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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE TRANCOSO DE 29 DE JUNHO DE 2015 

 

-------- Aos vinte e nove dias do mês de Junho do ano de dois mil e quinze, pelas quinze 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 

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

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

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

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

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

ao exercício económico de 2014; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

-------- Ponto número cinco – Análise, discussão e votação  da proposta relativa à celebração de um 

contrato interadministrativo de delegação de competências da Câmara Municipal, na Junta de Freguesia 

de Moreira de Rei; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Ponto número seis -Análise, discussão e votação  da proposta relativa à celebração de um 

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

de Torre do Terrenho, Sebadelhe da Serra e Terrenho; --------------------------------------------------------------------- 

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

financeiros, mediante celebração de protocolos às seguintes entidades: 

- Juntas de freguesia de Moimentinha, Póvoa do Concelho, Palhais 

- Associação Desenvolvimento das Freguesias da Zona Centro do Concelho de Trancoso;----------------------- 

-------- Ponto número oito - Análise, discussão e votação  da proposta de afectação ao domínio publico 

municipal de parcelas de terreno pertencentes ao domínio privado municipal; --------------------------------------- 

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

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

membros da assembleia  Carlos Humberto Gaspar Saldanha que substituía Maria Amélia Gomes Santos, 

por renúncia desta ao cargo, e hoje, substituído por Andreia Sofia Marques Tomé; Patrícia Raquel 

Bernardo Ribeiro Lavoura, substituída por António Reis Ferreira; membros do Grupo Municipal do Partido 

Socialista e Maria da Conceição Trabulo Alexandre; Nadine Dias Domingues Ambrósio; José Santos 

Nascimento, substituído por Maria José Guedes da Silva Botelho, 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 Cogula, Jorge Manuel Caetano Ferreira Amado, substituído por Luís 

Castro Ribeiro; de Fiães, Manuel Francisco Andrade e da União de Freguesias de Trancoso e Souto Maior, 

André Miguel Lourenço Pinto, substituído por Amélio Salvador. ---------------------------------------------------------- 
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-------- 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, Ivone dos Santos Mouco e Maria Cristina Sampaio Melo Inocêncio.-------------------------------------------- 

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

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

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

mesmos, por período igual de tempo”, os membros da assembleia Maria José Guedes Silva Botelho e 

Joaquim Monteiro Gambôa.  -–---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

da AENEBEIRA no sentido de estar presente dia trinta, pelas onze horas, no auditório do Pavilhão 

Multiusos, na assinatura de um acordo de cooperação entre a mesma e o IEFP. Comunicou que os 

membros da assembleia, caso estivessem interessados, poderiam estar presentes. Colocou a acta da 

última sessão à discussão.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Interveio o membro da assembleia, Tomás Martins, solicitando a rectificação do sentido dado a dois 

parágrafos na página seis “... interveio o membro da assembleia Tomás Martins referindo que tal como o 

vereador Eduardo Pinto não concorda com algumas coisas ditas pelo membro da assembleia Júlio 

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

carregadas de negativismo.” Salientou que aquilo que tinha proferido foi: que pegando nas palavras do 

Vice Presidente e em algumas do Dr. Júlio não concordava com esta forma de estar agressiva. Disse já 

sermos poucos, não fazendo sentido andarmos num ambiente crispado, concordando com os dois no seu 

apelo ao bom senso e à forma cordial de estar aqui. Na frase:”Falou da assertividade e da qualidade das 

intervenções feitas pelo líder da bancada do PS, Daniel Joana.” Referiu ter dito isto no contexto da 

marcação das sessões para os dias úteis, pois existem membros da assembleia que não podendo abdicar 

das suas responsabilidades profissionais ficam impedidos de participar nas assembleias, citando, em 

concreto, o deputado municipal, Daniel Joana, a título de exemplo, por ser dos membros da assembleia 

que intervém com maior frequência, de forma assertiva e directa. ------------------------------------------------------- 

-------- O Presidente da Mesa referiu que, também, tinha ouvido o segmento da intervenção passando a ler 

concretamente o que tinha sido dito: “Eu não concordo e pego nas palavras do Sr. Eduardo também em 

algumas coisas que disse o Dr. Júlio Sarmento”. Parece-lhe que a redacção dada à acta tinha sido a mais 

correcta em função daquilo que consta da gravação. Relativamente à intervenção sobre o deputado Daniel 

Joana passou a ler: “ Por acaso, é líder de bancada do PS mas é alguém que quando intervém é assertivo 

na forma como o faz, não vem aqui com aquela carga que há pouco aqui falava. Faz falta a este tipo de 

assembleia porque é alguém que faz intervenções com qualidade e pelo menos com responsabilidade”. 

Referiu que como adenda poderiam colocar que não era exactamente isto que o membro da assembleia 

queria dizer, apesar de ser o que está em gravação. ------------------------------------------------------------------------ 

-------- O membro da assembleia, Tomás Martins, salientou que, muitas vezes, os intervenientes não têm 

em atenção que alguém terá de transcrever o que é dito para as actas, de modo que se deve ter algum 
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cuidado na forma como comunicam até porque depois facilitam o trabalho a quem transcreve. Disse que 

também ouviu o excerto e, tendo em conta o momento, aquilo que solicitou para ser alterado foi o sentido 

que lhe quis dar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O Presidente da Assembleia disse que seria colocada como adenda a interpretação que o membro 

da Assembleia Tomás Martins pretendeu dar à sua intervenção. Colocou a acta à votação, tendo sido a 

mesma aprovada por maioria com duas abstenções. Informou que se iria passar ao ponto um. --------------- 

-------- Abertas as inscrições, interveio o membro da assembleia, Artur Rodrigues, referindo ter gostado 

muito da forma como correu a sessão da assembleia do mês de Abril. Felicitou o vereador Eduardo Pinto 

pelo facto de ter respeitado e respondido a todas as perguntas que lhe foram colocadas. Mencionou, 

também, que o vereador João Paulo Matias que, como sempre, foi incisivo quanto à necessidade de 

respeitar a legalidade Salientou ter ficado demonstrado que a Câmara Municipal de Trancoso e o seu 

concelho têm à frente dos seus destinos um Executivo competente. Enalteceu o apelo do membro da 

assembleia, Tomás Martins, à não crispação das discussões de assuntos tratados nesta assembleia. ------- 

-------- No uso da palavra o Presidente de Junta da União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital, 

António Pina, questionou quem era o responsável pelos dois funcionários da Câmara que se encontram 

em Vila Franca das Naves. Relativamente à zona industrial perguntou se era ou não verdade que o 

projecto não avançava por causa de um vereador que estaria a emperrar a situação. A ser verdade, 

gostaria de saber qual era o vereador. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Interveio o membro da assembleia Tomás Martins, subscrevendo as palavras do membro da 

assembleia, Artur Rodrigues, relativamente ao desempenho do vereador Eduardo Pinto na última sessão. 

Informou que alguns munícipes têm-se queixado, relativamente ao IRS de 2014, de não estarem a usufruir 

do benefício aprovado nesta assembleia de 2,5%, tal como aprovado para os anos de 2013 e 2015. 

Considerou ser importante apurar essa situação junto do serviço de finanças. Mostrou o seu desagrado 

quanto ao conteúdo e à forma como os órgãos da comunicação do Município realizam as reportagens dos 

eventos. Salientou ter visto o vídeo relativo ao feriado municipal e estranhou o facto de não ter aparecido a 

intervenção do vereador da oposição. Disse terem vivido vinte e tal anos, à conta não só da personalidade 

do Dr. Júlio mas, também, de todos os que participaram na vida política de Trancoso, um clima de 

cordialidade e efectiva democracia. Parece-lhe mal negar-se aquilo que foi a intervenção de um vereador 

eleito pelo povo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Usando a palavra o membro da assembleia João Baptista falou do Engº Pedro Viterbo, que faleceu 

com quase 102 anos de idade, tendo sido alguém que, em vida, deu alguma coisa a Trancoso. Disse ser 

propósito da bancada do PSD e, caso entendesse, a bancada do PS associar-se, solicitar que, quando o 

Executivo entendesse, pudesse Trancoso ter, numa das suas artérias, o nome da figura do Engº Pedro 

Viterbo. Fez uma breve biografia sobre o Engº Pedro Viterbo salientando o facto de ter sido nomeado 

Presidente da Câmara de Trancoso, em 1952, função que abraçou com total desinteresse material 

pois,nessa altura, os Presidentes de Câmara não eram remunerados. Além de se preocupar com a 

instalação de escolas, electrificação de freguesias, arranjo de caminhos, exploração de águas, trabalhos 
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de rotina, preocupou-se com a limpeza e demolição de barracões junto às muralhas, trabalho este iniciado 

pelo anterior presidente, Sr. Luís Albuquerque. Remodelou o mercado e promoveu a construção do 

primeiro bairro social, bairro de Santa Luzia. Remodelou e modernizou a Feira de São Bartolomeu com 

iluminações, festejos, conferências, para além do primeiro concurso Agro-pecuário. Foi Presidente do 

Grémio de Lavoura de Trancoso e, com o apoio dos respectivos organismos, levou ainda a efeito a 

construção da adega cooperativa de Vila Franca das Naves. Foi Provedor da Misericórdia desde 1952 a 

1961, tendo estado, também, envolvido no equipamento do hospital. Criou em Lisboa algumas empresas, 

tendo sido um dos fundadores e presidente da Associação da Casa de Trancoso em Lisboa e, durante 

vários anos, delegado do Automóvel Clube de Portugal. Depois da descolonização e da tragédia que se 

seguiu, atingindo muitos retornados de Trancoso, cedeu gratuitamente seis mil metros quadrados na Vila 

para fomentar parte das suas construções. Citou “ Pedro de Viterbo considera que Trancoso, depois da 

família, é o amor constante da sua vida.” Deixou a proposta à consideração da Mesa. ---------------------------- 

-------- O Presidente da Assembleia salientou que a competência para atribuição de nomes a ruas é da 

Câmara Municipal e, como tal, informou que aquilo que a assembleia poderia fazer, era uma 

recomendação. Caso a bancada do PS se associasse, ficaria a constar uma recomendação à Câmara, por 

unanimidade, desta assembleia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Interveio o líder de bancada do PS, Daniel Joana,mencionando ter tido a oportunidade de conhecer 

o Engº Pedro Viterbo e que lhe tinha ficado na memória o amor que o mesmo sentia por Trancoso e a sua 

actividade que, referiu, manteve até uma idade muito avançada. Referiu , também, ser conhecedor do 

papel importante que teve na dinamização da Feira de São Bartolomeu. Informou que o Grupo Municipal 

do PS se associava à recomendação de, para quando se achasse conveniente, se proceder à atribuição 

do nome do Engº a uma rua, que, na sua opinião, seria pouco, tendo em conta tudo aquilo que, em vida, 

fez pelo concelho de Trancoso. De seguida, felicitou todas as pessoas e entidades que estiveram 

envolvidas na Festa da História e referiu que, em cada ano que passa, se nota mais o envolvimento dos 

trancosenses e dos comerciantes. Espera que, em próximos anos, esse evento possa ganhar uma 

dimensão maior. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O Presidente da Mesa colocou a recomendação à votação, tendo sido a mesma aprovada por 

unanimidade. Deu a palavra ao Presidente da Câmara para responder às questões colocadas. ---------------- 

-------- No uso da palavra, o Presidente da Câmara agradeceu a compreensão por parte do Presidente da 

Assembleia Municipal na marcação da sessão. Os motivos deveram-se à necessidade de agendar alguns 

assuntos aprovados na ultima reunião de Câmara e à realização da Festa da História, no fim de semana, e 

da Feira de São Pedro em Vila Franca das Naves. Felicitou todos os grupos que participaram na Festa da 

História e agradeceu a todos os trancosenses pela forma como aderiram. Disse que, no próximo ano, irão 

procurar melhorar e envolver, cada vez mais, as pessoas porque não tem dúvidas que poderá ser feito um 

grande evento. Agradeceu as palavras do membro da assembleia, Artur Rodrigues, ao Executivo e, bem 

assim, o apelo ao bom senso feito pelo membro da assembleia Tomás Martins. Relativamente às questões 

colocadas pelo Presidente da Junta da União de Freguesias de VFN e Feital, disse que os dois 
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funcionários que estão adstritos à junta foram, o ano passado, orientados pela mesma e continuavam, este 

ano, a estar sobre a sua responsabilidade , obviamente, numa estratégia de consenso. Em relação à zona 

industrial, disse não haver, de momento, qualquer problema com algum vereador e que o projecto ainda 

não tinha avançado por ainda não ter sido conseguido financiamento para as obras, apesar da enorme 

vontade do Executivo em avançar com esse projecto. Quanto à intervenção do membro da assembleia, 

Tomás Martins, disse desconhecer a situação relativa ao IRS mas que iria apurar essa questão junto do 

serviço de finanças. Relativamente às reportagens feitas pelos órgãos de comunicação ligados ao 

Município, afirmou que poderia ter havido alguma falha mas recordou que, nesse vídeo, passaram 

imagens dos senhores vereadores em situações nas quais participaram. Referiu não acreditar que tenha 

havido qualquer intenção discriminatória mas que, no futuro, iria estar atento. Desconfia que, também no 

tempo em que foi vereador, nunca tenha sido feita referência a qualquer das suas intervenções. -------------- 

-------- Interveio o membro da assembleia Júlio Sarmento apresentando uma Moção que irá ser transcrita 

na íntegra:“O Grupo Municipal do PSD na Assembleia Municipal de Trancoso reunida em sessão ordinária 

a 29/06/2015 apresenta a seguinte Moção: 

1- Considerando, que Portugal já não se encontra sob o programa de Assistência Financeira e a economia 

vem ganhando progressiva competitividade, 

2- Considerando que é política do actual Governo combater as acessibilidades regionais e investir no 

interior, como acontece actualmente com o apoio financeiro a construção do Quartel de Bombeiros de 

Trancoso, 

3- Considerando, que existem em Trancoso, dois edifícios públicos a necessitar de obras de urgente 

reabilitação, como é o caso da Câmara Municipal e a Igreja de Santa Maria, 

4- Considerando, que a Fábrica da Igreja de Santa Maria já apresentou candidatura à comparticipação da 

respectiva obra, que reuniu todos os pareceres favoráveis, 

5- Considerando, que é imperioso que o Município de Trancoso apresente a candidatura a contrato 

programa, da obra de reabilitação do edifício Municipal, de acordo com as regras existentes, de forma a 

obter a sua comparticipação, 

A Assembleia Municipal de Trancoso reunida em sessão ordinária a 29 de Junho de 2015, aprova como 

Moção: 

1º Recomendar ao Executivo que apresente com urgência a candidatura da reabilitação da Câmara 

Municipal ao financiamento da Administração Central através de um contrato programa, 

2º Solicitar ao Governo a aprovação das duas referidas candidaturas, bem como, a comparticipação e 

apoio financeiro às referidas obras de reabilitação, 

3º Solicitar, ainda, ao Governo, que face ao estado adiantado da candidatura da obra de reabilitação da 

Igreja de Santa Maria, se decida, desde já, pela sua urgente aprovação e comparticipação, sem se 

prescindir, da posterior comparticipação da reabilitação do edifício da Câmara Municipal, tão logo estejam 

reunidas as respectivas condições. 

Trancoso, 29 de Junho de 2015 
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O Grupo Municipal do PSD na Assembleia Municipal de Trancoso. “ --------------------------------------------------- 

-------- O Presidente da Mesa colocou à discussão a Moção apresentada.--------------------------------------------- 

-------- Interveio o líder de bancada do grupo municipal do PS, Daniel Joana, referindo que ninguém 

discordaria que eram obras urgentes de que Trancoso necessita mas que a sua bancada não se revia no 

preâmbulo da Moção e, portanto, iriam abster-se, sendo que, grande parte do conteúdo mereceria a 

concórdia. Apelou para que, em próximas sessões, sempre que houvesse intenção de fazer aprovar uma 

Moção, as duas bancadas dessem conhecimento uma à outra para que se pudesse discutir os prós e 

contras e reflectir devidamente sobre as questões.--------------------------------------------------------------------------- 

-------- No uso da palavra, o Presidente do Município esclareceu serem duas obras que Trancoso 

necessitava que se resolvessem, ainda este ano, mas que esta Moção, relativamente às intenções do 

Município, já pecava por tardia. Disse que tinham enviado ao Sr Secretário de Estado o primeiro oficio a 14 

de Fevereiro de 2014, a solicitar a celebração de um contrato programa para recuperação daquele edifício. 

Em Abril de 2015, houve outro pedido relativamente ao edifício dos Paços do Concelho. Salientou que, em 

23 de Novembro de 2013, o Secretário de Estado visitou o edifício e, desde aí, sempre que o tem 

encontrado, tanto a ele como à Drª Ana Abrunhosa, verifica que estão extremamente sensibilizados com a 

necessidade da obra. Relativamente à Igreja de Santa Maria, referiu que a Câmara tem trabalhado em 

colaboração com a comissão fabriqueira da igreja e em Janeiro, também, foi feita uma diligência junto da 

CCDR na delegação da Guarda e, sistematicamente, tem indagado, quer junto da Srª Presidente da 

CCDR, quer do seu Vice Presidente, Dr. Luís Caetano, que esteve em Trancoso ,sobre o evoluir desta 

situação. Mencionou que esperava que a Moção fosse mais um contributo para a resolução do problema 

ainda este ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O membro da assembleia, Júlio Sarmento, disse que se tem encontrado, várias vezes, com o Sr. 

Secretário de Estado da Administração Local, sobretudo nos conselhos nacionais do PSD, tendo abordado 

esta matéria com ele. Informou ser propósito do Governo apoiar a reabilitação da Câmara e da obra da 

Igreja da Santa Maria mas acontecia que a fábrica da Igreja já tinha apresentado, de acordo com as regras 

estabelecidas, a sua candidatura, tendo já todos os pareceres positivos , acontece que a Câmara 

Municipal tem, obrigatoriamente, que apresentar a candidatura na CCDRC para o contrato programa. 

Referiu que se o Governo ficar à espera que a Câmara apresente a candidatura e obtenha os pareceres, 

podem decorrer três a quatro meses. Mencionou que seria importante que a assembleia fosse unânime 

para que se transmitisse ao Sr. Secretário de Estado que existe consenso em Trancoso para que o 

Governo apoie as duas candidaturas.  ----------------------------------------------------------------------------------------- -

------- O Presidente da Mesa referiu que tinha depreendido das palavras do membro da assembleia, Daniel 

Joana, que só não existia concordância relativamente ao preâmbulo, pois verificava-se que o primeiro e 

segundo ponto eram, meramente, de conteúdo político, sendo que as questões decisivas estavam 

expostas a partir do terceiro ponto. Referiu que quem apresentou a Moção estava na livre disponibilidade 

de a consensualizar, retirando esses dois pontos. -------------------------------------------------------------------------- -

------- O membro da assembleia, Daniel Joana, referiu que a bancada do PS concordaria com a Moção se 
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fossem retirados os dois pontos mas, também, consideravam que deveria ser acrescentada à mesma os 

esforços e diligências levados a cabo pelo Executivo Municipal. Salientou que não seria de todo rigoroso 

designar a Igreja como sendo um edifício publico. ---------------------------------------------------------------------------- 

-------- Usou da palavra o membro da assembleia Júlio Sarmento, considerando que nenhum dos dois 

pontos do preâmbulo possuíam qualquer carga ideológica. Disse ser verdadeiro o primeiro ponto pois se 

iriam pedir ao Governo algum financiamento é porque julgam haver alguma folga orçamental que o 

permita. Referiu que poderiam prescindir do segundo numa tentativa de procurar consenso. Propôs 

prescindir-se do segundo ponto ou manter tudo e acrescentar "pese embora as diligências da Câmara 

Municipal".-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O Presidente da Mesa disse que o Grupo Municipal do PS poderia votar e fazer uma declaração de 

voto esclarecedora. Releu a parte final da Moção. Não havendo mais intervenções, colocou a Moção, tal 

como foi apresentada pelo Grupo Municipal do PSD, à votação, tendo sido a mesma aprovada com 20 

votos a favor e 19 abstenções. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Em declaração de voto o membro da assembleia, Daniel Joana, mencionou que para haver 

unanimidade teriam de ter debatido isto com mais calma e que o grupo municipal do PS não se revia em 

algumas afirmações. Ainda hoje se soube que o desemprego voltou a subir e, por questões formais, 

acharam que se deveriam abster, fazendo a ressalva que consideram mais que necessárias e urgentes 

essas duas obras que, neste momento, não dignificam o centro histórico de Trancoso. --------------------------- 

-------- Usou da palavra o membro da assembleia João Baptista questionando porque é que, este ano,  a 

Câmara obriga ao pagamento de cerca de quinhentos e poucos euros pelo posto de venda de bebidas, na 

Feira de São Bartolomeu, que habitualmente era concedido , de forma gratuita, aos bombeiros e outras 

associações sem fins lucrativos . Questionou se, de facto, esta posição iria manter-se ou se a câmara 

ainda ponderava reflectir sobre ele.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Em resposta o Presidente do Município disse que não tinha sido uma situação consensual e criaria 

sempre, uma situação de injustiça porque existem várias instituições sem fins lucrativos no concelho .  

Felicitou o Presidente da Direcção e os bombeiros pela iniciativa que tiveram aquando a comemoração do 

Dia de São João, e disse que conjuntamente com a AENEBEIRA, decidiram que não faria sentido existirem 

três pontos de venda de bebidas no recinto da Feira, parecendo-lhes mais lógico que, a um preço 

simbólico de 450€ por tasquinha, e pelo prazo de dez dias, todas as associações pudessem ter um ponto 

de bebidas e de petiscos parecendo-lhes que assim estão a tratar toda a gente da mesma forma. ------------ 

-------- Em pedido de esclarecimento o membro da assembleia Júlio Sarmento mencionou que, como tinha 

informações que a taxa de desemprego recuou em termos homólogos, gostaria de saber em que se 

baseou o membro da assembleia Daniel Joana para dizer que a mesma subiu. ------------------------------------ 

-------- O membro da assembleia Daniel Joana não quis responder à questão. --------------------------------------- 

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

-------- No uso da palavra, o Presidente do Município referiu a forma como tinha decorrido o evento da Feira 

dos automóveis usados no dia 8, 9 e 10 de Maio, querendo criar mais um evento de marca em Trancoso. 
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Sublinhou a forma como decorreram as comemorações do feriado municipal querendo, no próximo ano, 

trazer mais gente a Trancoso. Salientou os eventos a propósito do dia mundial da criança nos dias 1 e 7 de 

Junho, a tertúlia que decorreu no centro de interpretação da Cogula sobre turismo, como potencial 

dinamizador de um território e, salientou a Festa da História com as bodas reais e o julgamento do Padre 

Costa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Interveio o membro da assembleia Artur Rodrigues referindo que o documento sobre a actividade 

municipal era elucidativo e explícito. Questionou para quando a colocação de passadeiras em Vila Franca 

das Naves e a reparação dos sanitários públicos. Gostaria, também, de ter alguma informação sobre o 

parque ambiental e, salientou que a estação de tratamento de Vila Franca das Naves carece de uma 

intervenção urgente. Referiu ser com muito gosto que vê crescer a obra do quartel dos bombeiros 

voluntários de Trancoso, sabe que é uma obra dos bombeiros querendo felicitar o Presidente da Direcção, 

João Baptista, pela sua construção. No entanto, disse ter de enaltecer o trabalho da actual Câmara pela 

forma inteligente como arranjou o terreno para a sua construção, ficando assim demonstrado que se não 

fosse a mesma, a obra ainda não teria tido inicio . ---------------------------------------------------------------------------- 

-------- No uso da palavra, o membro da assembleia João Baptista agradeceu as palavras do membro da 

assembleia Artur Rodrigues sobre a sua pessoa. Esclareceu que aquele terreno não estava indicado pela 

Câmara, tendo sido sugerido por um membro da direcção dos bombeiros. Agradeceu em nome da 

Associação Humanitária o apoio da Câmara que já deu e que continuará a dar. Informou que existia um 

plano B, pois o mais importante era assegurarem o investimento tendo sido esse concretizado. Afirmou 

que é uma obra de todos. Agradeceu ao Presidente do Município, à União de Freguesias de Trancoso e 

Souto Maior e alguns comerciantes o apoio que deram aos bombeiros em termos de logística. Referiu que 

na cerimónia de entrega de equipamentos da protecção individual de bombeiros realizada no Soito, 

Sabugal, receberam equipamento consoante o contingente do corpo activo, quer Vila Franca das Naves, 

quer Trancoso. De seguida, salientou que tinha saído nova legislação que comprometia a realização dos 

mercados à moda antiga. Gostaria de saber se o Presidente do Município já tinha equacionado esta 

situação apesar das coimas serem aplicadas pela Câmara Municipal. Relativamente à Rua da Corredoura 

pensa que a mesma merecia outra reabilitação e não apenas a limitação do tráfego. Gostaria de saber se 

o terreno junto à Casa paroquial antevê alguma finalidade uma vez que é referido, na actividade municipal, 

a regularização do terreno. Salientou que todo o muro circundante do cemitério da capela Nossa Sra. da 

Fresta necessitava de uma pintura, deixando à consideração esta questão. ------------------------------------------ 

-------- Interveio o membro da assembleia Tomás Martins, referindo ser uma vergonha o estado de 

degradação em que se encontra o espaço circundante ao Pavilhão Multiusos. Disse ser bom realizar feiras 

mas, seria também, bom, repor o que se estraga e limpar. Chamou à atenção o facto de ainda se 

encontrarem no chão, braçadeiras plásticas que resultaram do corte das tarjas da última Feira de São 

Bartolomeu. Solicitou, novamente, para que fossem tapados alguns buracos existentes na Rua da Teja e 

na Rua da Cerca. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------- Em resposta às questões do membro da assembleia Artur Rodrigues , o Presidente do Município 

disse que, também, em Trancoso pararam de reavivar as passadeiras por falta de tinta e que essa 

chegaria brevemente. Mencionou que antes de reavivarem as passadeiras que faltavam em Trancoso, 

iriam remarcar as de Vila Franca das Naves. Quanto aos sanitários públicos disse que seriam recuperados 

durante este verão. Quanto ao parque ambiental disse ainda não ter grande informação . Referiu estarem 

a aguardar uma oportunidade de  poderem candidatar a obra da estação de tratamento. Relativamente às 

questões colocadas pelo membro da assembleia João Baptista, o Presidente do Município referiu que 

todos se congratulam pela forma como está a decorrer a obra do quartel dos bombeiros. Quanto aos 

mercados à moda antiga disse já terem conhecimento da legislação e, por isso, terão de estar mais 

atentos. Relativamente ao trânsito condicionado na Corredoura, disse que o Edital fundamenta as razões, 

sendo a título experimental até ao dia 24 de Agosto. Concorda que teria de ser dada mais vida à Rua da 

Corredoura. Quanto à questão da palavra regularização do terreno, disse que não deveria constar no 

documento, sendo que o que estava em causa era permitir já, naquele local, alguns estacionamentos. 

Disse para não ter duvida que no dia 15 de Agosto os muros do cemitério estariam totalmente pintados. 

Quanto às questões do membro da assembleia Tomás Martins, disse ter toda a razão nas suas 

intervenções. Uma vez que junto dos serviços estavam a dar a indicação para reporem algum alcatrão, 

iriam ver se o problema dessas ruas poderia ser, também, resolvido. --------------------------------------------------- 

-------- Interveio novamente o membro da assembleia Artur Rodrigues salientando que independentemente 

de quem tenha escolhido o terreno para o novo quartel dos bombeiros de Trancoso, se não fosse o  

Executivo, naturalmente, que a obra não teria tido inicio. ------------------------------------------------------------------- 

-------- Interveio o Presidente da Junta de Vila Franca das Naves e Feital corroborando com a intervenção 

do membro da assembleia Artur Rodrigues. Relativamente às passadeiras disse que não queria que se 

caísse no erro de gastar dinheiro em pintar, uma vez que já tinham solicitado passadeiras elevadas . 

Questionou o encerramento das piscinas em Julho, uma vez que se encontram cerca de noventa pessoas 

inscritas só para ter aulas de natação e hidroginástica. Gostaria de saber quando estará disponível o 

tractor que limpa as bermas para a sua freguesia. Relativamente à ETAR disse existir uma medida no 

Pensar 2020, para reposição de novas condutas de água e condutas fluviais. Não sabe se poderá 

aproveitar-se, ou não, essa medida para resolver a situação. Relativamente à construção de sanitários no 

largo do mercado, estão à espera que os arquitectos da Câmara se desloquem ao local para que se possa 

pensar nisso e muito mais. Salientou que a actividade da Câmara Municipal, refere uma reunião com os 

altos cargos da REFER . Na sua opinião, seria importante que qualquer coisa que dissesse respeito a uma 

freguesia, o seu Presidente fosse pelo menos informado. Gostaria de saber quais os assuntos tratados 

uma vez que poderiam andar a tratar de assuntos iguais. Referiu que não percebe porque o Presidente do 

Município coloca na informação da actividade municipal ” participação no mercado anual de VFN”, pois, em 

seu entender, pode  até ter estado presente, mas não sabe em que é que este participou.  --------------------- 

-------- Em resposta às questões colocadas o Presidente do Município referiu que relativamente às 

passadeiras já tinha respondido. No tocante às piscinas disse que nesta altura do ano fazem sentido 
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piscinas ao ar livre sendo também necessário o seu encerramento das interiores para alguma desinfecção. 

O critério utilizado foi o mesmo que já vinha dos Executivos anteriores. Quanto à limpeza das bermas disse 

estarem a tentar chegar a todas as estradas municipais e freguesias. Informou ter havido um pequeno 

problema com o tractor, mas que já se encontra resolvido. Para além disso, disse terem recorrido aos 

sapadores florestais do alto da Broca e aos da Associação Pisco Távora para fazerem a limpeza de alguns 

quilómetros. Referiu que durante as duas próximas semanas todas as bermas estariam limpas. 

Relativamente à reunião com pessoas da REFER disse ter sido feita uma primeira abordagem no sentido 

de dignificar a estação, criando uma loja de alguns produtos regionais. A estratégia de valorização da 

estação de caminhos de ferro, apesar de ter sido um processo iniciado pelo Município de Trancoso, 

procura envolver todos os Municípios pertencentes à Raia Histórica . Mencionou não ter havido ainda 

nenhum feedback mas, logo que houvesse, agendaria uma reunirão com a junta e com as outras Câmaras 

Municipais envolvidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O Presidente da União de Freguesias de VFN e Feital interveio salientando que, antigamente, as 

piscinas exteriores particulares de Vila Franca das Naves eram alvo de chacota política e parece que, 

actualmente, se esqueceu tudo. Disse que aceitaria a resposta do Presidente do Município, se Vila Franca 

tivesse umas piscinas exteriores. Não percebe, havendo umas interiores, o porquê de não poderem estar 

abertas uma vez que as pessoas queriam continuar a ter aulas no mês de Julho. Pensa que não seriam 

necessários dois meses para se proceder à desinfecção. –---------------------------------------------------------------- 

-------- Interveio o membro da assembleia Tomás Martins querendo deixar o seu testemunho relativamente 

à Festa da História. Apesar de todo o trabalho feito pelo pessoal do Município e da Trancoso Eventos, não 

poderia deixar de referir o empenho das associações, sem excepção, mas valorizava, as Damas e 

Cavaleiros D' El Rei. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A propósito do membro da assembleia, Júlio sarmento, ter referido na sua Moção, a necessidade de 

obras na sede do Município, o Presidente da Mesa questionou-o se tinha conhecimento de uma 

intervenção feita pelo deputado Jorge Gonçalves,não do circulo da Guarda mas do circulo de Leiria, na 

Comissão de Ambiente Ordenamento do Território, acerca da situação real dos Paços do Concelho. -------- 

-------- Interveio o membro da assembleia Júlio Sarmento referindo que, lamentavelmente, o PS não tinha 

deputados na Guarda e tinham de ser, por vezes, deputados do PS fora do distrito a carregar assuntos que 

dizem respeito ao distrito da Guarda. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O Presidente da Mesa respondeu que os deputados do PSD também não fizeram melhor, tendo 

sido necessário recorrer aos deputados do PS de outro distrito.------------------------------------------------------- 

-------- O membro da assembleia Júlio Sarmento disse ter tido conhecimento da intervenção e, queria 

deixar claro, que o deputado Carlos Peixoto, primeiro deputado do PSD pelo círculo da Guarda, tem muitas 

vezes referido, em reuniões com Sr. Secretário da Administração Local, a imperiosa necessidade de alocar 

estes financiamentos para Trancoso. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O Presidente da Assembleia disse que, como não têm visto essas intervenções nas redes sociais, 

não poderiam defender a participação do deputado. ------------------------------------------------------------------------ 
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-------- Usou da palavra o Presidente da União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital para referir 

ter ficado acordado que, até meados do mês de Maio, teriam de dar uma proposta sobre os acordos de 

execução. Apesar de não ver nada explanado  iriam votar-se, na ordem de trabalhos, acordos 

interadministrativos com algumas juntas e até com uma associação de juntas de freguesia. Questionou, 

ainda, o Presidente do Município o  que iria ser feito em relação aos acordos de execução.----------------------

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

-------- Interveio o membro da assembleia Luís Castro Ribeiro referindo que os espaços destinados às 

juntas e associações na Feira de São Bartolomeu, seriam uma óptima ideia mas que se deveria pensar 

qual a missão destas entidades. Pensa que poderiam estar presentes numa perspectiva de divulgação 

cultural. Na sua opinião a feira em si, deveria ter uma perspectiva de viabilidade económica e a exploração 

de bares e restaurantes seria um contexto à parte. Pensa que não poderão ser cedidos locais em 

concorrência mais ou menos desleal em relação a outros feirantes ou pessoas que queiram vir fazer o seu 

negócio. Salientou que o original nesta feira são os dias da feira franca e pensa que o programa deveria 

reflectir sobre esses. Sugeriu a criação de um folheto que indicasse às pessoas onde estavam os diversos 

negócios. Pensa que deveriam melhorar e procurar outra perspectiva de modo a ser realizada uma feira 

diferente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Em resposta às questões colocadas o Presidente do Município, disse que o assunto” acordos de 

execução” foi abordado na ultima reunião de Câmara. Estava a ser tratado, com a colaboração do Dr. 

Francisco Coelho não havendo, ainda, possibilidade de apresentar a proposta. Salientou que a 

colaboração com as juntas de freguesia iria continuar. Disse que considerava pertinentes as sugestões 

feitas pelo membro da assembleia Luís Castro e iriam tê-las em conta porque o objectivo é fazer da Feira 

de São Bartolomeu um grande evento. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

palavra ao Presidente do Município.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Este referiu que os membros da assembleia tinham recebido os documentos relativos às mesmas, 

nomeadamente, o documento da certificação legal das contas, por parte do Revisor Oficial de Contas. 

Disse que o perímetro de consolidação de contas do Município refere-se à TEGEC e à FMT. O documento 

apresentado é o reflexo das contas do Município que já tinham estado em discussão na sessão de Abril.  

Disse aparecer um resultado liquido negativo de cinco milhões, cento e trinta e seis mil euros, pois estes 

valores estão registados no Município. Tal como referiu o Revisor Oficial Contas, a constituição das 

provisões para os processos judiciais em curso, e para acautelar eventuais custos desses 

processos( vindos de mandatos anteriores) levam a esses resultados. Se se retirassem esses montantes, 

o resultado liquido negativo seria cerca de um milhão e duzentos mil euros. ----------------------------------------- 

-------- O Presidente da Mesa abriu espaço para intervenções. Não havendo, colocou o assunto do ponto 

de ordem de trabalhos à votação tendo sido o mesmo aprovado com 23 votos a favor e 13 abstenções. ---- 

-------- O membro da assembleia Júlio Sarmento apresentou a seguinte declaração de voto: 
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“O Grupo Municipal do PSD de Trancoso tendo-se abstido na votação relativa às contas consolidadas do 

Município de Trancoso, apresenta a seguinte declaração de voto: 

A apresentação das contas consolidadas do Município de Trancoso merece o nosso juízo de censura, à 

semelhança da apresentação da conta de gerência relativa ao ano de 2014, porquanto, nos parecem 

incompreensíveis os resultados negativos obtidos, cuja dimensão, reflecte bem a incapacidade e 

impreparação do actual executivo. 

Como então referimos, a generalidade dos Municípios do país e também do distrito da Guarda, 

apresentaram resultados operacionais positivos, resultado de uma política de contenção da despesa em 

linha de orientação com os objectivos nacionais. 

Mesmo Câmaras Municipais com níveis de muito endividamento e muito superiores à Câmara de 

Trancoso, apresentaram resultados operacionais positivos. 

A Câmara Municipal da Guarda, por exemplo, apresentou um resultado operacional positivo de mais de 

cinco milhões de euros. 

Como foi possível, então que a Câmara de Trancoso, que executou apenas 16% da sua despesa de 

investimento, tenha tido um resultado operacional negativo de mais de cinco milhões de euros? 

Mesmo o argumento apresentado, da necessidade de provisões legais relativo a processos judiciais de 

três milhões de euros, não desculparia um resultado operacional negativo. 

O resultado operacional e líquido do exercício de 2014 negativo em mais de cinco milhões de euros, é tão 

grave que antecipa um cenário confrangedor para o futuro do concelho. 

Trancoso aos 29 dias do ano de 2015 

O Grupo Municipal do PSD” -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- O Presidente da Assembleia informou que se iria passar ao ponto quatro da ordem de trabalhos. 

–------ No uso da palavra o Presidente do Município disse tratar-se de uma revisão orçamental simples, no 

valor de apenas sessenta e três mil euros , sobretudo porque havia situações e obras que pretendiam 

realizar nos próximos meses e  não estavam inscritas em plano. Disse que a mais significativa tinha haver 

com o apoio ao sector primário, nomeadamente, promover o reforço da cultura do castanheiro e produção 

da castanha pretendendo subscrever-se um protocolo com a UTAD – Universidade Trás dos Montes e Alto 

Douro. Referiu, também, a realização de pequenos arruamentos em Aldeia Velha no valor de seis mil 

euros, arruamento em Guilheiro e reparação de caminho na freguesia de Tamanhos, concretamente o 

acesso a Monte Zebro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Aberto o espaço para intervenções usou da palavra o membro da assembleia João Baptista 

questionando se a componente nacional relativa à obra do quartel dos bombeiros se encontrava 

assegurada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Em resposta o Presidente do Município disse que estava assegurada com um valor de cento e 

sessenta e dois mil euros, estando já  disponível a verba do primeiro auto de medição. Referiu que à 

medida que recebessem os autos de medição, os mesmos seriam imediatamente despachados. ------------- 
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-------- O membro da assembleia João Baptista agradeceu o esforço feito pela Câmara  e informou que os 

responsáveis da associação tinham sido notificados para no próximo dia 1 estarem em Lisboa, com a 

presença do gabinete do POVT e o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, para fazerem uma análise  

sobre o ritmo da obra e a garantia dos proveitos para a mesma conclusão. Convidou o Presidente do 

Município ou quem o represente a estar presente nessa reunião. -------------------------------------------------------- 

-------- O Presidente da Assembleia questionou se o ritmo da obra estava a decorrer como o previsto ao 

qual o membro da assembleia admitiu existir um deslize de um mês. Não havendo mais intervenções, 

colocou a proposta à votação tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Informou que se iria passar 

ao ponto cinco da ordem de trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- No uso da palavra o Presidente do Município referiu que o Executivo teria de começar a olhar para a  

freguesia de Moreira de Rei de uma forma diferente sobretudo pelo património existente. Disse que o valor 

de doze mil e quinhentos euros seria uma ajuda para, em colaboração com a junta, valorizar o acesso ao 

castelo e o espaço junto às sepulturas antropomórficas que apareceram o ano passado. Informou que 

esse valor seria o tecto máximo que o Município decidiu não ultrapassar em futuras delegações de 

competências com  as juntas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Interveio o Presidente da União de Freguesias de VFN e Feital questionando, uma vez que o 

Presidente do Município falou num valor máximo, quais tinham sido os critérios para definir esse valor. -----

--- O membro da assembleia Tomás Martins interveio salientando que no considerando do contrato 

interadministrativo constava que a celebração do presente contrato não configurava aumento da despesa 

pública, antes permitiria uma redução de custos. Salientou que no âmbito da negociação, que tem de ser 

desencadeada pelo Município, o nº2 do artigo 133 e no nº2 do artigo 135 previam a elaboração de estudos 

que possam assegurar a demonstração dos requisitos na alínea do nº3 do artigo 115. Questionou em que 

números foi baseado o parágrafo:“a celebração do presente contrato não configura aumento da despesa 

publica, antes permitirá uma redução de custos”. ----------------------------------------------------------------------------- 

-------- Em resposta às questões formuladas, o Presidente do Município disse que os critérios basearam-se 

na forma mais atenta como tinham de olhar para o património existente em Moreira de Rei. Sabe da 

necessidade um protocolo para a junta de Vila Franca das Naves, mas aí a verba pedida era bem inferior. 

Relativamente à questão do membro da assembleia Tomás Martins disse que a verba necessária seria de 

treze mil e quinhentos euros sendo que a junta iria suportar o restante valor o que, em termos de verba, 

não iria trazer mais custos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O membro da assembleia Tomás Martins referindo não concordar pois a alínea 3 do artigo 115 diz : 

“O Estado deve promover os estudos necessários de modo a que a concretização da transferência de 

competências assegure a demonstração dos seguintes requisitos: 

a) O não aumento da despesa pública global; 

b) O aumento da eficiência da gestão dos recursos pelas autarquias locais ou pelas entidades 

intermunicipais; 
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c) Os ganhos de eficácia do exercício das competências pelos órgãos das autarquias locais ou das 

entidades intermunicipais; 

d) O cumprimento dos objectivos referidos no artigo 112.º; 

e) A articulação entre os diversos níveis da administração pública.” Salientou que teria de haver um estudo 

documentado, não bastava o Presidente da Junta dizer, pois a história diz, por aquilo que vai lendo nas 

actas, que é necessário apresentar os respectivos documentos. Disse que apenas questionou se isso tinha 

sido observado ou, então, não se colocaria esse paragrafo. --------------------------------------------------------------- 

-------- O Presidente da União de Freguesias mencionou que queria saber os critérios da afixação do valor 

para todas as freguesias e não apenas para a freguesia de Moreira de Rei até porque, na sua opinião, as 

Juntas de Freguesia mereciam muito mais do que aquilo que o Município estava a dar. -------------------------- 

-------- Em resposta, o Presidente do Município referiu que na cláusula sexta do contrato estava explicito o 

que iria ser feito e como os serviços iriam acompanhar esses trabalhos haveria toda a transparência. -------

- -------- Interveio o membro da assembleia Júlio Sarmento referindo ser favorável a todos os contratos 

interadministrativos que sejam acordados entre a Câmara e as Juntas de Freguesia. Concordou com a 

intervenção do membro da Assembleia, Tomás Martins porque toda a estrutura da lei erradica nesta 

constatação, ou seja, transfere de forma subsidiária para um nível mais baixo , tudo aquilo que puder ser 

feito de uma forma mais económica pelo nível mais baixo. Disse que teria de haver um estudo que 

expressasse que a forma de realização pela junta de freguesia seria economicamente mais vantajosa do 

que a promovida pela Câmara. Esse estudo deveria preceder à tomada de decisão da Câmara. Presume 

que a Junta de Freguesia tenha apresentado uma proposta à Câmara para esta contratualização. 

Salientou que a Lei exige que a proposta, antes de ser apresentada à Câmara, seja precedida da sua 

apresentação e votação na assembleia de Freguesia. Questionou se foi ou não aprovada na Assembleia 

de Freguesia essa proposta de delegação de competências e qual a data da realização dessa assembleia 

onde foi aprovada antes de ter sido submetida ao Executivo, pois é uma condição que também estava na 

lei. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Em resposta o Presidente do Município disse não ser novidade aquilo que o membro da assembleia 

Júlio Sarmento tinha acabado de referir pois aparecia na cláusula 12 :” a minuta deste contrato 

interadministrativo foi presente à reunião de Câmara..., será submetida à sessão da Assembleia 

Municipal ... para efeitos de autorização e depois terá de ser submetida à Assembleia de Freguesia  de 

Moreira de Rei.” Disse que estava explicito que teriam de ser cumpridos todos os formalismos para que 

esse contrato interadministrativo e delegação de competências fosse transferido para a junta de Moreira de 

Rei. – -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O membro da assembleia Júlio Sarmento disse que o Presidente do Município estava a confundir e 

a querer aligeirar os procedimentos pois quando uma junta de freguesia apresenta uma proposta para 

delegação de competências , tem de, previamente, apresentá-la e fazê-la aprovar em Assembleia de 

Freguesia. Quando a Câmara Municipal o quiser fazer tem de vir à Assembleia Municipal para aprovar e 

depois o contrato terá de ir novamente à assembleia de freguesia para a sua aprovação. ------------------------ 
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-------- O membro da assembleia Tomás Martins referiu que não tinha nada contra os contratos inter 

administrativos mas se se pudesse fazer as coisas bem, não as iriam fazer mal. Disse que na ANMP 

existem uma série de publicações  que explicam todo este procedimento. Disse que o seu sentido de voto 

seria a abstenção. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

mesma aprovada com 28 votos a favor e 9 abstenções.--------------------------------------------------------------------- 

-------- Em declaração de voto o membro da assembleia Tomás Martins referiu : 

“ Uma vez que o n.º1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 atribui à Câmara municipal a competência de, 

designadamente, discutir e preparar (negociar) com as juntas de freguesia acordos de execução e 

contractos interadministrativos de delegação de competências. Deste modo, a obrigação de iniciar o 

processo negocial que levará - ou não - à assinatura de tais acordos ou contractos pertence às câmaras 

municipais. No âmbito da negociação, o n.º 2 do artigo 133.º e o n.º 2 do artigo 135.º prevêem a 

elaboração de estudos que possam assegurar a demonstração dos requisitos previstos nas alíneas do n.º 

3 do artigo 115º. Independentemente da natureza jurídica destes acordos, o que o legislador pretende é 

que haja o cuidado de se demonstrar que o exercício das competências das câmaras municipais pelas 

juntas de freguesias, previstas na delegação legal, que se consubstanciam na alocação de recursos 

humanos, patrimoniais e financeiros necessários e suficientes ao seu exercício, obedeçam a critérios de 

não aumento da despesa, de aumento da eficiência da gestão dos recursos e de ganhos de eficácia. Mas 

também que visem a aproximação das decisões aos cidadãos, que promovam a coesão territorial, que 

reforcem a solidariedade inter-geracional, que melhorem a qualidade dos serviços prestados às 

populações, que promovam a racionalização dos recursos disponíveis e que haja uma articulação entre os 

diversos níveis da administração pública. Ora, tais estudos podem concluir que o exercício daquelas 

competências pelas juntas de freguesia não cumpre tais requisitos ou parte deles. Se assim for, se todos 

ou apenas alguns deles não se verificarem, a delegação não deve operar os seus efeitos. O mesmo é 

dizer que o acordo de execução não deve ser celebrado. 

Se assim for, as competências previstas na delegação legal devem ser exercidas pela câmara municipal, 

órgão a que “pertencem”. Aliás, essa é a solução já avançada pelo n.º 2 do artigo 134.º, que prevê o 

exercício das competências do artigo 132.º pela câmara municipal até à entrada em vigor do acordo de 

execução. No mesmo sentido vai a alínea e) do artigo 121.º que, estabelecendo o princípio da 

continuidade da prestação do serviço público, resolve a impossibilidade do exercício daquelas 

competências pelas juntas de freguesia pela não celebração do acordo de execução. Assim, porque não 

foi demonstrado que a celebração deste contrato interadministrativo de delegação de competências 

obedeça a critérios de não aumento da despesa, de aumento da eficiência da gestão dos recursos e de 

ganhos de eficácia, uma vez que não foi realizado qualquer estudo que sustente a decisão tomada pelo 

órgão executivo, o sentido do meu voto é a abstenção. 

Trancoso, 29 de Junho de 2015. O deputado municipal: Tomás Martins” ---------------------------------------------- 
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-------- O Presidente da Mesa referiu que na qualidade de cidadão de Moreira de Rei gostaria de tecer um 

comentário a esta questão. Mencionou que o Presidente da Assembleia é um dos primeiros defensores do 

decorrer da lei. Confessou não ter lido sobre essa matéria mas gostaria de fazer um convite ao Presidente 

da União de Freguesias de VFN e Feital para ir com ele a Moreira de Rei onde teria todo o gosto de 

apresentar o que Moreira tem e, depois, gostaria também de levar todos os Membros da Assembleia aos 

Esporões, Moinhos das Cebolas, Golfar para verem e compararem com todas as demais freguesias do 

concelho. Disse não existir outra freguesia que esteja tão ostracizada como estão as anexas de Moreira de 

Rei e a própria sede. Referiu que teria tido o maior prazer, como Presidente da Assembleia Municipal, ter 

registado um voto unânime ao apoio à Junta de Freguesia que durante muitos anos lhe prometeram obras 

e que nunca foram feitas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O Presidente da Junta da União de Freguesias de VFN e Feital disse conhecer, devido à sua 

actividade profissional, as anexas referidas. Salientou que votou a favor e como Presidente de Junta nunca 

votaria contra nada no tocante a apoios às juntas. Apenas gostaria de saber os critérios que definiram o tal 

tecto máximo de doze mil e quinhentos para qualquer junta. -------------------------------------------------------------- 

-------- Interveio o membro da assembleia Joaquim Ribeiro referindo ter votado favoravelmente mas que 

não se devem confundir as coisas. Pensa que o sentido de voto de alguns membros da bancada do PSD 

não teve a ver com a questão de apoiar ou não a transferência para a junta de Moreira de Rei, mas sim 

com o formalismo que lhe esteve subjacente. Referiu que o Presidente da Mesa também deveria ter dito 

que em sessões passadas, enquanto oposição, e bem, que cada vez que o formalismo não estava 

correcto sempre se manifestou contra o mesmo. ----------------------------------------------------------------------------- 

-------- Usou da palavra o membro da assembleia Júlio Sarmento referindo que gostaria de responder à 

acusação que o Presidente da Assembleia, tendo despido transitoriamente a sua veste de Presidente, quis 

envergar a veste de líder da bancada do PS. Disse que Moreira de Rei é constituída pela sede e mais nove 

anexas, sendo uma área muito vasta que cria algumas dificuldades a quem planeia no território uma 

intervenção. Disse que ao longo destes anos muita coisa se fez, desde a requalificação da estrada 

municipal 600, o prolongamento da conduta de água a partir da barragem da Teja a toda a freguesia de 

Moreira de Rei, a abertura da estrada que liga Casas a Moinhos das Cebolas e Zabro, a rede de 

saneamento de Casas, Zabro, À-do- Cavalo, Moreirinhas e investimentos na rede de águas de Golfar. 

Ficou muito por fazer devido ao facto de Moreira de Rei ser uma freguesia com dez polos urbanos e se 

tornar difícil em termos de planeamento no território. Referiu que a abstenção por parte da bancada do 

PSD teve a ver com uma questão de formalismo legal e no passado, como agora, existem questões que 

relevam do cumprimento da lei que devem ser verificadas. Gostaria que no ponto a seguir quando fossem 

apresentados os contratos interadministrativos , o Presidente do Município o elucidasse se foram sujeitos 

ou não à aprovação nas respectivas Assembleias de Freguesia, bastando essa referência para condicionar 

o seu voto. –----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Em resposta, o Presidente da Assembleia mencionou que tinha de responder à acusação feita pelo 

membro da assembleia. Admitiu ter despido a sua roupagem de Presidente da Assembleia Municipal mas 
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não admite que diga que tenha assumido a roupagem da bancada do PS. Referiu, quando muito, ter 

vestido a roupagem de cidadão de Moreira de Rei e apenas, como cidadão daquela freguesia, mostrou 

mágoa porque gostaria de ter constatado uma votação unânime. Posto isto, informou que se iria passar ao 

ponto seis da ordem de trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Usou da palavra o Presidente do Município referindo tratar-se de um arruamento na localidade de 

Mendo Gordo, sendo o valor de doze mil e quinhentos euros, tendo ido o assunto já à aprovação da 

Assembleia de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

com 35 votos a favor e 1 abstenção. – ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O membro da assembleia Tomás Martins disse que a declaração de voto que sustentava a sua 

abstenção era pelos mesmos motivos que suportaram a sua abstenção no ponto anterior e que faria 

chegar via email . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------- No uso da palavra o Presidente do Município disse que se tratava de um conjunto de quatro apoios 

financeiros. Três deles para sedes de juntas de freguesia que estão muito degradadas, nomeadamente a  

de Moimentinha com um valor de seis mil e quinhentos euros onde o próprio telhado da sede desabou. 

Para a Póvoa do Concelho um subsídio de doze mil e quinhentos euros. Para Palhais atribuição de um 

subsidio para a recuperação da Casa do Povo de Benvende no valor de seis mil e quinhentos euros e para 

a Associação de Freguesias de Desenvolvimento da Zona Centro do Concelho de Trancoso atendendo a 

um conjunto de povoações que é necessário limpar e ao qual esta associação tem prestado esse serviço 

um subsidio no valor de dois mil e quinhentos euros. ------------------------------------------------------------------------ 

–------ Não havendo intervenções , o Presidente da Mesa informou que se iria passar à votação e  embora 

se tivesse colocado apenas um único ponto na ordem de trabalhos, iriam votar os apoios individualmente. 

Feita a votação individual de atribuição de apoios às referidas juntas e associação, os mesmos foram 

aprovados por unanimidade. Informou que se iria passar ao ponto oito. –-------------------------------------------- 

-------- Usou da palavra o Presidente do Município mencionando tratar-se do terreno adquirido, em hasta 

pública, junto ao cemitério. O loteamento já existente contemplava cerca de 21 lotes e houve uma 

alteração de loteamento para a redução de número de lotes, aumentando a área destinada a zonas verdes 

e equipamentos. Disse que aquilo que se pretendia era afectar ao domínio publico municipal a área de 

2581 metros quadrados que pertenciam ao domínio privado do Município. ------------------------------------------- 

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

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

-------- Passados ao ponto nove interveio o munícipe Abel Pena de Esporões, anexa da freguesia de 

Moreira de Rei, referindo que como contribuinte e cidadão sempre se interessou pelas pessoas e crê, por 

entrevistas que leu, ser essa a linha de pensamento do Presidente do Município. Salientou que seria 

necessário criar condições para que as pessoas se mantivessem por cá, pois Esporões tem mais de 

quarenta pessoas a viver permanentemente. Solicitou ao Executivo para não perpetuar uma situação que 
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considera ser de profunda injustiça. Convidou os presentes a passar por aquela localidade e colocarem os 

pés nas ruas que estão um caos, poeirentas no verão, lamacentas no inverno. Questionou para quando 

esta situação seria ultrapassada, quer os arruamentos quer a reflorestação uma vez que também não 

existem espaços verdes. Terminou referindo ser inadmissível, no séc. XXI, uma situação destas.-------------   

-------- Em resposta, O Presidente do Município disse que o facto de um conjunto de cidadãos dos 

Esporões terem assistido à sessão da assembleia e terem esperado tanto para poder intervir demonstra 

como é bem claro que as necessidades apontadas são efectivamente urgentes, sendo necessário 

ultrapassá-las.  Referiu que o munícipe teve toda a legitimidade em reivindicar aquilo que é básico para os 

Esporões. Disse que as obras de saneamento começaram em 2009 /2010 mas ainda não se encontravam 

concluídas. Salientou que o Município tinha em Orçamento a ETAR para os Esporões, tendo adquirido já 

um terreno porque o existente não era suficiente para resolver o problema. Disse já estar em orçamento 

um valor de quarenta mil euros para fazerem os arruamentos. Sabe que com esse valor não conseguirão 

fazer tudo o que seria necessário mas referiu que os próprios serviços já procederam a um levantamento 

e, em conjunto com o Presidente da Junta e a população, iriam verificar até onde iriam chegar esses 

quarenta mil euros. Disse, não ter duvidas que na próxima sessão de Setembro maior parte dessa situação 

estaria resolvida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- De seguida foi dada a palavra ao munícipe Luís Campos de Trancoso que questionou o Presidente 

do Município o porquê, de no dia anterior, terem existido alguns sinais de trânsito tapados. Gostaria de 

saber se tinha sido por ordem da Câmara ou de outra pessoa qualquer. Questionou, também, se a 

auditoria às contas da gerência da Câmara já estava finalizada uma vez que viu demonstrado, em algumas 

intervenções, que alguns membros da assembleia sabiam bastante. -------------------------------------------- ------

-- Em resposta o Presidente do Município disse que os sinais teriam sido tapados aquando a realização da 

Festa da História mas apenas dentro do Centro Histórico mas, também, não poderia haver trânsito nessas 

ruas. Foi uma situação pontual. Relativamente à auditoria disse haver apenas um relatório preliminar e 

quando estiver concluído dariam conhecimento à Assembleia Municipal. --------------------------------------------- 

-------- 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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