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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

TRANCOSO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015 

 

------- Aos vinte e um dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e quinze, 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: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------- 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 relativa ao Mapa de Pessoal do 

Município para 2016; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Ponto número três – Análise, discussão e votação da proposta relativa ao Orçamento da 

receita e da despesa e das Grandes Opções do Plano para 2016; ------------------------------------------- 

------- Ponto número quatro - Apreciação da informação do ROC, relativa à situação económico-financeira 

do Município, respeitante ao 1º semestre de 2015; --------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto número cinco - Análise, discussão e votação da proposta de Regulamento relativo aos 

períodos de abertura e funcionamento dos estabelecimentos de venda ao publico e de prestação de serviços; 

------- Ponto número seis - Análise, discussão e votação da proposta relativa à delimitação da Área de 

Reabilitação Urbana (ARU) do Centro Histórico de Trancoso e aos benefícios e incentivos a essa 

reabilitação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Ponto número sete - Análise, discussão e votação da proposta à extinção da Associação Castelos 

da Raia – Associação Cultural de Municípios; ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

financeiros mediante celebração de protocolos com as seguintes  juntas de freguesia: Aldeia Nova, 

Castanheira, Cogula, Cótimos, Fiães, Granja, Guilheiro, Reboleiro, Rio de Mel, Tamanhos, União das 

Freguesias de São Pedro, Santa Maria e Souto Maior, União das Freguesias de Vale do Seixo e Vila Garcia, 

União das Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital e União das Freguesias de Vilares e Carnicães. 

------- Ponto número nove - Análise, discussão e votação relativa a um pedido de reconhecimento de 

interesse publico respeitante a uma actividade produtiva no âmbito do DL nº 165/2014 de 5 de Novembro; - 

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

nomeação do Conselho Municipal de Educação; ------------------------------------------------------------------ 

------- Ponto número onze - Eleição de um representante das Juntas de Freguesia para integrar a Comissão 

Municipal de Protecção Civil. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Período destinado ao publico. --------------------------------------------------------------------------------------------
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------- Depois de assinada a folha de presenças, para verificação de quórum, constatou-se a falta dos 

membros da assembleia Patrícia Raquel Ribeiro Lavoura, substituída por António Reis Ferreira, membros 

do Grupo Municipal do Partido Socialista e Joaquim Figueiredo Ribeiro, Maria da Conceição Fernandes 

Trabulo Alexandre, João José Batista de Sousa, substituído por Armando Correia Antunes e Nadine Dias 

Domingues Ambrósio, membros do Grupo Municipal do Partido Social-Democrata. Estas faltas foram 

devidamente anotadas, assim como as registadas aos senhores Presidentes de Junta da Freguesia de 

Moimentinha, José Carlos Andrade Pinto, e de Palhais, Hélio José Meireles Martins. ------------------------------ 

------- Estiveram ainda presentes, em representação da Câmara Municipal, os senhores Vereadores Eduardo 

António Rebelo Pinto, João Paulo Rodrigues Matias, Humberto Cristóvão do Nascimento Almeida,  João 

António Figueiredo Rodrigues e Dr.ª Maria Cristina M. Sampaio M. Inocêncio.----------------------------------------

------- Consideram-se ainda faltosos, nos termos do nº2 do art.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”, os membros da assembleia, Daniel José Salvador Joana, Júlio José Saraiva Sarmento, Joaquim 

Monteiro Gambôa, Carlos António Varelas Pena e José Dinis Pinto Mateus. ------------------------------------------ 

------- O Presidente da Assembleia deu inicio à sessão informando que tinha recebido um e-mail por parte do 

Presidente da Câmara onde o mesmo comunicava que não poderia estar presente por razões pessoais e 

que indicava o Vice-Presidente, Eduardo Pinto, para sua substituição. Composta a Mesa informou que às 

12h26 tinha chegado um pedido de substituição e justificação de falta pelo que, a essa hora, tornou-se 

impossível aos serviços procederem à substituição de um deputado faltoso.  Colocou a acta da sessão 

anterior à discussão. Não tendo havido intervenções e colocada à votação, foi aprovada por maioria com 

uma abstenção. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Em declaração de voto o membro da assembleia, Armando Correia Antunes, mencionou que a sua 

abstenção se deveu ao facto de não ter estado presente. ------------------------------------------------------------------

------- O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao Período Antes da Ordem do Dia. ---------------- 

------- Aberto o espaço para intervenções, interveio o membro da assembleia municipal, Paulo Bernardo, 

referindo existir uma grande faixa urbana no Bairro Sr. dos Aflitos, desde a Casa do Benfica até aos prédios 

na zona da Avenida Sá Carneiro e da Rua Eng.º Adelino Amaro da Costa, que não beneficiava de fibra 

optica. Sugeriu que o Executivo tomasse boa nota dessa preocupação dos residentes em boa nota e fizesse 

as diligências necessárias, junto da PT, para colmatar tal falha. ---------------------------------------------------------- 

------- Usou a palavra o Presidente da União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital questionando 

o porquê de cada criança, estar a pagar dez euros no ATL, em Vila Franca, uma vez que estava a funcionar 

na escola EB 2,3. Lembrou que antigamente pagavam esses dez euros porque o ATL funcionava no antigo 

edifício da escola primária, servindo esse valor para pagar o aquecimento, luz, etc. Questionou se existia a 

possibilidade de o Gás Natural chegar ao concelho. -------------------------------------------------------------------------

------- Interveio o membro da assembleia Leonel Alves felicitando a Câmara por ver, nas linhas orientadoras: 

“O Património arquitectónico e histórico de Moreira de Rei e de outras freguesias não será esquecido, 
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dependendo da evolução do diálogo com a entidade das infraestruturas de Portugal. A valorização da 

estação de caminhos de ferro de Vila Franca das Naves concretizar-se-á, no próximo ano, por via da 

revitalização do espaço e adaptação para um espaço comercial de produtos endógenos supramunicipal 

capaz de promover o concelho e a região. A requalificação do largo do mercado de Vila Franca das Naves 

merecerá também o apoio financeiro do Município e as obras essenciais em cada uma das outras freguesias 

continuarão a ser comparticipadas. “Disse que o espaço da estação de Vila Franca das Naves devia merecer 

a atenção da Câmara de forma a serem criados espaços para comercialização e exposição de produtos 

regionais. Gostaria de saber em que é que iria consistir a valorização da estação e a requalificação do largo 

do mercado. Sugeriu que em próximas edições da feira da castanha, esta, passasse a ser feira da castanha 

e do vinho uma vez que existem freguesias do concelho que vivem essencialmente do vinho, como Vila 

Franca das Naves, Vilares, Carnicães, Vale do Seixo, Freixial, Vila Garcia e Povoa do Concelho. --------------

------- Usou da palavra o membro da assembleia, Tomás Martins, considerando que o investimento da 

reabilitação do mercado municipal, requereria uma auscultação, nomeadamente, daqueles que possuem um 

ponto de venda e dos que utilizam o espaço para fazer as suas compras. Referiu já ter observado, várias 

vezes, na informação sobre a actividade municipal, que o projecto foi mexido duas vezes sem se conhecer 

o que quer que seja. Questionou se estavam a pensar apresentar o projecto, ouvir as pessoas, dar 

possibilidade à população para dar a sua opinião, antes de se avançar com o mesmo. Relativamente ao 

ranking do índice de transparência municipal disse que em 2013, Trancoso fez uma ligeira recuperação 

tendo ficado no 171 lugar. Neste momento, está posicionado em 240. Disse que estes resultados se prendem 

tão somente com a quantidade de informação disponibilizada no site do Município. Sugeriu ser necessário 

remodelar o site e verificar, junto da entidade governamental que avalia este ranking, o que é que o Município 

poderia fazer para melhorar. Pensa ser benéfico, do ponto de vista da imagem do Município, sair do 240 

lugar em que se encontra, pois, a documentação existe nos serviços sendo apenas uma questão de a 

disponibilizar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Em resposta às questões colocadas, o Vice-Presidente do Município, Eduardo Pinto, transmitiu ser do 

conhecimento do Executivo o problema da fibra optica. Disse que tinha havido reuniões, em 2014, com um 

responsável da PT e, em determinada altura, pensou-se que a PT avançaria com o investimento necessário. 

Isso não aconteceu e, mais tarde, foram informados que para haver serviço de fibra optica nessa área teria 

de ser o Município a custear o investimento de cerca de vinte mil euros. Referiu que recentemente 

ponderaram voltar a insistir com a PT pois houve mudança de gestão e solicitaram, inclusivamente, para não 

encerrarem o processo pois, durante o ano de 2016, tomariam uma decisão. Em relação às questões do 

Presidente da União de Freguesias de VFN e Feital disse desconhecer a razão de estarem a ser cobrados 

os dez euros e que se iria informar para depois dar uma resposta, caso assim o entendesse. Quanto à 

colocação de gás natural recordou que, na sequência de uma intervenção neste Orgão, o Município 

diligenciou no sentido de ser informado sobre o ponto da situação e, uns meses mais tarde, foram informados 

por quem detinha a concessão desse negócio que não se previa, para já, alargar a rede de distribuição de 

gás natural. Relativamente à intervenção do membro da assembleia Leonel Alves, agradeceu as felicitações 
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que dirigiu ao Executivo. Quanto à reabilitação da estação de Vila Franca das Naves disse ter sido feito um 

contacto com a entidade que gere esse património, sendo pretensão do Município colocar lá uma loja de 

produtos endógenos. Falou-se na possibilidade de, através da Raia Histórica, se colocarem um conjunto de 

produtos alusivos a cada um dos municípios que fazem parte de tal associação. Disse que a requalificação 

do largo do mercado passava, sobretudo, pela pavimentação de alguma área e do arranjo das zonas verdes. 

Concordou com a sugestão da feira da castanha vir a ser, também, feira do vinho, mas que iriam ver de que 

forma ela se poderia desenvolver. Quanto à intervenção do membro da assembleia Tomás Martins, referiu 

que o projecto de reabilitação da praça municipal tem sofrido alguns atrasos, tendo sido feita uma primeira 

apresentação a alguns proprietários, nomeadamente, aos do sector dos talhos pois seria o sector que iria 

sofrer uma alteração mais profunda. Disse não ter nada a opor à discussão publica do projecto. Referiu que 

o projecto inicial ia para valores que consideraram não ser oportunos e, então, pediram aos serviços técnicos 

para que fossem feitas algumas modificações de forma a reduzir o seu valor global. Informou que o projecto 

iria ser levado a uma das próximas reuniões de Câmara para depois ser lançado o concurso. Quanto ao 

índice de transparência municipal, referiu que, desde o principio, foram dadas indicações, sobretudo ao 

serviço de informática para que respondessem às questões com o máximo de dados que pudessem 

disponibilizar. Contudo, disse ser vontade do Executivo alterar o site do Município tendo já contactado a 

Associação Guarda Digital. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- O Presidente da Mesa informou que se iria passar à Ordem do Dia enunciando os respectivos pontos. 

Posto isto, comunicou que se iria passar ao ponto um dando a palavra ao Vice-Presidente do Município.  --

------- No uso da palavra salientou os projectos executados e em execução. Referiu, apesar de não ser um 

projecto do Município, o apoio à construção do novo quartel dos bombeiros voluntários informando que o 

pagamento do auto numero cinco, da componente nacional, seria feito no dia seguinte no valor de cerca de 

cinquenta mil euros. Disse que a intervenção, embora simples, no Palácio Ducal visou consolidar a estrutura 

e proceder a alguma limpeza. Salientou a execução de arruamentos em Aldeia Velha, a reabilitação 

simplificada nos Paços do Concelho que consistiu na reparação da cobertura, a sinalização em algumas 

estradas, nomeadamente a pintura horizontal, a repavimentação da estrada municipal do Freixial até ao 

limite do concelho, a execução do muro de suporte na Avª Costa Lima, a reparação da cobertura no Pavilhão 

Multiusos, o melhoramento dos serviços com aquisição de equipamentos informáticos e a implementação 

de um dos procedimentos para o projecto da Casa do Bandarra, o fornecimento e instalação de uma ETAR 

e a execução de pavimentos em Esporões. Mencionou estarem em fase de elaboração os procedimentos 

concursais para os concursos das etares de Courelas e da Quinta do Seixo e que se encontrava na fase 

final a reformulação do projecto de requalificação da praça municipal. ------------------------------------------------- 

------- Aberto o espaço para intervenções, interveio o Presidente da União de Freguesias de Vila Franca das 

Naves e Feital, António Pina, referindo ser apanágio deste Executivo colocar o nome da segunda freguesia 

do concelho no documento só por colocar. Quando vê constar “arruamentos em Vila Franca das Naves”, 

pensa estarem-se a referir a um buraco de um metro quadrado que foi tapado perto do Centro Cultural. Disse 

existirem arruamentos danificados há um ano, tendo sido feitos vários pedidos e ofícios enviados para a 
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Câmara os quais nunca obtiveram resposta.  Referiu que “limpeza de ruas e diversos espaços em Vila Franca 

das Naves” só se foi feita com os homens da Câmara pagos pela junta de freguesia. “Remarcação de 

passadeiras em Vila Franca das Naves”, mencionou que deveria constar remarcação de três passadeiras 

pois existem mais de cinquenta na freguesia. No que diz respeito a “colocação de luzes de natal” disse ter 

sido, apenas, colocada uma placa com o dizer “Boas Festas” porque a restante iluminação tinha sido 

colocada pela junta. Questionou para quando o arranjo dos arruamentos que se encontram danificados, fruto 

de intervenções feitas pela empresa Águas da Teja. Lembrou que o que se encontra em contrato é que essa 

empresa levanta e a Câmara repõe os paralelos. -----------------------------------------------------------------------------

------- Em resposta, o Vice-Presidente da Câmara referiu que todos o Presidentes de Junta gostariam de ter 

mais obras, mas seria mais grave se tivessem colocado na informação da actividade alguma coisa que não 

tivesse sido feita. Disse que, ao contrário de outras freguesias, a freguesia de Vila Franca das Naves, devido 

à sua dimensão, o Município tem dois funcionários destacados e, portanto, os problemas levantados pelo 

Presidente da Junta, nomeadamente a questão da reposição de algum pavimento, nada obstava que tivesse 

deslocado esses funcionários para o local. Salientou que apesar de não terem respondido aos ofícios, 

sempre que o Presidente da Junta se desloca à Câmara, é atendido e é-lhe dada a resposta possível às 

solicitações que faz. Salientou que o Executivo tem para com ele a mesma postura que tem para com os 

outros presidentes de junta de freguesia. Disse que os serviços externos devem planear as suas 

intervenções e se estiverem em igualdade de circunstâncias devem ser, na sua opinião, por ordem de 

chegada dos pedidos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Interveio, novamente, o Presidente da União de Freguesias de VFN e Feital referindo nunca ter negado 

que a junta possui dois funcionários destacados pelo Município, mas que um deles, calceteiro, estava de 

baixa. Afirmou que não estava em causa o mandar fazer, mas sim a insuficiência de pessoal técnico que 

possa fazer o trabalho.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o membro da assembleia, Artur Rodrigues, mencionando que apesar da requalificação 

de passadeiras em Vila Franca das Naves, gostaria que fossem executadas outras novas. Congratulou-se 

com o trabalho realizado na estrada do Freixial. Questionou qual o terreno comprado e se a escritura estava 

feita. Disse não ver indicada a renegociação dos contratos com a empresa Águas da Teja e gostaria de saber 

quais os contratos existentes até à data de entrada deste Executivo e aquilo que pretendem renegociar. ----

------- Em resposta, o Vice-Presidente do Município, Eduardo Pinto, referiu, em relação à execução de novas 

passadeiras em VFN e depois de solicitações feitas por várias pessoas, que foi pedido aos serviços técnicos 

para que se pronunciassem sobre a sua colocação, tendo sido dadas instruções aos serviços externos para 

procederem à sua realização, pelo que seriam realizadas em breve. Quanto ao terreno disse tratar-se de um 

terreno da Sr.ª Lurdes Seixeira, adquirido pelo anterior executivo, que se situa na estrada que vai para Fiães, 

frente à subestação, cujo contrato de promessa de compra e venda terá sido celebrado em 2007. Disse que 

o valor de trezentos e quatro (ou sete) mil euros estava integralmente pago há muito tempo, mas não existiam 

escrituras feitas. Com as diligências efectuadas por este Executivo, foi possível alterar uma das clausulas 

desse contrato que previa a cedência de dois lotes desse terreno não inferior a mil e quinhentos metros 
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quadrados cada. Disse ter-se chegado a um acordo, tendo sido pago o valor acordado para esses dois lotes 

e efectuada a escritura, no passado dia dezasseis. Mencionou que a renegociação do contrato com a 

empresa Águas da Teja tinha, sobretudo, a ver com a adaptação do contrato e das clausulas desse contrato 

à legislação em vigor e ao Decreto Lei 194/2009 que visa o ajuste do tarifário. ---------------------------------------

------- Interveio o membro da assembleia, Tomás Martins, afirmando que, relativamente aos trabalhos feitos 

pela empresa Águas da Teja, aborrece o facto de se abrirem buracos e, depois, alguém os há-de tapar.  

Disse não saber se haveria possibilidade de rever o compromisso que constava no contrato, sugerindo que 

deveriam quantificar quanto isso custava ao Município e repensar a situação, pois se a empresa tivesse que 

fazer a repavimentação, provavelmente, poderia ser mais cuidadosa na altura de abrir os buracos. 

Questionou se já tinha sido feita alguma avaliação que demonstrasse resultados da aposta feita pelo 

Município no sector da agropecuária. Referiu ainda não ter percebido qual a estratégia a não ser o facto de 

se querer dar visibilidade ao sector. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------- Em resposta, o Vice-Presidente relativamente à questão de repavimentação de algumas rupturas no 

alcatrão disse que o Município, em reuniões, tentou deixar claro que pretendia que esse trabalho fosse feito 

pela empresa Águas da Teja. Todavia, os responsáveis da empresa quase que imploraram para que esse 

trabalho fosse executado pelo Município pois não possuem meios e, disseram, mesmo que contratassem 

um empreiteiro para o fazer, dado que se trata de trabalhos de tão pequena dimensão, provavelmente, para 

além da demora, ninguém estaria interessado. Referiu que o Município deixou claro que pretendiam que 

fossem eles a assumir esses custos. Relativamente à estratégia do Município em valorizar os produtos locais 

disse que os dois eventos promovidos, nomeadamente, a Feira da Castanha teria dado um retorno diferente 

aos produtores desse produto. Afirmou não ser uma preocupação do Município, nesta fase, avaliar os 

resultados de cada evento. Pensam estar numa fase de “semear para depois colher”. Recordou que a 

preocupação relativamente ao Mercado de Gado foi requalificar as instalações, tentar dar-lhe vida semanal 

e se possível repor a comercialização do gado. ------------------------------------------------------------------------------- 

------- Não havendo mais intervenções o Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto dois da 

ordem do dia dando a palavra ao Vice-Presidente para fazer uma breve introdução. ------------------------------- 

------- No uso da palavra o Vice-Presidente do Município, Eduardo Pinto, mencionou que o mapa de pessoal 

já previa o conjunto de lugares que resultaram da dissolução da empresa municipal, sendo cinquenta e seis 

lugares para o período de internalização e, depois, também se tinha de prever o mesmo numero de lugares 

aquando e após a realização dos respectivos procedimentos concursais, daí constarem cento e doze 

lugares. Relativamente aos outros números, disse serem os existentes reduzidos em dois lugares resultantes 

de pessoas que se aposentaram. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Aberto o espaço para intervenções, interveio o Presidente da União de Freguesias de VFN e Feital 

salientando existirem dois professores de ginástica nas piscinas de Vila Franca das Naves e Trancoso, e 

que os seus lugares deveriam constar como técnicos superiores na parte da divisão de educação, acção 

social, cultura, turismo e desporto e não constavam.  ------------------------------------------------------------------------ 
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------- Em resposta, o Vice-Presidente disse que esses lugares não estavam previstos pois na análise feita 

pelos juristas foi entendido que esses profissionais passariam a ser qualificados como Assistentes Técnicos. 

------- O Presidente de Junta de Freguesia da União de VFN e Feital questionou se as piscinas iriam continuar 

a ter professores de ginástica, mesmo sendo assistentes técnicos, ao que o Vice-Presidente respondeu 

afirmativamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

mesma aprovada por unanimidade.  Informou que se iria passar ao ponto numero três da ordem do dia. -- 

------- Usou da palavra o Vice-Presidente do Município referindo que para as linhas orientadoras de 2016 o 

Orçamento Municipal e as Grandes Opções do Plano possuíam três vectores essenciais. Salientou ser uma 

estratégia que visa apoiar as pessoas, ter uma atenção redobrada quanto ao património e quanto à 

actividade económica. Relativamente às pessoas, disse que o Município teria de continuar a apoiar 

instituições que prestam serviços na área da educação, saúde, apoio aos idosos e ambiente. Fez referência 

a intervenções no património na freguesia de Moreira de Rei e na cidade de Trancoso, tendo em vista apoios 

no novo quadro comunitário. Em relação às questões económicas e ao sector empresarial à actividade local 

disse estarem numa fase, como foi dito anteriormente, de” semear”. Afirmou ser preciso continuar a haver 

eventos e um conjunto de actividades que possam trazer beneficio económico para as populações e, 

também, estarem atentos àquilo que possa advir através de financiamento do programa Portugal 2020 que 

está ainda numa fase inicial. Quanto ao Orçamento disse ser um documento previsional, com algum grau de 

certeza, adequado ao momento que se vive, mas, ao mesmo tempo, dinâmico e capaz de responder aos 

desafios que vierem a resultar das regras do novo quadro comunitário. Referiu que numa análise ligeira dos 

números, podia-se constatar ser um Orçamento que diminui a despesa corrente, em quase duzentos mil 

euros, aumenta a despesa de capital, despesa destinada a investimento, aumenta a receita corrente e a 

receita de capital. Considera, do seu ponto de vista, ser um Orçamento equilibrado, que teve, também, de 

acomodar as implicações da dissolução da empresa municipal. Ainda assim não deixa de ser um 

investimento para futuro e materializará algumas apostas, nomeadamente, na área do ambiente com a 

requalificação das duas etares de Courelas e Quinta do Seixo e a requalificação da Praça Municipal. 

Salientou ser um Orçamento que, provavelmente, poderia vir a sofrer algumas alterações como acontece 

em todos os Executivos e todas as Câmaras. ----------------------------------------------------------------------------------

------- Interveio o membro da assembleia Tomás Martins questionando se o Executivo pretendia fazer alguma 

coisa na antiga cantina das escolas primárias de Trancoso. Questionou se já estava a ser trabalhado a 

questão do plano de pormenor relativamente à intervenção na barragem da Teja. Gostaria de ser esclarecido 

relativamente ao parágrafo: “incerteza quanto ao futuro politico do país quanto à formação do próximo 

Governo”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Usou da palavra o Presidente de Junta de Freguesia da União de VFN e Feital afirmando que o 

Executivo não iria contar com o seu apoio para este Orçamento uma vez que, pelo terceiro ano, a sua 

freguesia continuava a não ser contemplada. Salientou que necessitava que fossem feitas obras na etar da 

sua freguesia e preocupa-o que não constasse em Orçamento, pois, no próximo ano, os projectos do 2020 
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entrariam em força. Disse que no anterior orçamento estavam previstos vinte mil euros para arruamentos e 

nada foi executado. Pensa que com o valor de dez mil euros, neste Orçamento, é sinal que, também, nada 

irá ser executado. Relativamente à ampliação da zona industrial disse que no Orçamento anterior estavam 

previstos trinta mil euros, estando, agora, previstos dez mil euros para 2016 e vinte ou trinta mil para 2017. 

Considera que também não seja para fazer. Quanto à estação disse saber que já houve conversações com 

a REFER, tendo ficado o Município de Trancoso de enviar um projecto e parece que até à data ainda não 

foi enviado. Afirmou que sendo ele Presidente da Junta de Freguesia desconhecia o facto da requalificação 

do mercado. Pensa que num caso desses deveria ter conhecimento e referiu ser contra a pavimentação. 

Salientou que como sempre 80% a 90% do valor deste Orçamento vai para a freguesia de Trancoso. Disse 

que também não vê um valor para os acordos de execução com as juntas de freguesia. Acordos de execução 

que foram pedidos, entregues e que até à data ainda não tinham sido realizados. Fez referência ao valor de 

cinco mil euros de transferência para as freguesias e de dois mil e quinhentos para a única associação de 

freguesias que existe. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Interveio o membro da assembleia Daniel Joana dizendo que este orçamento merecia apoio pois era 

um orçamento responsável, pragmático e proactivo para Trancoso como concelho. Ao contrário do 

Presidente da União de Freguesias de VFN e Feital, dizer que a sua freguesia era a segunda do concelho, 

não considera que as freguesias têm de ser enumeradas. Referiu que no caso da divida vê-se uma 

significativa amortização dos empréstimos e que queria chamar à atenção para alguns pontos que, na sua 

opinião, não deveriam passar despercebidos. Um dos pontos é a regeneração urbana mas também os 

valores previstos para a acção social. Relembrou o investimento previsto para o Centro de Dia de Corças, o 

pacote financeiro dedicado ao combate ao insucesso e abandono escolar, para o centro escolar da 

Ribeirinha, entre outros. Salientou que estas iniciativas não são para a freguesia de Trancoso. Afirmou que 

na área da agricultura, o protocolo com a UTAD para a valorização da fileira da castanha assim como o 

projecto biovespa, para fazer face ao perigo da vespa do castanheiro, não era só para os produtores da 

freguesia de Trancoso. Disse ser um Orçamento diversificado que tenta fazer face aos problemas reais e 

muitos deles imediatos do concelho de Trancoso, mas que, ainda assim, não deixa de investir em sectores 

que são preponderantes para o futuro de Trancoso. Parece-lhe um Orçamento que deveria contar com o 

apoio da maioria dos membros da assembleia presentes assim como das pessoas que os mesmos 

representam. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Em resposta o Vice-Presidente mencionou, relativamente à intervenção do membro da assembleia 

municipal, Tomás Martins, que o Executivo pretendia recuperar o antigo edifício da cantina e o que se 

pretendia lá colocar era algo como um centro social. Em relação ao Plano Pormenor da barragem da Teja 

disse que deveria ser delineado nos serviços técnicos. Espera que tenha concretização já neste orçamento 

de 2016 mas que ainda se tratava de uma intenção. Quanto à questão do parágrafo referiu que, por 

imposição legal, o Executivo teve de aprovar uma primeira versão do orçamento e entregá-la à Mesa da 

assembleia até 31 de Outubro. Como, entretanto, houve a dissolução da empresa municipal, o orçamento 

foi refeito e daí os dados não baterem certo.  Referiu que se corrigiu o que tinha de se corrigir quanto aos 
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números, mas ficaram os documentos aprovados anteriormente. Relativamente à intervenção do Presidente 

da União de VFN e Feital disse que tinham a preocupação de resolver o problema da etar e outros, mas 

neste momento, não era um problema critico segundo as águas da Teja. Quanto à questão de outros 

investimentos disse ser melhor aguardar pela sua execução e aquilo que constava para a zona industrial era 

intenção do Executivo realizar. Quanto à estação de caminhos de ferro disse ser intenção do Executivo 

procurar que ela seja mais um investimento em favor do concelho. Relativamente à não existência de verbas 

para acordos de execução disse que, ao longo do ano, apoiaram várias freguesias recorrendo a outros 

mecanismos e que fá-lo-iam no próximo ano e, no mínimo, também teriam apoios equivalentes aos 

distribuídos em 2015. Quanto à questão da requalificação no largo do mercado disse que teriam muito gosto 

que o Presidente de Junta opinasse sobre aquilo que o Executivo faz mas, também, este teria de reconhecer 

que nem sempre o Município teria de o contactar para fazer melhorias na respectiva freguesia. ----------------

------- Interveio novamente o Presidente da União de Freguesias de VFN e Feital lembrando que acordos de 

execução são diferentes de protocolos feitos com as juntas. ---------------------------------------------------------------

------- No uso da palavra o membro da assembleia Carlos Saldanha destacou o reequilíbrio orçamental, a 

clara estratégia de desenvolvimento, para além do turismo e comércio, nos vetores criadores de riqueza 

como a agropecuária, a floresta, a industria com o vital redesenho dos parques industriais e preocupação na 

componente da agenda ambiental. Disse que tal como a educação, a saúde, o apoio aos idosos e a 

mobilidade também se encontravam espelhados. Salientou a redução e a optimização da despesa corrente 

num valor de quinhentos mil euros em comparação ao ano anterior e que a receita corrente era 

significativamente superior. Considera investimentos prioritários as obras na praça municipal e Paços do 

Concelho, assim como no ex-quartel da GNR e no Palácio Ducal. Salientou o apoio à educação, à cultura, 

ao desporto, às juntas de freguesia e associações. Reflete-se o impacto do encerramento da empresa 

municipal nestes vectores e que a Câmara tem de arcar com ele. Disse ser necessário definir e tratar 

prioridades quanto aos vectores essenciais, pessoas, património e actividade económica. Afirmou que este 

Orçamento merecia a sua confiança pelo que votaria favoravelmente. --------------------------------------------------

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

ouvido, várias vezes, falar da freguesia de Trancoso. Disse que os Presidentes de Junta deveriam unir-se e 

não atacar outros para tentar obter mais benefícios. Salientou que a freguesia de Trancoso e Souto Maior 

tem cerca de catorze anexas e que somadas eram maiores do que Vila Franca das Naves. Referiu existirem 

um total de quinze cemitérios, dezenas de associações e dezenas de eventos a apoiar e nunca interveio no 

sentido de dizer que o Executivo dá mais a uma freguesia do que a outra. Mencionou que receberam da 

Câmara dois mil e quinhentos euros e considera que não deveriam receber mais, uma vez que se andam a 

lutar para que as freguesias sejam autarquias independentes, pensa que os Presidentes de Junta devem 

fazer o seu trabalho mediante aquilo que têm e nunca pensar em apoios do Município. Dirigindo-se ao 

Presidente da União de VFN e Feital disse que a freguesia a que preside, Trancoso e Souto Maior, não tem 

funcionários destacados pelo Município. -----------------------------------------------------------------------------------------

------- Em resposta o Presidente da União de Freguesias de VFN e Feital mencionou que quando referiu que 
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80 a 90% do Orçamento era para a freguesia de Trancoso nunca disse que era dado dinheiro a essa 

freguesia. Disse que essa percentagem constava em orçamento e era para ser feita em Trancoso. Afirmou 

que a sua freguesia tem dois funcionários, mas questionou quantas ruas limpa a Câmara Municipal com as 

pessoas que tem. Referiu que o trabalho que os dois funcionários fazem é com material da junta da freguesia, 

gastando esta cerca de quinhentos euros por mês só em material. ------------------------------------------------------

------- Interveio o Vice-Presidente referindo que subscrevia a intervenção dos membros da assembleia Daniel 

Joana e Carlos Saldanha. Disse subscrever a intervenção do Presidente da Junta de Freguesia de Trancoso 

e Souto Maior porque quando foi Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro atiravam-lhe à cara que 

era a Câmara que fazia tudo. Não era assim, pois existia um conjunto de anexas que somada a sua área e 

população era superior a algumas freguesias. Referiu que o importante é que sejam criadas, com a 

colaboração de cada Presidente de Junta, sinergias para que as pessoas possam daí obter ganhos. -------- 

------- Interveio o membro da assembleia, Leonel Alves, referindo que para ele as freguesias não são todas 

iguais, não se podendo comparar Trancoso com Vila Franca das Naves pois Trancoso tem mais potencial. 

O facto do Presidente da Junta da freguesia de Trancoso e Souto Maior ter dito que Vila Franca tinha dois 

funcionários do Município destacados e Trancoso não tinha nenhum, julga ser uma falácia porque todos 

sabem que o mecanismo da Câmara trabalha mais na sede do concelho do que nas anexas e freguesias. 

Pensa que as freguesias devem ser olhadas com o potencial que têm, sem querer tirar qualquer mérito às 

mais pequenas, mas não se pode deixar de afirmar que Vila Franca das Naves é a segunda maior freguesia 

do Município. Considera que deveria haver a regra da proporcionalidade e que os apoios dados pela Câmara 

às freguesias deveriam seguir essa regra. Pensa que as GOP´s não têm toda a justiça naquilo que concerne 

à freguesia de Vila Franca das Naves apesar de ter conhecimento das dificuldades da Câmara. --------------- 

------- Interveio o membro da assembleia, Júlio Sarmento, referindo que o PSD, ao longo dos anos que 

presidiu a Câmara, fez um conjunto significativo de obra em Vila Franca das Naves que dignificou aquela 

freguesia a nível do ponto de vista urbano. Disse que a questão não está apenas no Orçamento mas, 

também, na capacidade de executar o mesmo. Disse que os dois anteriores orçamentos da responsabilidade 

deste Executivo tiveram taxas baixíssimas. Informou que a bancada do PSD iria abster-se na votação. Têm 

alguma duvida que o Orçamento se possa executar, até porque existem investimentos como o da praça 

municipal que motivou a que o Presidente do Município tivesse feito uma entrevista num jornal a anunciar 

que a obra tinha uma dotação de quinhentos mil euros e, depois, essa verba veio a ser retirada, não tendo 

sido nada executado. Disse que o caso do edifício da Câmara Municipal podia vir a ter um financiamento do 

próprio estado tendo o Governo anterior, manifestado essa vontade e, evidentemente, que o actual também 

terá disponibilidade de o fazer, mas, para isso, é necessário fazer um projecto e submeter a candidatura. Diz 

ser muito importante para os municípios do interior maximizarem os fundos comunitários. Deu o exemplo do 

Palácio Ducal, onde a Câmara gastou, na sua aquisição, trezentos e cinquenta mil euros mas, tratando-se 

de um edifício de património municipal, se a Câmara Municipal não tivesse adquirido aquele edifício, tivesse 

esperado pela abertura dos procedimentos do 2020 e tivesse depois, para além dessa aquisição, feito dois 

milhões de euros de obra sendo a taxa de comparticipação de 85%, significaria que a Câmara poderia ter 
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feito com o valor dos trezentos e cinquenta mil euros não apenas a sua aquisição mas, também, um 

investimento de dois milhões. Tendo-se feito a aquisição antes, o dinheiro publico que está a ser gasto, 

competia ao proprietário manter o edifício. Considera que a Câmara fez um favor ao Sr. Manuel Pinto 

livrando-o da sua responsabilidade de fazer a sua manutenção. Lendo o documento disse que a Câmara vai 

recolher de impostos directos e indirectos no valor de um milhão de euros, da taxa de saneamento, 

seiscentos e cinquenta mil, de rendas várias, cerca de novecentos mil euros, do ponto de vista do fundo de 

equilíbrio financeiro, corrente e capital, mais cerca de sete milhões. Referiu que a Câmara Municipal recebe, 

por ano, de receitas próprias e transferências do Estado, cerca de nove milhões de euros. Mencionou que 

aquilo que vem sendo descrito como sendo a amortização da divida, divida contratada a médio e longo 

prazo, o peso de investimento são setenta e um mil euros por mês, o que quer dizer que são novecentos mil 

euros ano. Pensa que para quem recebe nove milhões de euros, para quem tem uma despesa de pessoal 

e de custos correntes que no geral não ultrapassa os três milhões de euros, para quem tem um esforço de 

pagamento de divida de médio e longo prazo de novecentos mil, não lhe digam que não é possível fazer 

obra porque tudo aquilo que é feito apenas com recurso ao investimento directo da Câmara e que não é 

elencado com fundos comunitários tira capacidade de realização à Câmara Municipal. Deu o exemplo da 

aquisição do terreno junto ao cemitério que pertencia à empresa Chupas & Morrão, que custou cerca de 

cento e quarenta mil euros. Disse que com o dinheiro que se irá gastar em infraestruturas, a Câmara gastará 

cerca de quinhentos mil euros para promover habitação que, em termos privados, existe em Trancoso e isso 

transformado nos 15% dava montantes de investimento em outras áreas que permitiria fazer algo com mais 

ambição no mercado municipal, nas zonas industriais do concelho e outros investimentos. Relativamente ao 

centro escolar da Ribeirinha disse que se deveria fazer uma reflexão sobre esse assunto pois o concelho de 

Trancoso tem vindo, tal como outros municípios do interior, a perder população, incluindo juventude. A 

execução desse centro escolar, hoje, no contexto que se vive, deve ser ponderada porque, no seu ponto de 

vista, se concentrarem os recursos educativos em Trancoso e Vila Franca das Naves, já seria importante. 

Disse que deve ser preocupação da Câmara a questão da relação com as juntas de freguesia e que todos 

os investimentos nas mesmas deveriam ser articulados em conjunto pois as juntas de freguesia têm a 

mesma legitimidade politica do que a Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------- 

------- No uso da palavra o Vice-Presidente disse, no que diz respeito à relação da Câmara com as juntas, 

não existirem razões para que a junta de freguesia de VFN se considerar discriminada. Lembrou que em 

anteriores orçamentos municipais foram canalizados investimentos para aquela freguesia como o centro 

cultural. O Município assegurou a ligação de Vila Franca das Naves ao IP2, têm sido feitas intervenções no 

sentido de manter a continuidade da escola até ao terceiro ciclo naquela freguesia. Foi apoiado a construção 

do novo quartel dos bombeiros, foi canalizado para lá o Julgado de Paz e o executivo anterior e actual, 

assegura o pagamento de um empréstimo bancário da aquisição de um armazém. Quanto à intervenção do 

membro da assembleia, Júlio Sarmento, disse em relação aos investimentos e apostas dos dinheiros 

públicos que não se pode ter apenas uma forma de ver as coisas. Existem determinados negócios pontuais 

e casuísticos tendo sido o caso do Palácio Ducal. Referiu que se o membro da assembleia, enquanto 
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Presidente da Câmara, tivesse seguido o seu ponto de vista de maximizar os recursos do Município, não 

teria adquirido os terrenos da zona industrial, nem feito nenhuma das obras da parceria publico privada.  

Relativamente ao terreno no bairro da Sr.ª da Fresta disse ter sido mais uma oportunidade que surgiu. O 

Município adquiriu o terreno, o projecto de loteamento foi refeito, as infraestruturas não chegarão aos cem 

mil euros e a intenção é colocar os lotes à venda o mais rápido possível para se reaver o dinheiro investido. 

Quanto ao investimento do Centro escolar da Ribeirinha pensa que deverá ser reequacionado, mas parece-

lhe que algum investimento deveria ser feito naquela área pois defende a ideia que concentrar não é solução. 

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

24 votos a favor, 1 contra e 12 abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------

------- De seguida o membro da assembleia, Daniel Joana, fez a seguinte declaração de voto: ------------------ 

“Relativamente às Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016, o grupo municipal do Partido 

Socialista apresenta a seguinte declaração de voto: A proposta de Orçamento e Opções do Plano que o 

atual executivo camarário apresenta é um documento, acima de tudo, realista e que, mesmo num contexto 

difícil, tem em atenção as necessidades mais prementes do concelho de Trancoso e dos seus habitantes. 

Todavia, e não obstante as qualidades citadas, o Orçamento para 2016 e as G.O.P. não deixam, ainda assim, 

de refletir a preocupação de investir naquilo que são as prioridades para o futuro. Numa conjuntura 

económica débil, com uma carga fiscal enorme e ainda a braços com a herança de total descontrolo dos 

dinheiros públicos do Município que tolhe a capacidade de ação, o atual executivo demonstra, neste 

documento, princípios de responsabilidade, coerência e proatividade. Deste modo, não podemos deixar de 

realçar a diminuição da despesa corrente em valores que rondam o meio milhão de euros. O resultado líquido 

positivo entre receita e despesa correntes, que permite a transferência de verbas no valor de 1.875.000€ 

para despesas de capital, constitui um importante excedente numa altura em que continuam a ser urgentes 

investimentos de várias naturezas no concelho de Trancoso. Para além disso, as Opções do Plano e o 

Orçamento para 2016 materializam a aposta em áreas de grande importância para o concelho de Trancoso, 

estando em consonância com as estratégias regionais, nacionais e internacionais que têm vindo a ser 

conhecidas, como o Plano Estratégico da CIM Beiras e Serra da Estrela, ou o atual quadro comunitário.     

Verifica-se assim a preocupação com diversas áreas consideradas estratégicas, como a Educação, o 

Ambiente, a Regeneração Urbana ou o estímulo à Atividade Económica. No que à Educação diz respeito, 

primordial vetor estratégico da política nacional e europeia, observamos a existência de apoios inequívocos 

à oferta formativa dos ainda mais de mil e duzentos jovens e crianças que estudam no nosso concelho, do 

ensino pré-escolar ao secundário ou profissional. Ganham, por isso, especial destaque os valores destinados 

ao Centro Escolar da Ribeirinha ou a novidade do pacote financeiro destinado ao combate ao abandono e 

insucesso escolares, ainda bastante elevados no nosso território.  Ainda na ação social, o apoio à 

materialização do centro de dia de Corças reflete a preocupação social com uma faixa etária que é a maioria 

no nosso concelho e que merece ser tratada com dignidade e humanidade, independentemente de viver no 

centro ou na periferia do nosso território municipal. Relativamente ao ambiente, área de intervenção urgente, 

que nas últimas semanas tem ocupado as agendas de quase todos os chefes de Estado e de Governo do 
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planeta, destaca-se o avultado investimento nas ETARs das Courelas e da Quinta do Seixo, facto que 

representa significativamente uma melhoria sanitária e ambiental. Na economia, a requalificação do Mercado 

Municipal será uma obra de extrema importância e que devolverá a dignidade a uma das atividades 

económicas mais importantes de Trancoso. No setor agropecuário, a continuidade do protocolo com a UTAD 

ou o projeto Biovespa refletem a preocupação deste executivo com a potenciação de um dos produtos mais 

valiosos da nossa região – a castanha -  e com quem a produz. E como se não bastasse, todos estes 

investimentos e muitos outros que nesta declaração não enumerámos serão realizados de forma sóbria, 

realista e sem pôr em causa o futuro, pois no ano de 2016 verificar-se-á, todavia, uma significativa 

amortização nos empréstimos contraídos pelo Município, o que permitirá que a Câmara de Trancoso 

continue a caminhar em direção a uma situação financeira mais desafogada, estável e responsável.    Por 

todas estas razões, fica demonstrada a pertinência das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016. 

Em suma, elas materializam, em primeiro lugar, um caminho de realismo e responsabilidade, mas também - 

e em consequência disso – um caminho de futuro e progresso para o concelho de Trancoso. Por todas estas 

razões, os deputados do grupo municipal do Partido Socialista votam favoravelmente a proposta das 

Grandes Opções do Plano e o Orçamento para o ano 2016.” ------------------------------------------------------------- 

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

ao Vice-Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- No uso da palavra, o mesmo, referiu que neste parecer constam aspectos mais positivos do que outros. 

Do seu ponto de vista, felizmente, os aspectos positivos são superiores aos negativos e começa pelo facto 

em comparação ao ano anterior de neste semestre de 2015 o Município ter apresentado um resultado liquido 

positivo de cerca de quatrocentos e trinta e sete mil euros. Por outro lado, outro facto digno de nota é 

constatar que a divida total do Município se encontra agora dentro dos limites legais definidos pela Lei 

73/2013, e aquém do limite de endividamento com uma folga e uma margem de mais de um milhão de euros. 

Referiu que outro aspectos positivo foi o facto de a questão do passivo global ter reduzido cerca de 

novecentos mil euros, menos 2,98% face a 31 de Dezembro de 2014 e, também, o facto do passivo exigível 

se ter reduzido, passando de nove milhões trezentos e oitenta mil euros em Dezembro de 2014 para nove 

milhões, cento e cinquenta mil euros em trinta de Junho de 2015, tendo sido uma redução de cerca de 

duzentos e vinte mil euros. Para além disso, disse existirem um conjunto de rácios que devem ser destacados 

de forma positiva como a liquidez geral, a liquidez reduzida naquilo que tecnicamente se define como liquidez 

imediata, tendo sofrido uma variação positiva neste semestre. A questão do rácio de endividamento 

apresentou uma evolução estável. Disse que outro pormenor digno de nota é a divida total por habitante do 

concelho que passou de mil cento e dezoito euros em junho de 2014, para novecentos e setenta e nove 

euros em junho de 2015. Mencionou que o ROC refere que o resultado liquido apurado no semestre foi 

positivo, havendo uma redução muito expressiva da divida a terceiros de curto prazo, e também nos 

resultados operacionais constata-se uma efectiva melhoria de desempenho do Município. Mencionou que o 

limite da divida total do Município é de onze milhões e setenta e quatro mil euros. ----------------------------------

------- Não havendo intervenções, o Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto cinco da 
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ordem do dia. Não havendo intervenções, e colocada a proposta à votação, a mesma foi aprovada por 

unanimidade. De seguida informou que se iria passar ao ponto seis. --------------------------------------------------

------- Dada a palavra ao Vice-Presidente do Município, o mesmo referiu que a proposta resultava de um 

trabalho realizado por uma empresa que estava, neste domínio, a fazer outros trabalhos idênticos para a 

Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra da Estrela, sendo um trabalho pago por esta. Disse que esta 

delimitação visa aproveitar aquilo que serão os apoios do novo quadro comunitário com vista à reabilitação 

de alguns edificados e, também, num conjunto de espaços que foram incluídos. Salientou ser um documento 

que por essencial merece ser delineado e aprovado.  Pretende-se também introduzir qualidade em alguns 

equipamentos municipais, introduzir qualidade no conjunto do centro histórico, torná-lo mais atractivo do 

ponto de vista turístico, criar valências que hoje não existem e adaptá-lo a novas realidades. Referiu que a 

área delimitada resultou da discussão com os técnicos que estiveram no terreno, juntamente com os serviços 

municipais e com o Executivo. O que se pretendeu foi criar um instrumento que, por via da rapidez e do 

ponto de vista dos apoios financeiros, possa incentivar os privados, ou o próprio Município, a fazer 

intervenções em edificado que necessita ser reabilitado. ------------------------------------------------------------------- 

------- Aberto o espaço para intervenções interveio o membro da assembleia, Tomás Martins, solicitando que 

fosse enviado o anexo 1 a que se refere a ultima página do documento enviado. -----------------------------------

------- Interveio o Presidente da Junta de Vila Franca das Naves questionando o porquê de só ter sido feita a 

delimitação para Trancoso e não para outros polos urbanos, como Vila Franca das Naves. ----------------------

------- Usou a palavra o membro da assembleia, Nuno Rodrigues, questionando quais os critérios da 

delimitação feita e questionou ainda, sobre a questão dos benefícios que os proprietários poderão vir a ter, 

se houve alguma imposição da parte de quem fez o estudo ou se a Câmara Municipal tem direito, ou não, a 

opinar sobre esses benefícios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Interveio o membro da assembleia, António Fonseca Ferreira, saudando o Executivo por ter avançado 

com o procedimento de delimitação de uma área para reabilitação urbana para Trancoso pois esta já deveria 

ter sido desencadeada em 2009. Disse que a delimitação para reabilitação urbana é obrigatória para o aceso 

aos fundos comunitários. O processo é urgente porque, provavelmente, estarão a abrir os concursos pois é 

intenção do Governo actual intensificar a execução dos fundos comunitários. Considera que algumas 

questões deveriam ser ponderadas, como a área que é proposta, porque o território intramuralhas tem uma 

especificidade própria. A lei não é muito clara se poderá ser corrigida a delimitação durante o decurso do 

processo, mas, a qualquer momento, a Câmara poderá deliberar nesse sentido. Parece-lhe que os 

problemas que se colocam intramuralhas são muito diferentes daqueles que se colocam no resto do território. 

Julga o trabalho tecnicamente bem feito, contudo, acha os textos muito retóricos e pouco selectivos.  Pensa 

que se fazem muitas considerações e não foi objectivado muito bem o que iria e como iria ser feito. Disse 

existir tempo, no decorrer do trabalho, de fazer essa síntese. Tem duvidas também sobre os eixos que se 

encontram definidos. Disse que a estratégia é fundamentalmente apontar as acções, os investimentos, as 

fontes de financiamento e como executar. Disse não ser verdade o que consta no ponto treze: “vivemos 

tempo de redução significativa dos fundos comunitários,” pois o Portugal 2020 tem ligeiramente mais fundos 
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que tinha o QREN. Pensa que Trancoso tem de fazer muito mais do que fez no passado relativamente aos 

fundos comunitários. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Em resposta a algumas questões, o Vice Presidente disse, relativamente à intervenção do membro 

António Fonseca Ferreira, ter registado as suas opiniões e contactá-lo-iam para que no final se obtenha o 

melhor documento possível. Quanto às questões colocadas pelo membro da assembleia, Nuno rodrigues, 

disse que os critérios foram definidos em conjunto com o Executivo, técnicos da empresa e os serviços 

técnicos. O Município tentou englobar nessa área aquilo que eram as construções mais antigas no conjunto 

da cidade e algumas áreas de espaços públicos que, também, necessitam de alguma intervenção. Os 

benefícios foram definidos e apontados pela empresa que se socorreu daquilo que é a prática e dos 

instrumentos legais que estão aprovados. Quanto à intervenção do Presidente da União de Freguesias de 

VFN e Feital referiu que, neste momento, o Município só tinha esta opção. Foi contactada para criar uma 

ARU e teve de optar uma vez que o processo era urgente e a prioridade de intervenção seria no centro 

histórico de Trancoso. No entanto, o Município pondera vir a definir novas áreas e falaram em Vila Franca 

das Naves uma vez que tem um conjunto de edificado com alguns anos e que, eventualmente, um 

instrumento destes pode dar algum alento para que sejam feitas algumas intervenções. Relativamente ao 

anexo solicitado pelo membro Tomás Martins disse que o mesmo seria reencaminhado, desconhecendo o 

facto deste não ter seguido com os outros documentos. --------------------------------------------------------------------

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

36 votos a favor e 1 abstenção. Informou que se iria passar ao ponto sete. Deu a palavra ao Vice-Presidente 

para esclarecer a razão de ser proposta a extinção da Associação Castelos da Raia. ------------------------------

------- No uso da palavra disse que esta Associação tinha sido criada em 22 de Maio de 1992, da qual o 

Município de Trancoso fazia parte, encontrando-se inactiva desde 1996. Referiu que a sua não extinção 

traria problemas relativamente a documentos que seriam necessários enviar, anualmente, ao Tribunal de 

Contas, desconhecendo-se o paradeiro do livro de actas. Disse que, tal como fizeram os restantes 

municípios associados, propunham a sua extinção. --------------------------------------------------------------------------

------- Colocada a proposta à votação pelo Presidente da Mesa, a mesma foi aprovada por unanimidade. 

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

------- Usou da palavra o Vice-Presidente referindo tratar-se de um apoio financeiro destinado a pequenas 

obras a realizar pelas respectivas juntas de freguesia. As que estão propostas para apoio são aquelas que, 

ao longo do ano, não tiveram qualquer outro mecanismo de apoio tendo o Executivo entendido propor a 

aprovação destes apoios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Aberto o espaço para intervenções interveio o Presidente da União de Freguesias de VFN e Feital 

agradecendo o pequeno apoio mas que o mesmo causa-lhe alguma estranheza pois já tinha falado sobre o 

facto de fazer um acordo de competências para realizar uma obra e foi-lhe dito que não havia dinheiro. 

Afirmou que preferia ter feito um acordo de competências. -----------------------------------------------------------------

------- Usou a palavra o Presidente da Junta de Freguesia de Rio de Mel mencionando ter visto no Orçamento 

uma verba de cinco mil euros. Supõe que não irá ser só isso que vai ser distribuído por todas as juntas de 
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freguesia durante o ano de 2016. Disse que assim que fosse possível, agradecia que no Orçamento para 

2017 fosse dado um valor mais exacto para que possam saber com aquilo que poderiam contar em relação 

ao orçamento da freguesia. Como Presidente de Junta revê-se nas reivindicações feitas pelo Presidente da 

União de Freguesias de VFN e Feital. Lembrou que os Presidentes de Junta foram eleitos para governar as 

freguesias e, obviamente, que têm o direito e o dever de revindicar verbas que se destinam a beneficiações 

nas freguesias. Disse que o valor de dois mil e quinhentos euros não eram suficientes para limpar a freguesia 

mais pequena do concelho. Atreve-se a dizer que, neste país, apenas catorze freguesias receberam de 

transferências das Câmaras uma verba igual ou inferior aquela que iria ser aprovada. -----------------------------

------- Interveio o membro da assembleia, Leonel Alves, que partilha da mesma opinião do anterior 

interveniente que supõe que a nível nacional só dois ou três municípios tenham dado verbas tão baixas. 

Considera ser muito pouco mas para além disso, sem tirar o principio da igualdade, pensa que esses apoios 

deveriam ser dados consoante a dimensão de cada freguesia. -----------------------------------------------------------

------- Interveio o membro da assembleia, Nuno Rodrigues, referindo discordar com as intervenções feitas. 

Tem de haver igualdade, se estiverem a pensar apenas nos eleitores, o interior não recebia nada. Para as 

freguesias é a mesma coisa, se pensarem só no numero de eleitores de cada freguesia, se calhar 70% iria 

para a freguesia de Trancoso. Existem outras coisas que as freguesias já se encontram discriminadas a nível 

de equipamentos, etc. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- O Vice-Presidente referiu que gostaria que entendessem este apoio como uma base de partida que 

deveria ser, num Orçamento ideal, o valor fixo para qualquer uma das freguesias e, a partir daí, utilizar uma 

outra componente variável fosse ela em função de investimentos específicos, quer em função da existência 

ou não de infraestruturas. Disse que o Orçamento teve de ser ajustado porque mesmo as receitas de fundos 

comunitários têm uma componente fixa, nacional, municipal. Gostariam de distribuir logo um valor maior pelo 

conjunto das freguesias. Salientou que não seriam só cinco mil euros para as freguesias pois se verificassem 

na rubrica freguesia, nas várias páginas, constava mais do que esse valor. Lembrou que nos últimos anos 

do anterior mandato as juntas receberam zero e que este Executivo tinha algum crédito porque mesmo com 

muitas dificuldades para equilibrar o Orçamento enquadraram um valor, apesar de exíguo. ----------------------

------- Interveio o membro da assembleia, Tomás Martins, sugerindo que no próximo ano, antes de 

começarem a elaborar o Orçamento, os Presidentes de Junta fossem chamados e questionados sobre quais 

as prioridades nas suas freguesias e o que é que a Câmara poderia acomodar.  ------------------------------------ 

------- O Presidente da Mesa colocou a globalidade dos apoios às catorze juntas de freguesia, numa só 

votação. A proposta foi aprovada por unanimidade. Informou que se iria passar ao ponto nove da ordem do 

dia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- O Vice-Presidente esclareceu que este pedido surgia na sequência de um requerimento feito pela firma 

Conde & Lourenços, Lda que visava aproveitar um mecanismo legal que resulta do DL 165/2014 que se 

destina a avaliar, passando a citar: “a possibilidade de regularização de um conjunto significativo de unidades 

produtivas que não dispõem de titulo de exploração ou de exercício valido face às condições actuais de 

actividade, designadamente por motivo de desconformidade com os planos de ordenamento do território 
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vigentes ou com as servidões administrativas e restrições de utilidade publica”. Referiu que a empresa tem 

uma instalação que não está licenciada e um dos documentos que necessitava era ter por parte deste Orgão 

o reconhecimento de interesse publico respeitante a esta actividade.  --------------------------------------------------

------- Interveio o membro da assembleia Gabriela Lopes referindo que o DL 165/2014, cujo prazo acaba a 

dois de Janeiro, é uma situação transitória de todas as empresas, nomeadamente, empresas pecuárias, 

actividades industriais, empresas de gestão de resíduos, pedreiras cuja a localização entre em conflito com 

as condicionantes do espaço a nível de PDM e não só de gestão territorial de condicionantes. Disse não 

acreditar que no concelho de Trancoso não haja outras empresas na mesma situação, como vacarias e ovis. 

Disse ser, talvez, a ultima hipótese de muitas dessas empresas se licenciarem e caso não se resolva ao fim 

de três anos poderiam receber ordem de encerramento compulsivo. Deu o exemplo do Município de Almeida 

que depois de ter recebido dos serviços de agricultura a listagem das explorações pecuárias, fez o 

levantamento de todas essas explorações para identificar as que estavam com problemas de conflito e 

depois foram chamadas as pessoas para dar inicio aos processos. Não sabe se o documento da DRAP 

Centro chegou ou não ao Município de Trancoso pois tem a listagem das empresas licenciadas. Poderá ser 

muito grave, pois se existirem empresas em reservas ecológicas, serão encerradas.  Gostaria muito que o 

prazo fosse alargado, ou que esta firma fosse a única no concelho nessa situação. --------------------------------

------- O membro da assembleia, Tomás e Martins, questionou qual a actividade da firma em causa e apelou 

aos membros da assembleia que informações desta pertinência, sempre que algum deles tivesse 

conhecimento ou disponível que a fizessem chegar ao Município atempadamente pois estava em jogo a 

sobrevivência de empresários. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- No uso da palavra o Vice-Presidente disse que quando o Executivo teve conhecimento disto, 

promoveu-se uma reunião e os serviços cederam uma listagem desactualizada, tentando-se verificar, com a 

ajuda dos Presidentes de Junta, a identificação de algumas unidades. Depois disso promoveu-se uma 

reunião com os serviços da DRAP Centro e o Eng.º Ilídio deixou-os mais tranquilos porque informou que 

grande parte das unidades agropecuárias estavam registadas. Todavia, têm expectativa que o prazo possa 

vir a ser alargado e que se venham a enquadrar um conjunto de outras situações para beneficio de todos os 

interessados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- O Presidente da Mesa colocou o ponto à votação, tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade. 

Informou que se iria passar ao ponto dez. -------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Usou da palavra o Vice-Presidente referindo ser um assunto que já deveria ter sido trazido a este 

Orgão há mais tempo mas não houve essa possibilidade porque do Conselho Municipal de Educação fazem 

parte um conjunto de entidades a quem foi solicitado que indicassem o seu representante. Algumas 

entidades demoraram tempo a responder e só agora se proporcionou trazer esta proposta. ---------------------

------- Abertas as inscrições interveio o membro da assembleia, Paulo Leocádio, referindo que o Conselho 

Municipal de Educação tem, em Trancoso um histórico negativo pois não tem funcionado e, se calhar, isso 

reflecte-se nos ranking´s das escolas, apesar de esses valerem o que valem. Acha que todos se deviam 

preocupar pelo lugar em que se encontra a Escola Secundária de Trancoso. Disse ser muito importante que 
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o Conselho Municipal de Educação funcione correctamente e que até dê indicações ao poder autárquico 

para que este possa fazer melhorias. Olhando para aqueles números verifica-se que o concelho de Trancoso 

e Mêda são no distrito da Guarda das piores escolas. Disse que seria bom verificar em que moldes está a 

funcionar pois existem filhos de trancosenses a irem, diariamente, para escola da Guarda. Referiu que 

também deveria ser analisada a questão do fecho das escolas em outros concelhos limítrofes, pois Trancoso 

possui potencialidades para aglutinar crianças desses concelhos, mas, para isso, teria de oferecer 

condições. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Interveio o membro da assembleia, Luísa Gil, referindo ter levado muitos anos a defender que o 

Conselho Municipal de Educação se constituísse e entrasse em funcionamento. Disse continuar-se com um 

atraso, mas congratula-se pelo facto de aqui para a frente, durante os dois anos coincidentes com o mandato 

deste Executivo, se possa fazer alguma coisa. Disse que todos os assuntos levantados pelo membro da 

assembleia, Paulo Leocádio, eram do âmbito deste conselho e que pretende que venham a ser alvo de 

reflexão e a concretizarem-se consequência o seu funcionamento. Relativamente aos ranking’s disse serem 

o que são e que a escola secundária e a escola profissional estão a trabalhar muito bem, na medida do 

possível, e em parceria tendo projectos traçados nesse sentido. Analisados os rankings´s considera que, ao 

nível do distrito, não estão assim tão mal. Disse ser preciso analisar muitos factores e é isso que pretende 

que o Conselho Municipal de Educação venha a fazer podendo, o concelho, beneficiar com o seu trabalho. 

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

mesma aprovada por unanimidade.  Informou que se iria passar ao ponto numero onze e que o Grupo 

Municipal do PS tinha entregue à Mesa uma proposta onde indicava o Presidente da Junta de Carnicães e 

Vilares, José Bernardo Caetano Rodrigues, para integrar a Comissão Municipal de Protecção Civil. Disse se 

o Grupo Municipal do PSD quisesse fazer uma lista estaria em tempo. Não aparecendo outra lista e tendo 

sido feita a votação, por escrutínio secreto, o mesmo foi eleito com 28 votos a favor, 3 brancos e 1 nulo.  O 

Presidente da Mesa disse que se iria passar ao Período destinado ao publico. -----------------------------------

------- Não havendo público, 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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