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Acta n.º 11 – 18 de Setembro 2015

ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

DE TRANCOSO DE 18 DE SETEMBRO DE 2015

-------- Aos dezoito dias do mês de Setembro 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 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 4ª Revisão ao Orçamento da Receita e

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

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

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

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

a aplicar em 2016;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-------- Ponto número seis - Análise, discussão e votação da proposta relativa à adesão do Município à

REFCAST- Associação Portuguesa da Castanha; ----------------------------------------------------------------------------

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

financeiros, mediante celebração de protocolos às seguintes entidades:

- União de Freguesias de Freches e Torres

- Junta de Freguesia de Valdujo

- Junta de Freguesia de Reboleiro

--------  Ponto número oito  -  Análise,  discussão e votação da proposta  do Regimento  da  Assembleia

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------  Período  destinado  ao  publico. -----------------------------------------------------------------------------------

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

membros da assembleia   Patrícia Raquel Bernardo Ribeiro Lavoura, substituída por Ana Luísa Monteiro

do Couto, a qual também faltou, membros do Grupo Municipal do Partido Socialista e Júlio José Saraiva

Sarmento, substituído por David Rodrigues Santiago; Joaquim Figueiredo Ribeiro; João José Baptista de

Sousa,  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 Palhais,  Hélio José Meireles

Martins e da União de Freguesias de Trancoso e Souto Maior, André Miguel Lourenço Pinto, substituído

por Hélder Almeida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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  Ivone dos Santos Mouco e

João Paulo Rodrigues Matias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Assembleia deu inicio à sessão colocando a acta da sessão anterior à discussão.

Não havendo intervenções e colocada à votação, a mesma foi aprovada por maioria com duas abstenções.

Informou que a Mesa propunha um voto de pesar pela morte da mãe do Vice-Presidente do Município,

Eduardo Pinto, podendo os grupos municipais associarem-se, caso assim o desejassem. -----------------------

--------  Interveio  o  membro da  assembleia  José nascimento  referindo que o  Grupo Municipal  do  PSD

estava solidário e se associaria a esse voto. -----------------------------------------------------------------------------------

-------- De seguida, o membro da assembleia, Daniel Joana, disse que o Grupo Municipal do PS também se

associaria a esse voto de pesar como já vinha sendo hábito em situações semelhantes. -------------------------

--------  O Presidente da Mesa colocou o voto de pesar  à votação,  tendo sido o mesmo aprovado por

unanimidade. Informou que tinha recebido uma carta do Secretário de Estado da Administração Local, Dr.

António Leitão Amaro, a propósito da Moção aprovada na ultima sessão da Assembleia de vinte e nove de

Junho, onde transmitia a resposta ao acolhimento da Moção. Recordou que a Moção apresentada pelo

Grupo Municipal do PSD solicitava o apoio a dois equipamentos, o edifício da Câmara Municipal e à Igreja

de Santa Maria de Guimarães. Relativamente aos Paços do Concelho, referiu que o Sr. Secretário de

Estado tinha conhecimento de facto do estado de degradação e que, no seu entender, se  justificava uma

ponderação prioritária para efeitos de atribuição de uma eventual comparticipação financeira, ao abrigo da

dotação para a cooperação técnica e financeira com as autarquias locais. No entanto, salientou que a

concessão de qualquer apoio depende da apresentação, pelo Município, de uma candidatura devidamente

instruída com todos os elementos necessários ao projecto de investimento, referindo a necessidade de

apresentação de uma candidatura. Relativamente às obras de requalificação da igreja de Santa Maria de

Guimarães, referiu que foi assinado, no dia dezassete  de Julho, um despacho de concessão de um apoio

de comparticipação financeira no montante  de cinquenta  mil  euros.  Posto  isto,  o Presidente  da Mesa

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

-------- Usou da palavra o membro da assembleia, Luísa Gil, referindo ter-se iniciado mais um ano lectivo e

que , hoje mesmo, haviam sido distribuídos,na escola sede do agrupamento de escolas, os prémios de

mérito  e  os  diplomas  aos  alunos  que  concluíram  o  décimo  segundo  ano,  estando  presentes  o  Sr.

Presidente da Câmara, o Comandante das forças da GNR, a presidente da Associação de Pais, pelo que

agradece em nome do agrupamento de escolas a presença de todos. Agradeceu, também, ao colega de

bancada Daniel Joana, enquanto professor e Director da Escola Profissional, pelo facto de nas ultimas

semanas o agrupamento de escolas e a EPT terem trabalhado em conjunto pois partilham da mesma

preocupação quanto à Educação. Referiu que os alunos são poucos para continuarem a manter estas

estruturas  e  ,portanto,  toda  a  colaboração  entre  as  escolas  é  salutar  para  se  manterem  os

estabelecimentos de ensino a funcionar. Solicitou ao Presidente do Município para a informar, se possível,

sobre o ponto da situação relativamente ao Conselho Municipal da Educação já que há assuntos a tratar
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no  âmbito  desse  conselho  e  que  exigem  uma  reflexão  profunda  sobre  aquilo  que  está  acontecer,

nomeadamente,  o  despovoamento  do  interior  que  poderá  colocar  em  causa  muitas  das  estruturas

educativas que ainda se encontram a funcionar.  Solicitou a colaboração de todos os encarregados de

educação  e  professores,  com as  escolas,  no  sentido  de  se  poder  ir  mais  longe e  se  resolverem os

problemas ainda patentes. Referiu-se em seguida, ao centro de recolha de animais, e, disse ter verificado

que, apesar de terem sido feitas algumas intervenções,  continua-se a não dar dignidade aos animais que

se mantêm por lá. Soube terem sido adoptados seis animais, situação a louvar e que se deve ao gabinete

de veterinária e à sua funcionária, e questionou se alguém teve algum feedback de  alguma denuncia que

tenha sido feita  relativamente  à lei  que saiu  recentemente  sobre  os maus tratos  a animais,  pois  não

adianta  existirem  leis  se,  depois,  ninguém  faz  uso  delas.  Propôs,  nesse  sentido,  a  continuidade  de

melhoramento  das condições  daquele  espaço.  Quanto  à feira de São Bartolomeu mencionou não ter

corrido  da  melhor  forma.  Pensa  que  há  uma  reflexão  profunda  a  fazer  sobre  o  modelo  e   sobre  a

organização. Ficou com a sensação que a AENEBEIRA empurrou para a Câmara e vice-versa.  Uma vez

no terreno, e face a dificuldades, recorrendo aos serviços da  AENEBEIRA, não  ficou contente com as

respostas obtidas. Crê ter havido, em anos anteriores,  um gabinete de apoio à feira. Custou-lhe, também,

saber, que tenha sido atribuída a empresas distantes, a responsabilidade da venda de bebidas na feira,

quando existem outras aqui e que já prestaram óptimos serviços. Salientou ter sido angustiante começar-

se uma feira sem que os comerciantes tivessem listagens, tabelas de preços,  procurassem pessoas da

organização e não obtivessem respostas. Entende que durante todo o período de Verão, nomeadamente

no mês de Agosto, os horários para o comércio sejam flexíveis já que  é um mês em que os comerciantes

podem realizar algum dinheiro. Porém, também, considera ser o mês em que se nota mais rivalidade entre

os  comerciantes,  uns  porque  fecham a  um dia  e  outros  em outro.  Disse  ter  sido  muito  triste   viver

situações, na feira, em que obrigatoriamente se encerravam actividades às duas horas e trinta da manhã,

com pessoas inclusivamente do seu escalão etário a questionar-se para onde poderiam ir e se tinham

alternativas. No seu ponto de vista todos os comerciantes nocturnos poderiam ter a liberdade de estarem

abertos até às quatro durante todo o mês de Agosto. Percebeu também, que as pessoas da localidade não

se queixaram propriamente do barulho da feira depois da meia noite. Relativamente à acção da GNR e  da

própria segurança da feira, pensa que exageraram um pouco com o que se pretendia, tendo estes, sido

muito rigorosos no desempenho de funções. Considera que numa próxima vez estas situações têm de ser

pensadas e melhoradas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------  Interveio  o  membro  da  assembleia  Tomás  Martins   questionando  o  que  é  que  pensam  fazer

relativamente à resposta do Sr. Secretário de Estado. Se irão apresentar alguma candidatura devidamente

instruída até porque era algo que ansiavam já há algum tempo. Relativamente à renegociação do novo

contrato com a empresa Águas da Teja referiu que, normalmente, todos pagamos pelo segundo escalão, o

problema é que se passarmos para o terceiro escalão, nem que seja por um metro, paga-se a água toda

ao preço desse escalão. Perguntou se a renegociação do contrato já tinha sido iniciada e, se assim fosse ,

gostaria que o Presidente do Município tivesse em atenção a questão das taxas a aplicar e a forma de
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cobrança relativamente aos escalões da água.  ------------------------------------------------------------------------------

--------  Usou  da  palavra  o  membro  da  assembleia,  Carlos  Saldanha,  referindo  que  na  Feira  de  São

Bartolomeu nem tudo correu bem, mas que existe sempre uma oportunidade de, no terreno, se conseguir

implementar  acções  de  melhoria  para  que,  no  futuro,  isso  seja  ultrapassado  de  uma forma  positiva.

Realçou a forma como correu a demonstração de gado em Trancoso, no passado dia vinte e quatro de

Agosto com  presença de dezenas de criadores do concelho de Trancoso e Mêda. Evidenciou, também, a

inauguração do Museu do Azeite em Freches, assim como o resultado final da Festa da História e o novo

circuito  de  manutenção  no  Parque  Municipal,  ficando  assim  demonstrado  que  existem  pequenos

investimentos que se justificam por si só. Congratulou-se com a realização do 1º open de ténis da cidade

de  Trancoso.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Interveio o Presidente da União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital, António Pina,

questionando o Presidente do Município sobre qual a posição do Município  relativamente ao problema dos

refugiados, uma vez que essa questão foi referenciada na CIM. Informou também que lhe foi solicitado, por

um  grupo  de  jovens,  para  transmitir  o  seu  desagrado  pelo  facto  de  a  Câmara  não  ter  apoiado,

monetariamente, a realização do festival no Feital. ---------------------------------------------------------------------------

-------- Em resposta às questões, o Presidente do Município agradeceu as palavras proferidas pelo membro

da  assembleia,  Luísa  Gil,  a  propósito  de  terem  estado  presentes  na  abertura  do  novo  ano  lectivo

2015/2016 e na entrega dos diplomas de mérito. Relativamente ao Conselho Municipal da Educação, disse

ser uma preocupação constante, tendo,  na parte final do anterior ano lectivo, trocado várias impressões

com o Dr. Francisco Coelho e lhe ter solicitado  para verificar se esse conselho  estava definitivamente

constituído . Disse ter a intenção de convocar, depois das eleições, e uma vez que o dia cinco de Outubro

é o dia mundial do professor, uma reunião do Conselho Municipal de Educação porque seria necessário

reflectir  sobre algumas questões,  nomeadamente,  a rede escolar e se fará sentido ou não construir  o

centro escolar da Ribeirinha. Congratulou-se com a relação existente entre o Agrupamento de Escolas e a

Escola Profissional, salientando existirem sinais muito positivos relativamente ao futuro desta. Quanto ao

centro  de  recolha  de  animais,  disse  ter  havido  algumas  melhorias,  mas  pretendem  ir  mais  longe

construindo, em breve, um espaço muito semelhante àquele, mas num outro local. Existe a intenção de

apetrechar melhor o Gabinete de Veterinária, de forma a ter mais boxes para se proceder à recolha de

animais e, quiçá, ter mais um funcionário afecto a esse serviço. Relativamente às questões da Feira de

São Bartolomeu tomou nota de algumas observações mas,  na sua opinião, Trancoso viveu um verão

extraordinário com muito movimento, animação e gente. Referiu terem sido realizadas diversas actividades

como um evento promovido pelo Millenium BCP, a animação nocturna na Corredoura, a inauguração do

novo circuito de manutenção do Parque Municipal  e a realização do programa da RTP1 “Verão Total”

junto às Portas D'El Rei . Disse que não se pode ver a feira limitada apenas ao recinto. Salientou que a

organização da feira foi conjunta entre a Câmara Municipal e a AENEBEIRA e, de uma maneira geral,

parece-lhe que as coisas foram bem organizadas e que correram bem. A vigilância foi apropriada, tendo a

GNR desempenhado um papel importante numa situação em que, caso não tivesse actuado, teriam sido
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desviados  milhares  de  euros  em  valores.  Compreende  e  aceita  que  poderão  vir  a  ter  uma  reunião

atempadamente de forma a se organizarem todos os eventos para 2016, e fará todo o sentido fazer essa

reflexão para a Feira de São Bartolomeu. Quanto às questões colocadas pelo membro da assembleia

Tomás Martins referiu terem ficado satisfeitos com a tomada de posição do Sr. Secretário de Estado para a

manutenção da Igreja de Santa Maria. Relativamente ao edifício dos Paços do Concelho, disse ter sido

uma das preocupações iniciais deste Executivo, tendo, no dia 23 de Novembro de 2013, o Sr. Secretário

de Estado visitado o edifício e tomado conhecimento da realidade e da gravidade da situação. Disse terem

sido enviados vários ofícios,  estando, presentemente, a ser ultimados alguns aspectos, relativamente a

esse projecto, de forma a que possam submete-lo  a uma candidatura que deverá rondar um milhão de

euros.  Espera que, até ao fim do ano, seja lançado um concurso, para se proceder à requalificação do

antigo quartel da GNR onde, provisoriamente, se instalarão os serviços para que se possa avançar  com a

recuperação do edifício dos Paços do Concelho. Mencionou que está a tentar-se renegociar o contrato

com a empresa Águas da Teja mas que  esse assunto virá à Assembleia Municipal e que a questão  da

facturação não será esquecida. Agradeceu as palavras do membro da assembleia, Carlos Saldanha, e

referiu que a mostra de gado foi um grande evento que vem na linha do apoio claro e inequívoco ao sector

da agro-pecuária. Relativamente ao Museu do Azeite, disse que se empenharam com a junta de freguesia,

procurando colaborar, como era obrigação da Câmara. Mencionou,  também, que o parque municipal se

encontra diferente. Relativamente às questões colocadas pelo Presidente da União de Freguesias de Vila

Franca das Naves e Feital, disse ser intenção do Município começar a fazer o levantamento da situação

acerca dos refugiados, tendo sido indicada para interlocutora a técnica Drª Manuela Gâmboa,  estando o

Município disponível por uma questão de respeito e dignidade das pessoas. Relativamente à questão do

festival no Feital disse não ter sido bem verdade pois a Câmara fez tudo o possível em termos logísticos

mas registou esse desagrado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------  Interveio  o  membro  da  assembleia,  Gabriela  Lopes,  referindo  que,  apesar  de  não  ter  sido

frequentadora  do  espaço  da  feira  de  São  Bartolomeu,  parece-lhe  caricato,  uma  actividade  daquelas

encerrar às duas da manhã . Disse que a juventude, como se sabe é noctívaga, no mês de Agosto gosta

de se deitar tarde e se a tenda electrónica dentro do espaço da feira não é o sitio ideal porque coloca

problemas de segurança, sugeriu então para se colocar a mesma fora do espaço e se deixe estar aberta

até às quatro, cinco da manhã. Salientou a forma como os Presidentes de Junta  têm  organizado os seus

conterrâneos e como têm recebido os técnicos do Ministério da Agricultura em todo o processo da entrada

em vigor da  lei que rege a venda e a aplicação de produtos fito farmacêuticos.  Informou, que no concelho

de Trancoso, o grosso das freguesias estava com a formação concluída. Disse ter entrado neste processo

como uma mera facilitadora para fazer a ligação entre o Ministério da Agricultura, os Presidentes de Junta

e a Câmara Municipal. Agradeceu, também,  o apoio que tem sido dado pela Câmara Municipal. --------------

--------  Interveio  o  membro  da  assembleia,  Tomás  Martins,  referindo  que  a  sua  participação,  como

funcionário  da  AENEBEIRA,  na  Feira  de  São  Bartolomeu  foi  muito  reduzida.  Relativamente  às

intervenções feitas pelos membros da assembleia, Luísa Gil e Gabriela Lopes, disse que também se deve
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ter  a percepção  que  só são referidas  duas  variáveis.  O Presidente  da Câmara  e quem representa  a

AENEBEIRA têm de analisar muitas mais variáveis contando com aqueles que se encontram dentro das

muralhas  e os  que estão dentro do recinto. Referiu não ser fácil para quem  organiza a feira  ter toda a

gente contente. Concorda que seja feita uma discussão pública e que o modelo deva ser revisto mas que

quem  organiza  tem  responsabilidades  devendo  olhar aos  interesses  de  todos  e  não  só  de  alguns.

Relativamente  ao  inicio  do  ano  lectivo  questionou  o  Presidente  do  Município  se  se  verificou   o

encerramento da sala do pré escolar junto às piscinas, ou se terá sido apenas uma tentativa falhada por

parte da gestão da escola. Gostaria de saber se apenas se tratou de alguma proposta posta em cima da

mesa e porque razão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Em resposta o Presidente do Município disse que relativamente à  organização da Feira de São

Bartolomeu é, de facto, necessário ter em atenção muitas variáveis por existirem muitas outras coisas a ter

em conta para além do espaço onde se realiza a feira. Deixou a promessa de se reunirem com todas as

forças vivas e agentes económicos do concelho aquando da organização da feira. Relativamente à sala do

pré escolar disse que não havia qualquer alteração. O único problema que houve foi relativo à vistoria que,

por algum desleixo no passado, o Município nunca  tinha solicitado a licença de utilização daquela sala.

Disse ter assumido que o inicio do ano lectivo seria como nos anos anteriores e, portanto,  a sala iria

funcionar, o que, também, já tinha transmitido ao Director do Agrupamento de Escolas.---------------------------

-------- Interveio o membro da assembleia Luísa Gil esclarecendo que a abertura, ou não, de salas  de

aulas  do pré escolar não é um problema de gestão do agrupamento de escolas é, sim, um problema que

diz respeito ao Município e ao agrupamento, já que neste âmbito o agrupamento não gere estes espaços.

Gere recursos humanos, o quadro de docentes   mas, relativamente à situação em causa disse saber que

está resolvida nunca tendo havido problemas por parte da gestão do agrupamento.  ------------------------------

--------  Interveio  o  membro  da  assembleia  Luís  Castro, felicitando  o  Município  pela  intervenção  multi

funcional que fez no Parque Municipal,  quer no aspecto desportivo, quer no aspecto pedagógico com a

colocação  de  placas  com  a  identificação  de  algumas  espécies  arbóreas  existentes.  Referiu  que  a

disponibilização dos fundos comunitários no âmbito do Programa 2020, serão geridos pelas ADLS e, no

caso de Trancoso será pela Raia Histórica. Julga ser necessário que estes fundos sejam amplamente

divulgados para que todas as pessoas possam conhecer as medidas e se possam candidatar. Referiu que

o PS, no passado, criticou bastante a forma como foram geridos estes fundos. Gostaria de saber se iriam

estar  atentos  a  essa  situação.  Salientou  existirem  muitos  edifícios  devolutos  pelo  concelho  e,  estes,

quando acabam por ruir têm encargos na Protecção Civil  colocando muitas vezes em risco, pessoas e

bens. Propôs que a Câmara, no âmbito das suas competências, nomeadamente na Lei 53 /2006 – Regime

das  Taxas das Autarquias Locais, encontrasse forma de taxar esses edifícios. Relativamente aos fogos

florestais disse existirem Carvalhais que estão novamente a rebentar e precisariam de alguma intervenção.

Disse que no âmbito do PDR 2020 foi lançada uma portaria 274/2015 que contempla uma medida  para

esse fim. Essas medidas podem ir desde os 85% até aos 100% no caso de serem feitas pelo Município, ou

seja, a Câmara em articulação com as entidades gestoras das IF'S poderia promover os nossos Carvalhais
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pela  importância  económica,  social  e  ambiental  que têm,  e  ao  mesmo tempo,  ao  implementar  estes

projectos,  dar  emprego a pessoas e  dinamizar  a economia  local.  ------------------------------------------------

-------- Em resposta o Presidente do Município disse que a intervenção no Parque Municipal ainda não

terminou pois  querem continuar  a intervir  no parque infantil,  na  colocação de mais  equipamentos,  na

limpeza  dos  bancos,  etc.  Relativamente  à  questão  dos  fundos  comunitários  e  das  Associações  de

Desenvolvimento Local, disse que a aprovação das verbas chegou no passado dia cinco de Setembro e os

concelhos da área da Raia Histórica irão receber um valor que rondará os quatro milhões e meio de euros.

Disse que  a divulgação iria ser feita para que as pessoas tivessem conhecimento daquilo a que se podem

candidatar. Quanto à questão dos edifícios devolutos e em risco, disse ser, também, uma preocupação do

Município e, muitas vezes, existe a dificuldade em identificar os proprietários. A solução passa por, em

colaboração com as juntas de freguesia, verem a melhor solução para que a segurança de bens e pessoas

não seja colocada em causa. A propósito de reflorestação informou que a Câmara iria reflorestar o terreno

junto ao mercado de gado e o espaço junto aos campos de ténis, querendo assim, dar o exemplo para que

as freguesias, associações e particulares, continuem  a apostar na reflorestação do concelho.  –-----------

-------- O Presidente da Mesa disse que se iria entrar no período da Ordem do Dia com o ponto um. Deu a

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

-------- No uso da palavra, este, referiu que desde a ultima sessão foram meses de muito trabalho  tendo

sido, também, um verão excelente com muito movimento e animação em Trancoso. Apesar de constar na

informação a colocação de massas betuminosas em vários locais, reconhece a existência de estradas em

mau estado,  havendo  necessidade  de  intervirem rapidamente,  pelo  que  já  solicitou  aos   respectivos

serviços  para  que  na  próxima  semana,  comecem  a colocar  alcatrão.  Salientou  a  limpeza  de  ruas  e

espaços nas diversas freguesias, o arranjo de algumas calçadas,  a ajuda às comissões de festas na

colocação de palcos e coberturas, a  limpeza de bermas de estradas. Destacou o trabalho realizado na

Feira de São Bartolomeu, com a colocação da vedação a cargo dos funcionários,  destacou a forma como

correu a feira do gado e o circuito de manutenção no Parque Municipal. Relativamente ao estacionamento

na  Corredoura  sublinhou  a  forma  como as  pessoas  aderiram,  compreenderam,  incluindo os  próprios

comerciantes.  Referiu  que  hoje  a  Rua  da  Corredoura  está  diferente  sendo  possível às  pessoas,

estacionarem, fazerem as compras e saírem. Fez também referência à comemoração do Dia Municipal do

Idoso e ao protocolo celebrado com a UTAD- Universidade Trás dos Montes e Alto Douro a propósito da

castanha. Por fim, referiu que a marcação horizontal de algumas estradas municipais consta da revisão

orçamental para se poder avançar a partir de segunda feira. Sabe que existiu um problema com a relva

das piscinas, que se procurou resolver, e, referiu que iriam estar mais atentos no próximo ano. –-------------

-------- Interveio o membro da assembleia David Santiago questionando se a recolha de cães abandonados

está a ser feita ou não, pois cada vez vê mais animais nas ruas, e se o protocolo assinado com o Município

da Mêda está a ser colocado em prática pois passou no Mercado do Gado e reparou que se encontram por

lá um grande numero de animais. Relativamente à Corredoura questionou se os sinais de estacionamento

autorizado por vinte e cinco minutos e os vasos, entretanto colocados, são para manter. Perguntou se não
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haveria uns vasos mais dignos para o Centro Histórico e se os mesmos foram comprados em Trancoso.

Relativamente à vedação circundante ao Palácio Ducal disse que a mesma merecia uma intervenção pois

encontra-se em mau estado. Referiu que este ano o espaço verde das piscinas estava um pouco aquém

daquilo  que  estavam  habituados  e  verificou  que  muitas  pessoas  preferiram  ir  a  piscinas  de  outros

concelhos vizinhos. Pensa, também, que deveria haver uma manutenção no campo de futebol, junto às

piscinas. Questionou se o muro da rua perto do largo da Fonte David se seria para reparar ou o que iria ser

feito.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------  Interveio  o  Presidente  de  Junta  da  Freguesia  de  Rio  de  Mel,  Hugo  Neves,  referindo  que  o

Presidente do Município tinha afirmado que houve muita gente e movimento nas ruas de Trancoso durante

o verão. Questionou se os comerciantes partilhariam da mesma opinião e, estando a falar de gente, se se

referia a clientes. Relativamente à Feira de São Bartolomeu questionou o Presidente do Município,  se

concordava ou não, que a feira deste ano foi a mais fraca que há memória, uma vez que quem a visitou

não terá ficado indiferente à falta de expositores na parte exterior, falta de restaurantes e tasquinhas. E,

dentro do Pavilhão Multiusos, com capacidade para cerca de oitenta a noventa módulos, cerca de metade

do espaço não estava preenchido. Disse que a empresa onde trabalha expõe à cerca de doze anos na

feira, ficando, em anos anteriores, atrás do Pavilhão Multiusos  num espaço com terra e sem iluminação

devido à falta de espaço que havia para expor. Referiu que, passados doze anos, espaço  para expor é o

que não falta na feira. Pensa que a mesma tem de ser repensada para chamar gente, e, para isso, na sua

opinião,  terá de existir  um cartaz de excelência para chegar  a pessoas de outros concelhos.  Sugeriu

fazerem, à semelhança de Aguiar da Beira, Guarda, na Feira Farta, e Pinhel, promovendo  o envolvimento

e participação de todas as freguesias . Terminou referindo que se deve pensar o que se quer de Trancoso

e o que se quer para Trancoso.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Usou da palavra o membro da assembleia José Nascimento referindo que apesar de não constar na

informação sabe já ter sido aprovado o projecto do Polo escolar da Ribeirinha e a reparação da igreja de

Santa Maria de Guimarães. Disse ter gostado de ver nas redes sociais, o encerramento do ano escolar na

Ribeirinha, feito na Srª da Ribeira. Gostou da forma como correu o evento mas já não pode dizer o mesmo

da falta  de transporte das crianças  que,  assim,  não puderam,  frequentar  as actividades de férias em

Trancoso.   Mencionou ter transportado crianças daquela localidade, à piscina  e, como já foi referido, este

ano, a zona envolvente  das piscinas parecia restolho. Disse ter estado lá na segunda semana de Julho e

não era possível andar naquele restolho pois as crianças, mesmo com chinelos, acabavam por se picar.

Noutra ocasião essas crianças pediram-lhe para as levar à Mêda e Aguiar da Beira onde as condições

eram bem diferentes. Sugeriu que no próximo ano se  cuide antecipadamente da relva para  que exista

mesmo relva em vez de restolho. Disse que era hábito as crianças da Ribeirinha terem CAF no mês de

Julho e Setembro, interrompendo no mês de Agosto para férias. Este ano não tiveram e não foi dito o

porquê aos  encarregados  de  educação.  Disse,  também,  não ter  gostado  de passar  em Sebadelhe  e

deparar-se com lombas  que,  na  sua opinião,  são uma aberração quando existe apenas um sinal  de

proibição de velocidade a mais de 50 km/h. Questionou se a Câmara acautelou a questão dos seguros no
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caso de haver alguma avaria ou dano e se o projecto terá sido bem feito. Disse  que passara por aqueles

lados mais tarde,  e verificou que já estavam placas a indicar a existência de lombas o que não tinha

acontecido no dia um de Agosto. Felicitou a inauguração do Museu do Azeite em Freches tendo gostado,

em parte, da  intervenção  do Presidente  do  Município.  Contudo, não  gostou  que,  na  presença  do ex

Presidente da Câmara, não tivesse havido uma palavra de agradecimento e de reconhecimento a quem

deu inicio e contribui para o projecto. Espera que a inauguração do Polo Empresarial da Ribeirinha seja

feita na vigência deste mandato e, nessa altura, gostaria de ver dado um reparo positivo àquilo que foi feito

no passado pelo anterior  executivo. Salientou o apoio que foi  dado pela Câmara,  na pessoa da Engª

Gabriela, e do Engº Ilídio no âmbito da formação das pessoas para obtenção do cartão que lhes permite a

utilização  e a compra de produtos fito farmacêuticos. Disse ter recebido pedidos de alguns comerciantes

para  transmitir  o  desagrado  relativamente  à  medida  aplicada  ao  estacionamento  na  Corredoura  e

gostariam de saber qual será o propósito para o próximo ano, isto porque dizem que vão reflectir e, talvez,

procurar outro lugar para estabelecer  os seus comércios já que tiveram , segundo dizem, um prejuízo

acentuado.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------  Em  resposta  às  questões  o  Presidente  do  Município  agradeceu  as  palavras  do  membro  da

assembleia   José  Nascimento,  a  propósito  da  sua  intervenção   no  Museu do Azeite  mas  referiu  ter

elogiado a actual  Junta de Freguesia e, mencionou também, o nome do anterior  Presidente de Junta.

Salientou que a situação em que se encontra o Polo da Ribeirinha é da responsabilidade daquele membro

da assembleia pois   aquela  obra  teve  custos  sem um concurso  e sem qualquer  outro  procedimento.

Referiu que já lhe tinha comunicado por diversas vezes, que estão a tentar resolver a situação mas não é

garantida a resolução.  Relativamente às lombas colocadas em Sebadelhe disse ter a informação que as

placas informativas foram colocadas antes das lombas. Respeita a opinião dada mas, referiu que gostos

não se discutem. Quanto à questão da relva das piscinas disse ter assumido que houve alguma falha mas

que está a ser averiguada. Disse que para ele restolho é o que fica depois de ser cortado o centeio,

achando exagerada a palavra utilizada pelo membro da assembleia. No tocante ao facto do membro da

assembleia ter levado pessoas às piscinas  a outros concelhos, questionou se não andou a transportá-las,

também, durante os anos de 2009 a 2013 quando  as piscinas interiores estiveram encerradas. Evidenciou

que foi este Executivo que as reabriu, assim como tratou da localização do futuro quartel dos bombeiros,

da intervenção feita na rua da Corredoura, da aquisição do Palácio Ducal, da intervenção no terreno perto

do cemitério, onde se criou um parque de estacionamento, e por outras obras que estão a ser realizadas

em freguesias.  Só  isto,  reflecte  bem,  no  espaço  de  um ano  e  meio,  a  capacidade  deste  Executivo.

Relativamente aos transportes reconheceu e referiu ser uma dificuldade grande  e , por vezes, não é

possível estar em todo o lado. Quanto às questões levantadas pelo Presidente da Junta de Freguesia de

Rio de Mel disse que este ano houve mais tasquinhas na Feira de São Bartolomeu do que no ano anterior

tendo sido um processo claro onde foi feito um convite a toda a gente. Esteve lá a Associação Cultural e

Recreativa de Trancoso, a Casa do Benfica e a Associação Cultural e Recreativa da Ribeirinha. Crê que

Trancoso, em matéria de mercados e feiras é incomparável com Aguiar da Beira ou Pinhel e pensa que o
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cartaz foi excelente. Relativamente aos expositores quer do interior do Pavilhão quer do exterior do mesmo

foi  um trabalho da responsabilidade da AENEBEIRA e disse que realmente não houve a adesão que

existiu em anos anteriores. Quanto às questões colocadas pelo membro da assembleia David Santiago,

disse que o muro perto do largo da Fonte David irá ser reabilitado uma vez que não foi possível chegar a

um entendimento com os proprietários pois tinham como objectivo alargar a estrada. Quanto às piscinas,

referiu  que,  de  facto,  a  relva  no  inicio  não  se  encontrava  muito  bem,  tendo  depois,  melhorado  .

Relativamente à vedação do Palácio Ducal informou ter sido lançado um procedimento onde foi solicitado

a empresas do concelho para se proceder a obras , destelhar e consolidar aquele espaço não fazendo

muito sentido estar a mexer agora na vedação. Caso as obras não aconteçam é uma situação  a pensar

pois   também os preocupa. Relativamente aos sinais da Corredoura apenas constam vinte  minutos de

permissão de estacionamento e não vinte e cinco. Porém acredita que resultou bem. O facto de haver , ou

não, mais clientes na Corredoura,  entende tratar-se de uma situação que não é da sua competência.

Procura sim, atrair mais pessoas ao Centro Histórico sendo isso que se irá continuar a fazer com outros

projectos. Relativamente aos animais disse que o protocolo com a Mêda mantém-se e querem melhorar

aquele centro de recolha no sentido de o dotarem com mais equipamentos e com mais funcionários. Crê

que houve uma preocupação do veterinário de manter mais animais aquando a realização da feira de

Agosto por forma a que pudessem vir a ser adoptados.  ------------------------------------------------------------------

-------- Interveio, novamente, o membro da assembleia José Nascimento salientando que não queria de

modo algum que a sua intervenção fosse interpretada pela negativa . Disse que a perspectiva da sua

intervenção tinha como objectivo uma critica construtiva de forma a que, no futuro, não se repitam os

mesmos erros.  Quanto  ao discurso na inauguração do Museu do Azeite disse não ter  referido  que o

Presidente do Município  não tenha feito referências ao Presidente de Junta , mas naquele projecto não

houve intervenção apenas e só da junta de freguesia. Disse que não se podia desvalorizar e menosprezar

a contribuição do anterior  Executivo sendo essa a sua perspectiva.  Referiu  que não foi  respondida  a

questão que os comerciantes solicitaram para fazer e, se fosse possível, agradecia um esclarecimento . Se

não for possível que haja uma resposta na próxima sessão da assembleia.---------------------------------------

-------- Em resposta o Presidente do Município disse que de uma maneira geral para a grande maioria dos

comerciantes, a medida tomada foi  a melhor. Se houve algum abuso por parte das autoridades , por essa

parte não pode responder. Na sua opinião  os sinais de proibição de estacionamento para além dos vinte

minutos,  crê  ser  tempo  suficiente  para  as  pessoas  estacionarem,  fazerem  compras  e  irem  embora.

Recordou  que  nos  sinais  anteriores  apenas  constavam  quinze  minutos  mas,  obviamente,  ninguém

cumpria.  Disse que o objectivo é melhorar  para que o comércio tenha mais gente e que pretendem ,

também, colocar outra sinalética no Centro Histórico de forma atrair  mais pessoas, nomeadamente, ao

Castelo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–-

-------- Interveio o Presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca das Naves e Feital referindo que deve

ter havido algum problema com o tractor da limpeza de bermas pois na estrada entre Garcia Joanes e

Feital,  nestes  dois  anos,  nunca passou por  lá.  Disse,  também,  que os  buracos existentes  feitos pela
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empresa  águas da Teja quando rebentam canalizações nunca foram tapados. Informou que dia vinte e

sete de Agosto teve uma reunião com o comandante da GNR e com o Presidente do Município sobre os

sinais de trânsito de Vila Franca das Naves pois estes são ilegais porque necessitam de ser homologados

em reunião de Câmara e não existe nenhum documento na Câmara, que diga que os mesmos estão

homologados.  Salientou  que  ficou  combinado  aparecer  alguém  da  Câmara  no  dia  sete  para  ver  da

situação e ninguém apareceu. Disse não saber até que ponto o Município não poderá vir a ter problemas

no  caso  de  algum  acidente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------  Usou da palavra  o membro  da  assembleia  Tomás Martins  mencionando  que o  documento  da

informação da actividade municipal é muito semelhante ao da sessão de Junho tendo sido alterado apenas

o respeitante à limpeza de espaços verdes e jardim de infância. Disse que a limpeza do bairro onde mora

não é feita. Relativamente à questão da reposição de massas betuminosas referiu,  mais uma vez, ser

importante a sua reposição na Rua da Cerca que se encontra em estado de degradação e  iniciou-se mais

um ano lectivo tratando-se de um local de passagem diária de pais, professores, alunos e moradores, deve

ser reparada. Gostaria de saber qual o teor  da reunião ocorrida em trinta de Julho com proprietários de

alojamentos  turísticos do concelho. Referente à presença do Presidente do Município no dia trinta e um de

Agosto na assinatura do pacto de coesão da CIM, na CCDR, disse ter  esperança que  reflicta aquilo que

irá caber do bolo, afecto à CIM, a cada município directamente, salvo futuras candidaturas ao restante

bolo.  Questionou  o  que  é  que  foi  contemplado  directamente  e  objectivamente  para  o  Município  de

Trancoso, neste pacto, e se a fatia dada vai de encontro às expectativas uma vez que em tempos, numa

reunião  de Câmara,  o Presidente  respondeu a uma questão  colocada pelo  vereador  em substituição,

Rogério  Tenreiro,  dizendo que teriam elencado cerca  de onze investimentos  possíveis,  no  âmbito  da

CIM.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Usou novamente a palavra o membro da assembleia David Santiago questionando o Presidente do

Município  se  achava  que  os  vasos  escolhidos  para  a  Rua da  Corredoura  são dignos  para  o  Centro

Histórico, pois, na sua opinião, deveriam ter sido uns vasos mais baixos, se serão para ficar e se foram

comprados  no  concelho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------  O Presidente  da  Mesa deu a palavra  ao Presidente  do Município  para  responder  às questões

colocadas.  Este,  referiu  que  os  vasos  são  dignos,  são  para  ficar,  e  muita  gente  tem  felicitado  o

embelezamento que fizeram na Rua da Corredoura. Foram adquiridos por volta de cem euros cada na

Agro Portugal em Aguiar da Beira. Relativamente à questão feita pelo Presidente da União de Freguesias

de Vila  Franca das  Naves e Feital  sobre  os sinais  de trânsito,   disse  que os sinais  colocados  estão

devidamente homologados e que entenderam deixar a reunião do dia sete  para outro dia , uma vez que o

comandante da GNR  se encontrava de férias. Respondendo ao membro da assembleia Tomás Martins,

referiu que a reunião de trinta de Julho teve um objectivo muito concreto para organizar os eventos do

Verão  Total,  da  Feira  de  São  Bartolomeu  e,  felizmente,  as  unidades  de  alojamento  estiveram  super

lotadas. Disse que no dia trinta e um de Agosto esteve presente na assinatura do pacto da coesão da CIM

e, obviamente, só têm de ficar satisfeitos com o peso político que este Executivo conseguiu ter no âmbito
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da CIM com a vice Presidência da assembleia inter municipal  do Dr. Amaral  Veiga e como secretário

executivo o Dr. Carlos Martins.   Informou que os fundos comunitários são virados muito mais para os

privados do que para os municípios,  são virados mais para questões imateriais do que propriamente para

obras físicas e, claro, que quarenta e quatro milhões de euros para quinze concelhos à partida, é uma

frustração muito grande. Referiu que o programa decorre desde  2014 até 2020 mas que ainda não chegou

nenhum cêntimo às autarquias. Disse que  dos quarenta e quatro milhões de euros, vinte e um milhões e

seiscentos mil   euros serão dedicados à educação, sobretudo para recuperar  escolas; sete milhões e

quinhentos mil serão aplicados no âmbito da eficiência energética; três milhões e trezentos mil na cultura;

dois  milhões  e  seiscentos  mil  euros  na  modernização  administrativa,  dois  milhões  para  o  património

natural, um milhão e quatrocentos mil no âmbito da agricultura e cerca de quinhentos mil euros para a

saúde. Disse ter havido património mapeado, nomeadamente,  a igreja de Santa Marinha. Para tudo o

resto, existe um bolo enorme de vários valores que, no que respeita à  modernização administrativa o bolo

irá ser gerido em conjunto,  logo, não será possível  referir  valores exactos.  Tem expectativa que para

Trancoso o valor ande nos dois milhões e meio de euros porque quarenta e quatro milhões a dividir por

quinze concelhos, não  poderá ir muito além desse valor. O importante é que estão a ser elaboradas as

áreas  de  regeneração  urbana  ou  seja,  os  projectos  para  a  recuperação  dos  Paços  do  Concelho,  o

mercado, o Palácio Ducal, a intervenção no antigo edifício das escolas primarias. Para tudo isto é possível

ir buscar apoio a outros programas, assim como na área do ambiente existem outros programas. Informou

que as CIM'S que assinaram esse pacto foram a do Oeste com cinquenta e oito milhões de euros, a de

Coimbra com cinquenta e dois milhões, a do médio Tejo com quarenta e oito milhões e meio, Aveiro com

quarenta e oito milhões e oitocentos mil euros, a Beira Serra da Estrela com quarenta e quatro milhões e

seiscentos mi euros, Leiria com quarenta milhões, Viseu e Galafões com trinta e nove milhões e a CIM da

Beira Baixa com vinte milhões e meio.  ------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Interveio o Presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca das Naves e Feital referindo não ter dito

que os sinais colocados pela Câmara não estavam homologados mas, sim, que foi respondido por oficio

que não  existia  mapa de  localização  dos  sinais  tendo  assim,  solicitado uma reunião  para  resolver  a

questão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Interveio o membro da assembleia Tomás Martins salientando que tinha questionado somente o

valor que resultou do bolo dado para o concelho de Trancoso. A questão de ter o Dr. Amaral Veiga como

Vice Presidente  da CIM é sempre um orgulho para qualquer trancosense. Quanto à questão do Dr. Carlos

Martins ocupar o segundo lugar da CIM , disse que, certamente, houve quem fizesse, não do município de

Trancoso,  grande pressão para  que isso  se  concretizasse. Sabe que do bolo  dos  quarenta  e quatro

milhões já foram distribuídos dezanove milhões, cento e vinte e três mil euros para os municípios. Referiu

que   desse valor foram distribuídos novecentos e cinquenta mil euros para Belmonte,  para Pinhel dois

milhões e duzentos e dois mil euros, para a Mêda seiscentos e trinta e oito mil euros, para Celorico da

Beira dois milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil euros,  para Almeida um milhão cento e oitenta mil

euros e, pior do que Trancoso só Fornos,  pois apenas nos foram atribuídos  quatrocentos e catorze mil
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euros. Afirmou sentir-se defraudado pelos senhores da CIM, da CCDR e de todos os políticos que nos têm

governado porque, mais uma vez, nos passaram a perna porque aquilo que vem para aqui é zero. Os

valores mais elevados vão para a Covilhã, Fundão e Guarda. Disse que, o que o Presidente do Município

deveria esclarecer  seriam estes valores apresentados,  e não  andar às voltas  para  não dizer nada.

Salientou  ter  saudades  da  sessão  presidida  pelo  vereador  Eduardo  Pinto  onde  as  questões  foram

respondidas de forma directa e concisa. --------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa referiu que a eleição do Vice Presidente da CIM constou de uma lista que foi

votada na assembleia intermunicipal assim como a eleição do secretário executivo, Dr. Carlos Martins. Não

havendo quaisquer espécie de pressões. Disse que os nomes em causa resultaram de uma forma natural

e democrática. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Em resposta o Presidente do Município disse que se o membro da assembleia Tomás Martins não

percebeu, ele não teve culpa. Disse perceber das intenções do mesmo no sentido de promover reuniões,

dos  seus  interesses  pois  se  pretendesse  o  bem para  Trancoso  não tomaria  certas  atitudes  que tem

tomado.  Salientou  que  o  que  está  em  causa,  é  que  Trancoso  também  irá  receber,  no  âmbito  da

modernização administrativa, seiscentos e setenta e tal mil euros. Irá também, receber valores no âmbito

da  eficiência  energética.  Disse  que  o  importante  é  estarmos  por  Trancoso,  de  boa  fé,  procurando

consensos,  e  é  preciso  reflectir  se  as  atitudes  que  o  membro  da  assembleia  Tomás  Martins  são

efectivamente para melhorar a situação dos munícipes, de funcionários de Trancoso e gostaria de saber a

que titulo promove reuniões.   ------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Em defesa de honra o membro da assembleia disse que os valores que apresentou constam de um

documento publico. Relativamente  à questão das reuniões que promove disse não  perceber e gostaria

que o Presidente do Município concretizasse. --------------------------------------------------------------------------------

---------  O Presidente  da  Mesa mencionou  que o  Presidente  do  Município  não  questionou  qual  era  a

reunião, de modo que o membro da assembleia, obviamente, não o poderia esclarecer. Informou  uma vez

que  não  havia  mais  intervenções,  se  iria  passar  ao  ponto  dois.  Deu  a  palavra  ao  Presidente  do

Município.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- No uso da palavra disse que a revisão orçamental se prendia com obras urgentes , nomeadamente,

a  requalificação  da estrada  do  Freixial,  com o  valor  de  cento  e  sessenta  mil  euros,  a  reparação  da

cobertura do Multiusos com uma verba prevista de cem mil euros,  a sinalização horizontal que contempla

à partida a estrada de Vila Franca das Naves/ Trancoso, São Martinho/ Trancoso, Aldeia Velha e Aldeia

Nova com uma verba prevista de trinta e cinco mil euros, a requalificação da iluminação da envolvente da

muralha com a verba de quarenta e cinco mil euros, e cinco mil euros para aquisição de terrenos na zona

dos Montes. Disse que esta proposta foi aprovada por unanimidade em reunião de Câmara. ------------------

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

mesma aprovada por unanimidade. Informou que se iria passar ao ponto três. -------------------------------------

-------- Usou da palavra o Presidente do Município referindo que os serviços em 2013 não comunicaram à

Autoridade Tributária  a aprovação dos 2,5% e  que, face à situação, a proposta é para que fosse aprovada
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uma redução de 5% na participação variável no IRS para o ano de 2015.  –------------------------------------------

--------  Interveio  o membro da assembleia  José Nascimento  referindo  que o Presidente  do Município

acabou por corrigir um pouco aquilo que não tinha sido feito na certidão da ultima reunião, uma vez que

consta na mesma que isso se devia à situação do país que está a braços com uma carga fiscal elevada.

Salientou que esta proposta deve-se não só a isso mas, também, pelo facto de em Dezembro de 2013, por

lapso,  não  ter  sido  comunicado  às  finanças  para  que  isso  pudesse  produzir  efeitos  e  que  a

responsabilidade  primária  é  do  Presidente  do  Município.  Questionou  se  terá  sido  comunicado  pelo

Presidente do Município ao funcionário responsável  por isso para proceder à comunicação.  Disse que

numa reunião de Câmara,  ocorrida em quinze de Julho de 2015,  o vereador  em substituição Rogério

Tenreiro  colocou  a  questão  e  foi-lhe  dito  pelo  Presidente  do  Município  que,  por  lapso  do  serviço,  a

comunicação à autoridade tributária que deveria ter ocorrido até final de 2013, respeitante à taxa variável

de IRS, não tinha sido feita e, como tal, os munícipes não estariam a beneficiar da mesma, acrescentando

que uma forma possível de atenuar o problema seria, este ano, propor, à assembleia municipal  prescindir

de 5% daquela taxa variável mas que, tal assunto, seria apreciado pelo órgão Executivo. Referiu  que

ficava bem que na certidão apresentada constasse que esta redução, também, se deve ao lapso e não só

apenas por questões de carga fiscal que vive o país. Disse que a intenção de voto da bancada do Grupo

Municipal do PSD seria de votar favoravelmente a proposta.---------------------------------------------------------------

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

mesma foi aprovada por unanimidade.  Informou que se iria passar ao  ponto quatro da ordem do dia.

-------- Usou da palavra o Presidente do Município referindo que a taxa proposta de 0,3% é a taxa mínima

para o Imposto Municipal sobre Imóveis, sendo aquilo que vem acontecendo nos anos de 2014 e 2015.

-------- Abertas as inscrições interveio o membro da assembleia José Nascimento referindo que a bancada

do PSD concordava  com a  proposta  da  taxa  para  0,3%.  Não  concordavam  era  com o  conteúdo  da

redacção na certidão onde consta  que para 2016 seja aplicada a taxa mínima de 0,3% à semelhança dos

dois anos anteriores. Questionou o porquê de só se referirem a estes dois anos, uma vez que nos anos

transactos, também, foi aplicada a mesma taxa. Informou que o sentido de voto da sua bancada seria

favorável.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

unanimidade. Informou que se iria passar ao  ponto cinco. Deu a palavra ao Presidente do Município.

--------  Este referiu  que a lei  de orçamento  de estado para 2015,  dá a prerrogativa,  que mediante   a

deliberação da Assembleia Municipal, de ser comunicada à autoridade tributária aduaneira a redução do

IMI para agregados familiares de acordo com o numero de dependentes. Disse que a Câmara procurou ser

amiga dos munícipes  abdicando de uma parte significativa da receita do IMI e que, no próximo ano, os

agregados familiares  com um dependente iriam ter uma redução de taxa até 10%. Neste caso, segundo

informação da autoridade tributária, abrangerá trezentas e vinte e sete famílias do concelho. Com dois

dependentes a redução será de 15%, neste caso duzentas e oitenta e cinco famílias e para os agregados
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com três dependentes, ou mais, a redução será de 30% pelo que neste caso abrangerá trinta e nove

famílias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Abertas as inscrições, o membro da assembleia José Nascimento interveio referindo que, neste

caso, não é só por isto que as famílias têm ou não filhos, mas como a lei prevê é bom que as mesmas

sejam contempladas. Disse que o sentido de voto da sua bancada seria  a favor. Deseja que o executivo

também possa vir a beneficiar os munícipes com outras medidas, dando o exemplo dos transportes pois

não  existem  passes  sociais.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

-–------ Interveio o membro Paulo Leocádio questionando se existe um valor de perda que represente o

valor de redução para essas seiscentas famílias. Disse ser um bom sinal que este Executivo dá pois sendo

uma lei nacional poderia não tê-la acatado. Gostaria de saber em quanto é que se traduz em euros no

orçamento da câmara para 2016. --------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Usou da palavra o membro da assembleia Daniel Joana referindo que o principio de ter filhos ou não

cabe a cada um mas pensa ser muito importante existir este principio fiscal de numero de dependentes. A

maior parte dos problemas que têm vindo a tratar, nestes dois últimos anos, são problemas demográficos e

pensa que os partidos aqui  representados deveriam ter o compromisso cívico de fazer com que este

principio de numero de dependentes passasse a nortear  a política fiscal  em Portugal.  Pensa ser uma

medida a saudar, medida essa que também está a ser tomada por outros municípios e que só demonstra

sensibilidade em lidar com problemas das pessoas.  –-----------------------------------------------------------------------

-------- Em resposta ao membro da assembleia Paulo Leocádio, o Presidente do Município disse não ser

possível dar um valor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 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  seis. Deu  a  palavra  ao

Presidente do Município para fazer uma breve introdução. --------------------------------------------------------------

-------- No uso da palavra mencionou que a proposta de adesão à REFCAST- Associação Portuguesa da

Castanha é muito semelhante ao protocolo assinado com a UTAD sobretudo para procurar promover a

produção  da  castanha.  Disse  ser  uma associação  que  faz  chegar  muita  informação,  inclusivamente,

disponibiliza  alguns  técnicos,  tendo apenas a quota  anual  de quatrocentos  e oitenta  euros.  -------------

--------  O Presidente da Mesa questionou onde era a sede desta associação ao qual  o Presidente do

Município respondeu ser em Vila Real.  –---------------------------------------------------------------------------------------

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

mesma  aprovada  por  unanimidade.  Informou  que  se  iria  passar  ao  ponto  sete .  Deu  a  palavra  ao

Presidente do Município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Este referiu  tratar-se da atribuição de um conjunto de apoios financeiros que têm, obrigatoriamente,

de passar pela Assembleia Municipal. O apoio à União de Freguesias de Freches para o Museu do Azeite

no valor de doze mil e quinhentos euros, à Junta de Freguesia de Valdujo, para fazer face a dividas de um

pavilhão multiusos, que vem do passado, de doze mil e quinhentos euros, e para a Junta de Freguesia do

Reboleiro  trata-se  de  um subsidio  para  garantir  a  componente  de  apoio  à  família  no  pré  escolar.  O
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prolongamento  desse  horário  é  feito   nas  instalações  da  junta  e  aquilo  que  recebem  acaba  por  ser

insuficiente para as despesas, o valor em causa é de quatrocentos e noventa e cinco euros para o ano de

2015 e oitocentos e sessenta e sete euros para o ano de 2016. ----------------------------------------------------------

-------- Interveio o membro da assembleia José Nascimento referindo que quando fizeram esta votação não

terá havido o cuidado  de verificar o pedido feito pela freguesia do Reboleiro a solicitar a colaboração da

Câmara para suportar melhor os custos inerentes à função da CAF e jardim de infância.  Disse que a

mesma funciona nas instalações da junta, o aquecimento era feito com gás e a Câmara suportava os

custos do mesmo. A determinada altura passou a ser com aquecedores eléctricos e, em média, supera

sempre os cento e cinquenta euros mensais, especialmente nos meses de inverno. Em Julho, para acerto

de contas, pagaram uma quantia de oitocentos e dezasseis euros. Disse que os mil trezentos e sessenta e

três euros e cinquenta e seis cêntimos que estão destinados para o ano lectivo de 2015/2016 são uma

insignificância comparado com as despesas existentes. Apelou ao bom censo do Município.--------------------

-------- O Presidente da Mesa disse que uma vez que não havia mais intervenções iriam proceder à votação

de freguesia por freguesia. Colocado à votação o apoio financeiro para a União de Freguesias de Freches

e Torres foi aprovado por unanimidade. Colocado à votação o apoio para Junta de Freguesias de Valdujo,

o mesmo foi aprovado por unanimidade. Por fim, colocado o apoio financeiro à Junta de Freguesia do

Reboleiro foi o mesmo aprovado por unanimidade.  Informou que se iria passar ao ponto numero oito  da

ordem do dia. O Presidente da Mesa disse que  a proposta de Regimento tinha por base uma proposta da

Associação Nacional  de Municípios.  Essa proposta,  na sua opinião,  tinha algumas incorrecções e não

percebe como é que os serviços jurídicos da ANMP não tinham corrigido alguns lapsos que vinham na

própria lei  tendo sido plasmados  em alguns regimentos de outras  assembleia  municipais  que teve a

oportunidade de ler. Disse que a proposta apresentada recebeu os contributos do Grupo Municipal  do

PSD, concretamente, numa reunião no passado dia nove, onde o membro da assembleia Júlio Sarmento

trouxe contributos que a Mesa acolheu de bom agrado. Referiu que a proposta apresentada é aquela que

entendem ser  mais  adequada  uma vez  que  a  reorganização  administrativa  veio  alterar  o  numero  de

freguesias do nosso concelho e, concomitantemente, veio reduzir o numero de deputados de cinquenta e

nove para  quarenta  e três  e,  também,  as  competências  da  Assembleia  foram alargadas em algumas

matérias e seria necessário proceder à alteração do Regimento.  –------------------------------------------------------

-------- Aberto o espaço para intervenções, interveio o membro da assembleia José Nascimento  referindo

que não houve dificuldade  durante estes dois anos de se terem regido pelo Regimento anterior  mas

regozijam-se  pelo contributo dado quer pela Mesa, quer pelo líder da bancada do Grupo Municipal do

PSD, Júlio Sarmento. Disse que o sentido de voto da bancada à qual pertence seria  favorável.  –--------–---

-------- Usou a palavra o membro da assembleia Carlos Saldanha referindo que  em 2001 foram feitas duas

reuniões de trabalho onde esteve presente para elaborar um regimento para esta assembleia. Na altura,

uma vez que estavam perto das eleições, não fez mais parte desta Câmara e não percebeu o porquê da

ideia ter sido abandonada a  e de continuarem a trabalhar com o instrumento de alta dignidade que tinham.

Saúda todos os contributos que houve para a redacção deste Regimento e disse ter vindo muito a tempo.
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-------- O Presidente da Assembleia disse que a Mesa agradecia a gentileza dos grupos municipais na

tolerância que tiveram e como abordaram a questão.  Referiu que o que se pretendia não era encontrar

uma obra acabada mas sim uma obra que ,se necessário  for,  se vá modelando à realidade e à lei.

Informou que caso o Regimento  fosse aprovado entraria  em vigor  amanhã,  o que significaria  que os

membros da assembleia e serviços deveriam lê-lo pois existem algumas alterações, nomeadamente, em

matéria de tempos, na forma como se deve pedir a palavra e como os membros da assembleia se devem

dirigir à Mesa e à Câmara. Não havendo mais intervenções, colocou a proposta à votação tendo sido

aprovada por maioria com uma abstenção.  ------------------------------------------------------------------------------------

-------- Em declaração de voto, o membro da assembleia Leonel Alves disse que a sua abstenção deveu-se

ao facto de não ter lido o documento.  –------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao período destinado ao publico. Deu a palavra

à munícipe Guilhermina Sobral.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- No uso da palavra a munícipe disse que, na ultima sessão da assembleia,  esteve presente um

grupo de pessoas dos Esporões, da qual fez parte, e onde falaram sobre os arruamentos da localidade. O

Presidente do Município garantiu que os trabalhos iriam iniciar-se em breve, o que não aconteceu. Teve

conhecimento de que os trabalhos iriam iniciar-se na segunda feira e gostaria de saber se é verdade e,

uma vez que não iriam ser feitos todos os arruamentos, se haveria possibilidade do povo optar pelos sítios.

Congratulou  o  facto  da  nova  imagem  dada  à  Corredoura.------------------------------------------------------------

-------- Em resposta o Presidente do Município disse  ter sido necessário dar algum tempo para se resolver

situações herdadas do passado. Procedeu-se a uma avaliação das obras  e foi necessário dar tempo para

entrar uma acção no tribunal pelo empreiteiro à Câmara pelo facto desta não lhe estar a pagar essas

obras. Referiu que depois foi necessário lançar concurso, tendo sido adjudicado à empresa que ganhou, o

Sr. Gualdin Anciães Amado. Houve o compromisso numa reunião de que a obra iria ser iniciada quinta

feira. Supõe que as máquinas já se encontram no local e que a obra se inicie segunda feira. Disse que a

rua principal  desde a entrada dos esporões,  passando pelo ribeiro até à Capela estava contemplada,

assim como o compromisso dos arranjos envolventes à capela que seriam feitos pela Câmara. Sempre

assumiu que só tinham uma verba de quarenta e dois mil euros neste orçamento para esse fim. Referiu

que foi assinado o contrato com a empresa Tricomércio para a estação de tratamento residuais porque os

esgotos foram feitos mas não existia estação de tratamento e a obra terá de estar finalizada até dia três de

Novembro. Informou que estava a decorrer, também, a ampliação eléctrica. -----------------------------------------

-------- 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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