

prévia para o financiamento dos investimentos identificados tendo em conta que o valor ultrapassa os 

10% das despesas de investimento no orçamento do exercício. A proposta foi aprovada por maioria com 

16 votos contra e 20 a favor.  Comunicou que os documentos enviados continham algumas erratas 

passando-as a assinalar: no documento chamado ocorrências prévias à avaliação das propostas, 
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nomeadamente, na requalificação viária e na reparação do Pavilhão Multiusos onde está “por despacho 

do S. Presidente da Câmara Municipal”, deveria estar “na sequência da deliberação camarária do dia 12 

“. No que concerne à requalificação da Etar das Courelas e na requalificação do Mercado Municipal onde 

está “reunião extraordinária do 12 do corrente”, deveria estar “reunião extraordinária do órgão executivo 

do dia 12 do corrente”. Em todas as propostas de financiamento onde se refere ao “Banco Internacional 

de Crédito Agrícola”, deve ler-se “Banco Internacional de Crédito, SA”.  Não havendo intervenções sobre 

as propostas, as mesmas foram colocadas à votação tendo sido a proposta relativa ao financiamento da 

requalificação do Mercado Municipal, onde estava previsto um empréstimo de quatrocentos e quarenta e 

três mil, quatrocentos e trinta e cinco euros e vinte e três cêntimos, aprovada por maioria com 16 votos 

contra e 21 a favor. A proposta de investimento para a remodelação da Etar das Courelas de contração 

de empréstimo de cento e sete mil, setecentos e noventa e três euros foi aprovada por maioria com 16 

votos contra e 21 a favor.  Colocada à votação a proposta relativa ao financiamento da reparação do 

Pavilhão Multiusos, no valor de oitenta e um mil trzentos e setenta e três euros e setenta e três cêntimos, 

a mesma foi aprovada por maioria com 16 votos contra e 21 a favor. Por fim, a proposta de financiamento 

para a requalificação da rede viária municipal e diversos arruamentos no valor de setecentos e trinta e 

dois mil, cento e vinte e três euros e dezanove cêntimos foi aprovada por maioria com 16 votos contra e 

21 a favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O membro da assembleia, Júlio Sarmento, apresentou uma declaração de voto que irá ser transcrita 

na integra: “O GRUPO MUNICIPAL DO PSD à Assembleia Municipal de Trancoso tendo votado contra a 

contração dos empréstimos propostos pelo Executivo Municipal vem apresentar a sua declaração de 

voto. A Lei admite a contração de empréstimos para suporte à realização de investimentos. Contudo, tal 

possibilidade há-de naturalmente compaginar-se com os princípios elementares de gestão pública e em 

especial de gestão financeira. Como sublinha abundantemente o Tribunal de Contas, quando o nº1 do 

artigo 51º do RFALEI permite a contração de empréstimos de médio e longo prazos para investimentos, 

supõe naturalmente, que estejam claramente justificados e fundamentados em termos de necessidade e 

imprescindibilidade à luz do interesse público e hão-de ser atuais e rigorosamente fixados na sua vertente 

financeira. 

A proposta recebida do executivo que sustenta a apresentação dos empréstimos referidos visando obter 

votação favorável desta Assembleia, não fundamenta nem a atualidade nem a imprescindibilidade dos 

investimentos em causa, nem tão pouco a sua justificação na vertente financeira, onde se devia articular 

com os objetivos estabelecidos e aprovados para a sustentabilidade financeira do Município no âmbito do 

PAEL e no documento, que ainda não foi analisado e se denomina programa de Ajustamento Financeiro. 

Ora nem o PAEL nem o Programa de Ajustamento Financeiro prevê a contração de novos empréstimos 

nem se justifica como eles se articulam nos objetivos propostos pelo Município no âmbito do ajustamento 

financeiro, nem como se enquadram nas suas metas. É certo que está demonstrada a existência de 

capacidade de endividamento, mas a aprovação dos empréstimos pretendidos agravaria a tendência de 
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ajustamento bem como a divida da autarquia. A contração dos empréstimos em causa, elevaria a divida a 

Instituições de crédito para valores superiores a 7 milhões de euros, o maior valor de sempre neste item. 

A dívida à Banca que se situava em 2013 em 6.519.769,00 euros e em 2015 em 6.057.219,00 euros 

passaria para valores aproximados a 7,5 milhões de euros um máximo histórico. A proposta recebida 

nesta Assembleia contém dois pontos. O primeiro relativo à Autorização à contração de empréstimos nos 

termos do nº2 do artigo 51º da Lei 73/2013 de 3 de Setembro, embora sem qualquer fundamentação de 

facto e de direito. O segundo ponto pretende que a Assembleia vote a ratificação da adjudicação dos 

investimentos em curso, deliberando-se expressamente a atribuição do respetivo parecer prévio com 

retroatividade à data de abertura dos procedimentos de contratação. 

Em nosso modesto entender, este ponto numero dois, não é da competência da Assembleia Municipal, 

pois a emissão de parecer prévio vinculativo é da competência do Órgão executivo, como decorre do seu 

regime legal. 

A deliberação da Assembleia Municipal enfermaria de um vício de incompetência relativa, geradora de 

anulabilidade nos termos do artigo 135º do CPA. Acresce por último: A contração de empréstimos de 

médio e longo prazo que abranjam mais que dois mandatos eleitorais, tem de ser autorizada pela maioria 

absoluta dos membros em efetividade de funções da Assembleia Municipal, como decorre do nº 6 do 

artigo 49º do RFALEI. Ora tendo a deliberação da Assembleia Municipal que aprovou os presentes 

empréstimos sido tomada por maioria relativa, isto é, apenas com 21 votos a favor, quando a maioria 

absoluta nesta assembleia é de 22 votos, é manifesto que os referidos empréstimos não se podem 

considerar aprovados pois careciam da autorização legalmente imposta de maioria absoluta para 

juridicamente poder vincular o Município.  

O Grupo Municipal do PSD 

Júlio Sarmento” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- Usou da palavra o Presidente do Município referindo serem dados muitos positivos aqueles que 

apareciam no parecer do ROC. Salientou a página três onde constava que o Município apresentava em 

30 de Junho de 2016 o valor de divida total dentro dos limites legais, definidos na Lei 73/2013 de 12 

Setembro, correspondente a 0,96 a média da receita corrente liquida e cobrada, a divida total era de sete 

milhões, oitocentos e quarenta e seis mil euros, tendo uma redução, neste primeiro semestre, de 

quatrocentos e vinte mil e quarenta e nove euros. Chamou à atenção o que referia a página 24, onde no 

campo pagamentos em atraso constava:” verificaram que de acordo com o previsto no artº55, da Lei. nº7 

A/2016 de 30 de Março e com o mapa de pagamento em atraso comunicado à DGAL com referência a 30 

de Junho de 2016, o Município não apresenta qualquer valor de pagamentos em atraso.” Por outro lado, 

e com a fórmula de cálculo do prazo médio de pagamentos referida nos termos do nº 9870/2009 do 

Gabinete do Ministro das Finanças e Administração Publica de 13 de Abril, o Município de Trancoso 

apresenta no final do primeiro semestre de 2016 um pagamento médio de 72 dias. “Referiu que este 

parecer leva a concluir que se encontram no bom caminho. -------------------------------------------------------------
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----- Não havendo nenhuma consideração, o Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto 

nove. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- No uso da palavra o Presidente do Município informou que em 2012, o Município encontrava-se 

numa situação de desequilíbrio financeiro e, por forma a eliminar os pagamentos em atraso vencidos há 

mais de 90 dias, teve necessidade de recorrer a um Plano de Ajustamento Financeiro. Na altura, a 

Assembleia Municipal em 23 de Setembro de 2012 aprovou esse plano com medidas julgadas 

necessárias para a recuperação financeira do Município e com a mudança do Executivo o reequilíbrio foi 

uma prioridade e conseguiram reduzir a dívida. Salientou alguns parágrafos do documento apresentado, 

tais como, medidas de contenção da despesa e a conclusão. Informou  que o Tribunal de Contas, a 

propósito do visto para a obra do Mercado Municipal, solicitou que deveriam apresentar a revisão do 

P.A.F. .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Aberto o espaço para intervenções, usou da palavra o membro da assembleia Tomás Martins 

referindo que não conseguiu entender os valores das projecções feitas no documento para o ano 

2016/2017 até 2026 pois existem valores muito dispares e gostaria de saber com que base o Dr. Pedro 

Patrício fez essas projecções. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente do Município lembrou que foi o mesmo consultor financeiro, Dr. Pedro Patrício, que 

elaborou na altura o PAF e o Plano de Saneamento em 2012 sendo que esta questão só apareceu fruto 

do Município ter recorrido ao empréstimo do PAEL. Disse que até 2026 ainda haveria outras revisões ao 

PAF.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Colocada à votação da proposta, a mesma foi aprovada por maioria com 2 abstenções e 33 votos a 

favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em declaração de voto, o membro da assembleia Tomás Martins referiu que a sua abstenção se 

deveu ao facto de não ter conseguido obter um esclarecimento relativo às projecções vertidas no 

documento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Passados ao ponto dez o Presidente do Município explicou que o que estava em causa eram quatro 

propostas de despesas plurianuais. Uma relacionada com o fornecimento de energia elétrica em mercado 

liberalizado, sobretudo para se proceder à contratação do fornecimento de energia elétrica em baixa 

tensão, incluindo, também, os consumos de iluminação publica e do Município.  Disse que o processo 

estava a ser desenvolvido em conjunto com 16 municípios, que fazem parte da agência energia do 

interior-ENERAREA, e o valor total em causa seria de um milhão, novecentos e dezassete mil euros 

repartidos pelos anos 2017, 2018 e 2019. Referiu que as restantes propostas de despesas plurianuais 

tinham haver com a ETAR das Courelas e que repartiram os valores em função do cronograma para 

2016, cento e sessenta e seis mil, trezentos e doze euros e vinte e cinco cêntimos e para 2017, trezentos 

e noventa e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro euros e quarenta e oito cêntimos.  Referiu que para a 

Etar da Quinta do Seixo, previam-se sessenta e quatro mil euros, trezentos e cinquenta e oito euros e 

setenta e dois cêntimos para 2016 e quinhentos e trinta e nove mil quinhentos e nove euros e vinte e oito 

cêntimos para 2017. Relativamente ao Mercado Municipal previam duzentos e trinta mil, duzentos e 
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sessenta euros e noventa e cinco cêntimos em 2016 e duzentos e treze mil cento e setenta e quatro 

euros e vinte e oito cêntimos para 2017. ---------------------------------------------------------------------------------------

----- 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 onze da ordem do dia. ----------------------

----- O Presidente do Município explicou que aquando à apresentação do Plano Plurianual de 

Investimentos, foi colocado, por lapso, no campo de financiamento Administração Central (AC). O 

Tribunal de Contas informou que só daria visto favorável se no campo estivesse Administração 

Autárquica (AA). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 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 doze. Questionou os lideres dos grupos 

municipais, uma vez que se tratavam de apoios financeiros a dezasseis freguesias, se concordavam votar 

a proposta em conjunto.  Os mesmos responderam afirmativamente. -------------------------------------------------

----- No uso da palavra o Presidente do Município disse reconhecer o trabalho e o esforço que as juntas 

de freguesia fazem ao longo do ano procurando a melhoria de qualidade de vida das suas populações. 

Disse que ao longo do mandato não deixaram nenhuma freguesia sem nenhum apoio por pequeno que 

fosse. Informou que para as freguesias em causa o apoio seria de três mil euros a cada. -----------------------

----- O Presidente da Mesa colocou a proposta à votação tendo sido os dezasseis apoios financeiros, às 

referidas juntas de freguesia, aprovados por unanimidade. ---------------------------------------------------------------

----- No Período de Intervenção do Público interveio o munícipe José Sarmento, residente em 

Trancoso, referindo ter ficado com uma dúvida alusiva ao ponto sete da ordem do dia, relativamente aos 

empréstimos. Disse que por aquilo que tinha percebido, os mesmos foram aprovados por maioria relativa. 

Posteriormente, a declaração de voto do PSD referiu que a lei exigia uma maioria absoluta relativamente 

aos membros em efectividade de funções. Disse ter consultado a lei 73/2013 de 3 Setembro, artº49 nº6 

onde efectivamente existe a maioria absoluta. Mencionou ter ouvido o Presidente da Mesa ter dito 

aprovado mas, na sua opinião, não tendo havido maioria absoluta, não houve a aprovação dos 

empréstimos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em resposta, o Presidente da Mesa disse que depois da declaração de voto do grupo municipal do 

PSD, também, consultaram a lei, nomeadamente o artº51, não tendo de forma alguma uma opinião final 

sobre essa matéria. Disse que a Mesa, sujeita a vir alterar a sua opinião, entendeu que bastava a votação 

por maioria dos membros da assembleia presentes.   Referiu que a questão era susceptível de poder vir a 

ser impugnada por quem entendesse, mas que o Tribunal de Contas iria, em primeira mão, verificar se 

existia ou não ilegalidade na deliberação.   Propôs aos membros da Assembleia a votação por minuta dos 

resultados das deliberações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Interveio o membro da assembleia João Baptista referindo que só votaria se existisse alguma 

redacção ou suporte que lhe permitisse em consciência votar pois foi discutido e votado um ponto que 

não se saberia o resultado final. --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O membro da assembleia Tomás Martins questionou qual era a necessidade de se optar por essa 
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modalidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em resposta, o Presidente da Mesa disse entender que as todas deliberações tomadas, caso não 

fossem aprovadas por minuta, não poderiam entrar imediatamente em vigor. Em todos os mandatos que 

esteve presente, as votações de orçamentos e as suas revisões imediatamente entravam em vigor como 

se tivesse havido uma aprovação tácita por minuta. Disse ter vindo a debruçar-se sobre essa questão e 

entende que não poderiam dizer que houve aprovação por minuta como refere o artº43 do Regimento. ----

----- Interveio o membro da assembleia, Daniel Joana, referindo que o grupo municipal do PS não 

colocaria impedimento à aprovação por minuta apresentada. -----------------------------------------------------------

----- O membro da assembleia João Baptista mencionou que o artº 43 dizia: “…as actas podem…” e não 

“… as actas devem…”. Apelou à Mesa que adiasse este tipo de modelo para a próxima sessão pois em 

momento algum nunca foi anunciado que teriam de minutar sumariamente uma situação. Disse que a sua 

ausência na sala, caso essa situação se mantivesse, dever-se-ia ao facto de não poder votar em 

consciência tal situação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Mesa disse recordar-se que num mandato anterior, pelo menos, tinha havido uma 

aprovação em minuta porque se tratava de um documento que tinha que ter uma redacção tendo-se 

procedido à sua aprovação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio, novamente, o membro da assembleia João Baptista referindo que lhe parecia haver um 

vazio de aprovação porque a bancada do PSD apresentou uma declaração de voto, estando na integra 

gravada mas, materialmente, não estava a ser exibida nem relida porque entretanto o membro da 

assembleia, Júlio Sarmento, que a tinha apresentado, ausentou-se. --------------------------------------------------

----- O Presidente da Mesa disse que esse documento jamais entraria numa minuta. Apelou aos membros 

da assembleia que ponderassem porque nunca esta questão tinha sido levantada. Sempre se entendeu 

que as deliberações entravam automaticamente em vigor. Entendeu que regularmente não deveria ser 

assim, resolvendo hoje colocar a questão à consideração. Não havendo mais intervenções informou que 

iria colocar à votação a proposta de se votarem as questões por minuta. Salientou que não estavam a 

repetir votações mas, apenas, a submeter à votação uma minuta, um formalismo que a lei impunha. ------- 

----- Colocada à votação, maioria do grupo municipal do PSD ausentou-se da sala, excepto os membros 

da assembleia José Clemente e Presidente da Junta da Póvoa do Concelho, Francisco Quelhas. ----------- 

----- Desta reunião, se lavrou a minuta dos resultados das deliberações, aprovada por unanimidade dos 

membros da assembleia presentes e assinada pela respetiva Mesa para que produza efeitos imediatos. -- 

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 
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Adenda  
 

A pedido do membro da Assembleia, Tomás Martins, na página 6 da acta, onde refere: 

"...quando se constatam situações no 1ºciclo de decisões arbitrárias, altruístas..." 

deve ler-se: 

"...quando se constatam situações no 1º ciclo de decisões arbitrárias, autistas, ..." 

Na página 15, onde refere:  

" Aberto o espaço para intervenções, usou da palavra o membro da assembleia Tomás Martins 

referindo que não conseguiu entender os valores das projecções feitas no documento para o ano 

2016/2017 até 2026 pois existem valores muito dispares e gostaria de saber com que base o Dr. 

Pedro Patrício fez essas projecções." 

deve ler-se: 

"Aberto o espaço para intervenções, usou da palavra o membro da assembleia Tomás Martins 

referindo não ter conseguido entender os valores das projecções feitas no documento para o ano 

2016/2017 até 2026, uma vez que as mesmas assentam em pressupostos que nunca, 

anteriormente, se verificaram. Gostaria de saber com que base o Dr. Pedro Patrício fez essas 

projecções." 

O membro da assembleia José Nascimento considerou que, a seguir à linha 26 da página 17, 

seria importante a acta conter: 

“Pelas dúvidas levantadas pelo Grupo Parlamentar do PSD que ameaçava ausentar-se da sala 

caso a Mesa insistisse na votação da aprovação da acta em minuta, o Sr. Presidente da Mesa 

interrompeu a sessão e concedeu três minutos aos Senhores deputados para que pudessem 

concertar posições. Regressados à sala, o deputado José Nascimento, em representação do 

Grupo Parlamentar do PSD, usou da palavra, voltando a apelar à Mesa para que este acto não 

fosse realizado nesta sessão, uma vez que não tinha sido informada a Assembleia deste 

propósito, em devido tempo, nem sequer durante o período da Ordem do Dia, estando já no 

Período de Intervenção do Público. Disse ainda que os deputados do Grupo Parlamentar do 

PSD tinham decidido ausentar-se da votação, caso este pedido fosse recusado.” 

 

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  


