
Ata n.º 18 – 28 de Junho 2012 

 

                                                                              1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE TRANCOSO 

 

 

ATA n.º 18 

 

QUADRIÉNIO 2009 – 2013 

 
(Art.º 56º a 60º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações que lhe foram 

introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro) 

 
 



Ata n.º 18 – 28 de Junho 2012 

 

                                                                              2 

 

 

 

 

                                                            
                                                 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
                                                                       DE TRANCOSO DE 28 DE JUNHO DE 2012 
 
 
 
--------- Aos vinte e oito dias do mês de Junho do ano de dois mil e doze, pelas vinte 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 António Manuel Rios da Fonseca Leal, Presidente da Assembleia Municipal. --------------------------------

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

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

--------- Ponto número dois – Informação do Presidente da Câmara acerca da atividade municipal; -------------------------------

--------- Ponto número três – Análise, discussão e votação do Relatório de Gestão /Prestação de Contas Consolidadas, 

relativas ao exercício económico de 2011; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto número quatro – Análise, discussão e votação do pedido de autorização prévia da Assembleia Municipal 

para realização das despesas plurianuais com os transportes e refeições escolares respeitantes ao ano letivo 2012/2013, 

bem como à despesa plurianual decorrente da contratação de plataforma eletrónica no âmbito do Código da Contratação 

Pública; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto número cinco – Designação de um representante da Assembleia Municipal na Comissão de 

Acompanhamento da Revisão do Plano Diretor Municipal; ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Ponto número seis – Proposta de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia de Vilares e Carnicães, 

com vista à Execução da Candidatura ao Programa PRODER – Ação 1.6.5 “Estruturantes – Eletrificação Rural “; ----------- 

--------- Ponto número sete – Período destinado ao público. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

da Conceição Trabulo Alexandre, Leonel Fernando Costa Pinto Nunes Cruz, Manuel Pinto, Maria Emília Tracana Alves, 

Rogério Paulo Pires Tenreiro, substituído por Sandra Maria Lopes Ribeiro; Adelina Maria Almeida Ferreira Vaz, substituída 

por Armando Correia Antunes; António Agostinho Plácido dos Santos; César Amadeu Sousa Prata, substituído por José 

Carlos Santos Rodrigues, membros do Grupo Municipal do Partido Social Democrata; Leonel Matias Alves, substituído por 

António Reis Ferreira; Paulo Sérgio Leocádio Bernardo, substituído por Artur Rodrigues e José Jorge dos Santos 

Carvalho, membros do Grupo Municipal do Partido Socialista. Estas faltas foram devidamente anotadas, assim como as 

registadas pelos Presidentes de Junta das Freguesias de Cogula, Jorge Manuel Caetano Ferreira Amado; de Granja, José 

Machado dos Santos; de Santa Maria, Amélio Manuel Martins Nunes Salvador; de Tamanhos, Nuno Filipe Cardoso 

Morgado e de Terrenho, Amílcar César dos Santos, substituído por Fernando Osório Santos. --------------------------------------- 

--------- Considerou-se ainda faltoso, o deputado municipal, Joaquim Figueiredo Ribeiro, 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 
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compareça passados mais de trinta minutos sobre o início dos trabalhos ou, do mesmo modo, se ausente dos mesmos, 

por período igual de tempo”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Estiveram ainda presentes, em representação da Câmara Municipal, o Sr. Presidente do Município, Júlio 

Sarmento, apesar de ter chegado um pouco mais tarde, por razões de índole profissional, bem como os vereadores João 

António Figueiredo Rodrigues, João José Martins Carvalho, Amílcar Nunes Salvador, António Manuel Gomes do 

Nascimento e Ivone dos Santos Mouco. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa deu início à sessão informando que, enquanto o Presidente do Município não chegasse, o 

vereador João Carvalho, substitui-lo-ia em representação do Executivo. Convidou para completar a constituição da Mesa, 

os deputados João Alfredo do Nascimento Santos e Américo Carvalho Mendes. De seguida, informou que se iria discutir e 

votar a ata da última sessão. Não havendo intervenções, foi a referida ata colocada à votação, tendo sido aprovada por 

maioria com três abstenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa, referiu também que tinha recebido a indicação de que haveria mais dois pontos para 

introduzir na ordem de trabalhos, pelo que pediu aos deputados para continuarem a sessão até que o Presidente do 

Município chegasse, sendo que depois pediria a justificação da premência da inclusão desses pontos na ordem de 

trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Informou também que recebeu uma comunicação do Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, através da 

qual pretendia obter da Câmara Municipal a resposta às seguintes questões: Que projeto em concreto vai ser 

desenvolvido no “Campo Militar de São Marcos”? Que impacto prevê para o desenvolvimento de Trancoso resultante 

deste projeto? Qual o montante de investimento previsto pelo projeto? Quais as implicações concretas, para os 

proprietários dos terrenos, resultantes da classificação do espaço como “Monumento Nacional”? Que direitos/ 

contrapartidas são/estão garantidas para aqueles proprietários? Sobre este assunto, o Presidente da Mesa salientou que, 

se o Presidente do Município estivesse em condições de responder, responderia, caso não fosse possível, a mesma 

comunicação ser-lhe-ia transmitida oportunamente. ----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto ao ponto um da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia procedeu à abertura do espaço para 

intervenções, dando a palavra ao deputado Eduardo Pinto, o qual referiu que a sua intervenção se prendia com o facto de 

muito recentemente ter sido completado um ano após a tomada de posse do atual governo. Disse que estamos hoje mais 

pobres, existindo mais défice e desemprego. Temos um Governo que continua a tomar medidas que não divulgou na 

altura da campanha eleitoral e, por isso, é mentiroso. Apelidou o governo de incompetente, porque agravou a situação do 

país. Em setores fulcrais como a educação, houve mais encerramento de escolas, irão existir mais mega agrupamentos, 

irá haver mais alunos por turma, têm menos bolsas de estudo e, consequentemente, temos menos qualidade educativa, 

mais desemprego qualificado, mais abandono escolar e pior resultado educativo. Na justiça, está a propor medidas como 

o encerramento de tribunais, sobretudo no interior, aumento dos custos no acesso à justiça, incapacidade para diminuir o 

atraso na realização da justiça e implementação de medidas que conduzem a uma justiça cada vez mais só para ricos. Na 

saúde, houve aumento das taxas moderadoras, aumento do prazo médio para obtenção de consultas, fecho de serviços 

locais de saúde, os famosos S.A.P., cortes nas credenciais de transporte de doentes, cortes no valor pago aos bombeiros 

no transporte de doentes, acrescido da liberalização do apoio aos transportes feito por particulares. Resultado, menos 

acesso à saúde. Na segurança social, houve redução das prestações sociais, aumento da idade da reforma, 
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implementação à socapa das restrições dos pedidos de reforma perante a segurança social. Nas finanças, os mais 

diversos comentadores dizem que há uma pura incompetência. Privatizações ruinosas e destinadas aos grandes grupos 

económicos, brutal aumento de impostos, corte de subsídio de natal e férias aos funcionários públicos e, talvez este ano, 

uma nova medida que afetará os privados, ultrapassagem do défice e mais medidas restritivas. Em termos de economia, 

este ministro, como é reconhecido pelos comentadores, simplesmente não existe. Salientou, ainda, que é um Governo 

que para além de nos roubar, é mentiroso e incompetente. Relativamente ao Ministro Miguel Relvas, que pelos vistos se 

empertiga com os fracos, ou seja, com as freguesias, onde conseguiu uma lei trapalhona mas que, como é reconhecido 

pelos comentadores e pelos próprios elementos do PSD, mentiu descaradamente ao parlamento. Referiu que, é com pena 

que diz que estamos pior do que estávamos há um ano atrás. --------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio, de seguida, o deputado João Batista expressando um voto de pesar pelo falecimento da esposa do 

deputado Manuel Pinto. Referiu, também, o falecimento de um jovem de Vila Garcia, de uma forma trágica, que era 

familiar direto da Sr.ª Vereadora, pelo que aproveita a circunstância para expressar, da mesma forma, os seus 

sentimentos de pesar. Endereçou, com um abraço amigo, ao funcionário Pedro Calais, votos de rápidas melhoras. 

Relativamente à intervenção do deputado Eduardo Pinto, o mesmo orador, disse que votou neste Governo, e continuará a 

votar até ao ponto que considerar que, efetivamente, não foi capaz. Acredita que um ano de vigência deste Governo ainda 

seja pouco tempo para a dimensão dos problemas que são sobejamente conhecidos por todos nós. Disse subscrever em 

boa parte aquilo que mencionou, relativamente a todas as áreas e que, na sua opinião, todos os que se identificaram com 

este governo se sentem um pouco encurralados com aquilo que todos os dias se vem assistindo e não sabemos o que irá 

acontecer no segundo semestre de 2012. Relativamente ao assunto das freguesias julga que a Assembleia tem 

descurado um pouco aquilo que deve ser a principal preocupação, uma vez que, na nossa área geográfica, existem 29 

freguesias, acha que deve haver algum orgulho naquilo que é o nosso berço, mas que devemos acordar para esta 

realidade. Acha que os governantes usam muito a régua e esquadro para resolver e impor questões, e para isso é 

necessário dar um grito de guerra. Disse que no dia 12 de Junho foi publicada no Diário da Republica, uma resolução da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira que passou a ler: “A Assembleia da República aprovou no 

passado dia 13 de Abril a Proposta de Lei n.º 44/XII, apresentada pelo Governo da República, intitulada «aprova o regime 

jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica», e que, na prática, mais não é do que uma ferramenta legal 

que aponta para a extinção de centenas de freguesias em todo o País. Esta legislação a ser promulgada pelo Presidente 

da República e a ser aplicada representaria um grave atentado contra o poder local democrático, os interesses das 

populações e o desenvolvimento local. Considerando que, ao contrário do anunciado «reforço da coesão», o que daqui 

resultaria seria mais assimetrias e desigualdades, dado que juntar os territórios mais fortes, mais ricos ou com mais 

população com os mais fracos ou menos populosos — em áreas urbanas ou rurais — traduzir -se -ia em mais atração 

para os primeiros (os que sobreviverão como freguesias) e mais abandono dos segundos (os que verão as suas 

freguesias liquidadas). Ou seja, mais abandono, menos investimento local, menos serviços públicos, menos coesão para 

quem menos tem e menos pode. Considerando que, ao contrário dos «ganhos de eficiência e de escala» que resultariam 

da «libertação de recursos financeiros», o que se teria era menos proximidade e resposta direta aos problemas locais com 

menos verbas e recursos disponíveis. Para além do novo corte de verbas do Orçamento do Estado previsto para 2013, as 

chamadas majorações de 15% para as freguesias «agregadas» sairiam do montante global do Fundo de Financiamento 
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das Freguesias (FFF), ou seja, seriam retiradas ao montante destinado ao conjunto das freguesias, e mesmo as 

prometidas novas competências seriam construídas à custa das verbas dos municípios. Considerando que qualquer 

reforma administrativa territorial que se pretendesse séria deveria, ao contrário da liquidação de centenas de freguesias, 

criar as condições e afetação dos meios indispensáveis ao exercício das atribuições e competências, que hoje lhe são 

negados, e ao mesmo tempo concretizar a regionalização como a Constituição da República Portuguesa determina, 

indispensável a um processo de descentralização que se pretenda coerente, a uma reforma da Administração Pública 

racional, ao desenvolvimento económico regional e à defesa da autonomia municipal. Considerando que as freguesias 

representam, em termos do Orçamento do Estado, apenas 0,1% do total e em nada contribuem para a dívida pública, 

mais clara fica a intenção do Governo: atacar o poder local e os direitos das populações ao bem -estar e à satisfação das 

suas necessidades locais. Considerando que a liquidação de centenas de freguesias representaria um enorme 

empobrecimento democrático, o enfraquecimento da afirmação, defesa e representação dos interesses e aspirações das 

populações que a presença de órgãos autárquicos assegura, o aprofundamento das assimetrias e perda de coesão 

(territorial, social e económica), o abandono ainda maior das populações, o acentuar da desertificação e, ainda, mesmo 

que o neguem os promotores desta designada «reorganização administrativa territorial autárquica», um ataque ao 

emprego público, já que milhares de trabalhadores das freguesias extintas terão, como destino futuro, o despedimento ou 

a mobilidade; Considerando que a manifestação nacional de freguesias do passado dia 31 de março, convocada pela 

ANAFRE — Associação Nacional de Freguesias e por plataformas locais, contra a liquidação das freguesias, constituiu 

uma inapagável resposta das populações em defesa da sua identidade e raízes, uma poderosa expressão de afirmação 

dos seus direitos e identificação com as suas freguesias e respetivos órgãos autárquicos, tal como já o fora o Congresso 

da ANAFRE em 2 e 3 de dezembro de 2011, o Encontro Nacional de Freguesias de 10 de Março de 2012, assim como as 

múltiplas manifestações de descontentamento, conjuntas ou de cada freguesia e município: Assim, em conformidade com 

a Constituição da República Portuguesa e com o Estatuto Político – Administrativo da Região Autónoma da Madeira e de 

acordo com o Regimento, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira delibera: 1 — Manifestar a sua 

oposição face a qualquer proposta de liquidação de freguesias e afirmar a defesa do atual número de freguesias, por 

aquilo que representam para as populações, com reforço das suas competências e meios financeiros. Nenhum órgão 

autárquico foi eleito com o mandato para liquidar freguesias. 2 — Exortar a ANAFRE — Associação Nacional de 

Freguesias, a ANMP — Associação Nacional de Municípios Portugueses e a AMRAM — Associação de Municípios da 

Região Autónoma da Madeira a não pactuarem com este processo, não indicando representantes para a chamada 

«Unidade Técnica». 3 — Reivindicar do Presidente da República a não promulgação desta legislação, em conformidade 

com as suas responsabilidades constitucionais e em consonância com as suas declarações contra o agravamento das 

assimetrias locais e regionais, a desertificação e o despovoamento e em defesa da identidade local. 4 — Apelar a todos os 

autarcas, aos trabalhadores das autarquias, ao movimento associativo e às populações em geral para o prosseguimento 

da luta e das diversas ações contra a extinção de freguesias e em defesa do poder local democrático. Aprovada em 

sessão plenária da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira em 16 de maio de 2012”. Disse ficar mais 

descansado em ser mensageiro de uma coisa que está para lá do Atlântico, mas que se enquadra perfeitamente naquilo 

que são as nossas preocupações e, acima de tudo, aquilo que são as nossas obrigações, que é defender as raízes. Não 

sabe o que é que lucraria Trancoso e o seu concelho pelo suprimento ou agregação de freguesias. Por fim, disse que o 
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PS podia muito bem ter alinhado com a moção de censura que recentemente foi apresentada na Assembleia da 

República, relativamente à qual simplesmente se absteve. -------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa referiu que a Mesa compartilha das mesmas palavras do deputado João Batista no que 

respeita ao falecimento da esposa do deputado Manuel Pinto. Em relação à agregação ou não das Juntas de Freguesia, 

informou que, conforme foi sugerido na última sessão, foi criada uma comissão de acompanhamento para esse processo. 

Essa comissão é formada por ele próprio e pelos deputados Carlos Martins e Américo Mendes. Começaram por fazer uma 

reunião com os presidentes de junta de freguesia onde foi manifestada a sua posição contra a agregação de freguesias. 

Pensa que a Assembleia Municipal já manifestou o seu sentido, no entanto, porque esta lei foi publicada no dia 30 de Maio 

e a mesma prevê uma decisão deste órgão autárquico até ao dia 30 de Agosto, pelo que se deve fazer uma sessão 

extraordinária para debater esse assunto. Pediu aos Presidentes da Junta que fizessem chegar a deliberação da 

Assembleia de Freguesia para que pudesse instruir o processo a enviar para o Ministério da Administração Interna. ---------

--------- Usou da palavra o Presidente do Município pedindo, desde logo, desculpas pelo atraso. Solicitou o agendamento 

de dois pontos na ordem de trabalhos. O primeiro ponto foi a delegação de competências nas Juntas de Freguesia de 

Vilares e Carnicães e a urgência deste ponto prendia-se com o facto de que estas candidataram ao PRODER projetos no 

âmbito da eletrificação agrícola e o regulamento do PRODER não permite que as Juntas de Freguesia façam essa 

candidatura, a não ser que a Câmara Municipal delegue essa competência nas respetivas juntas. Se não for aprovada 

esta delegação de competências, as juntas supra citadas, não poderão assinar o contrato de financiamento das suas 

candidaturas no PRODER. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa abriu espaço para intervenções sobre a inclusão deste ponto na ordem de trabalhos. Não 

havendo qualquer intervenção, colocou à votação a inclusão do mesmo, sendo este, incluído por unanimidade, informando 

que seria o ponto seis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município disse que o segundo ponto em que se requeria o agendamento para inclusão na ordem 

de trabalhos prendia-se com a necessidade de se reconfirmar e aclarar, de forma expressa, o que se aprovou na última 

sessão daquela Assembleia relativo ao estudo de saneamento financeiro e também do empréstimo, nos termos que foram 

referidos, no montante de 5 000 000€. A urgência prendia-se com a circunstância de que a Câmara Municipal fez o 

contrato com Caixa Geral de Depósitos, o qual foi sujeito ao visto do Tribunal de Contas e tendo já decorrido cerca de dois 

terços do prazo, o Tribunal de Contas veio pedir que a ata da assembleia fosse mais expressa em relação à aprovação 

concreta das condições do empréstimo. Tendo de se cumprir, sob pena de multa, o prazo de vinte dias de resposta ao 

Tribunal de Contas, queriam aproveitar esta sessão ordinária no sentido de que se fizesse uma reconfirmação através de 

votação expressa que no âmbito do programa de saneamento financeiro se aprovava nos precisos termos da proposta da 

Caixa Geral de Depósitos o empréstimo subjacente ao referido estudo. --------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente de Mesa disse que a ata não foi equívoca, na altura não foi pedido para votarem especificamente, 

pelo que foi votado na globalidade e o que o Tribunal de Contas pretende é que se reconfirme especificamente aquilo que 

já tinha sido votado. Este ponto a ser incluído será o ponto número sete da ordem de trabalhos e será: Reconfirmação da 

aprovação do empréstimo do saneamento financeiro do Município e consequente adjudicação à CGD, incluindo aprovação 

de diversos documentos relacionados com o mesmo empréstimo. Tendo aberto, de seguida, espaço para intervenções. ---

--------- Usou da palavra o deputado Amaral Veiga referindo que a fórmula utilizada, muito frequentemente, pela Câmara 
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de submeter a esta Assembleia a inclusão de pontos na ordem de trabalhos, assuntos que necessitam de estudo e 

preparação, é um hábito a que se deve pôr fim. Foram entregues documentos à entrada, que os deputados não tiveram 

tempo de analisar e, muito menos, debater com os seus pares, por isso, não é correto e o grupo municipal do PS é contra 

pôr a debate a inclusão de temas desta natureza. A questão da delegação de competências nas juntas de freguesia de 

Carnicães e Vilares não oferece quaisquer problemas. Agora vem um documento do Tribunal de Contas, cujo conteúdo é 

desconhecido pelos deputados e depois pedem a reconfirmação! Disse que assim não votavam favoravelmente a inclusão 

deste ponto na ordem de trabalhos, porque este assunto merecia mais reflexão por parte dos deputados. -----------------------

--------- O Presidente da Mesa referiu que não está contra o uso ou abuso, legalmente é admissível a inclusão de pontos 

nas Assembleias Ordinárias. Parece-lhe que votaram o saneamento financeiro da Câmara e aquilo que estava proposto e 

que, quando votaram, todos sabiam que estavam a votar um empréstimo à CGD no valor de 5 000 000€. Aquilo que a 

Câmara está a pedir é para que seja considerado o saneamento e, especificamente, se diga que também foi votado o 

empréstimo à CGD. Informou que seriam necessários dois terços dos deputados a votar favoravelmente para que este 

ponto fosse incluído na Ordem de Trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Eduardo Pinto recordando que fez um documento escrito à Mesa questionando a 

oportunidade da discussão daquele assunto. Relembra que aquilo que aprovaram efetivamente foi um empréstimo, mas 

não é isso que lá estava, o Presidente do Município na altura até quis afastar essa ideia dizendo que era o pedido de 

saneamento financeiro. Reafirmou que não estavam reunidas as condições para a Assembleia se pronunciar, porque os 

documentos foram entregues fora de tempo, tais como os de hoje. Porque é que não distribuíram o pedido que foi 

formalizado à Câmara pelo Tribunal de Contas? Se for só a questão da ata, acabaram de ouvir o Presidente da Mesa a 

dizer que não houve nenhum lapso, a ata está correta. Disse para reenviarem novamente a ata dizendo que não tem 

lapso nenhum. Tal como referiu o deputado Amaral Veiga, acha que esta fórmula encontrada, à última da hora, para incluir 

documentos não dignifica o órgão, nem quem propõe. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa referiu que a Lei é inequívoca e reafirmou que nas sessões ordinárias podem fazer-se 

alterações à ordem de trabalhos. Pensa que o Executivo não apresentou este ponto na altura em que foi elaborada a 

ordem de trabalhos, porque não teve possibilidade. Caso não seja dada a resposta e respetiva entrega de documentos no 

prazo de vinte dias, a Câmara será penalizada com uma multa. A questão é que foi aprovado o saneamento financeiro e 

que esse passava por um empréstimo à CGD. O que acontece é que esse empréstimo não foi descriminado. Os 

deputados estarão à vontade para votar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado João Baptista, o qual referiu que na ata de Fevereiro de 2012, no ponto seis, constava o 

seguinte: “Análise, discussão e votação da proposta de estudo e plano relativo ao saneamento financeiro do Município.” 

Como os deputados não estavam suficientemente esclarecidos, realizou-se uma segunda reunião da sessão ordinária no 

quinto dia do mês de Março, para discutir apenas o ponto seis. Dirigindo-se ao responsável da bancada do PS colocou as 

questões: Qual era a dúvida? Poderia haver conteúdos que pudessem dar outro sentido, outra votação àquilo que foi 

proposto e falado? O PS não desconhece que o Executivo trouxe a esta Assembleia este ponto, tanto que até fez 

publicidade na altura pelo seu boletim informativo de Março, onde referia que a Câmara de Trancoso aprovou Plano de 

Saneamento Financeiro. Fica com dúvidas se o PS levanta alguma suspeição da autarquia e pediu ao Presidente do 

Município para que contribuísse para um esclarecimento mais rigoroso, de modo a que não houvesse dúvidas. ---------------
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--------- Em direito de resposta, o deputado Amaral Veiga mencionou que aquilo que aqui se pretendeu trazer não foi o 

empréstimo puro e duro. Aquilo que a Câmara quis foi trazer uma espécie de plano de saneamento financeiro, não quis 

trazer o verdadeiro empréstimo. As taxas, as prestações, etc. não foram mostradas. Se de facto era um empréstimo devia 

ter vindo claro e não era à última da hora que os documentos deveriam ser entregues. Na altura parece que era urgente e 

afinal a urgência não serviu de nada. Foi para o Tribunal de Contas, regressou à base e os deputados desconhecem o 

conteúdo e as razões porque regressou à base. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- No uso da palavra o Presidente do Município referiu que a Lei das Finanças Locais diz que os Municípios podem 

contrair empréstimos para obras, para saneamento financeiro ou reequilíbrio financeiro. Os Municípios que quiserem fazer 

o saneamento financeiro podem pedir empréstimos para os sustentar. Referiu que o plano de saneamento apresentado 

continha expressamente no seu texto a referência a um empréstimo, a utilização desse empréstimo para o pagamento da 

dívida a sanear, os respetivos encargos ao longo dos doze anos. Recordou que o comunicado público feito pelo PS em 

que referia o valor do empréstimo, as taxas e fazia até as suas contas, por isso era do conhecimento público. O que se 

submete a visto do Tribunal de Contas é o Plano de Saneamento e este apesar de lá ter o estudo, as atas da Câmara e da 

Assembleia Municipal, entendeu que na ata da Assembleia, para além da aprovação do saneamento, também deveria 

constar expressamente que, para além de aprovar o plano, se aprovava o empréstimo e as respetivas condições. Referiu 

que, o que o Executivo pedia, era que a Assembleia votasse expressamente a aprovação daquele empréstimo e as suas 

condições que foram sempre as mesmas e que eram conhecidas há muito tempo. Salientou que, quando foi feita a 

convocatória, ainda não tinha chegado o pedido do Tribunal de Contas destas informações, mas como as Assembleias 

Ordinárias permitem que se possa solicitar o agendamento de novos pontos, obviamente se são novos pontos, são 

explicados na altura e o conteúdo não poderia ter vindo antes. --------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Paulo Matias referindo que se era um facto que a lei permitia a inclusão de novos 

pontos da ordem de trabalhos, também era um facto que a lei exija que a urgência fosse fundamentada. O Presidente do 

Município apenas tinha dito que tinha vinte dias para responder à carta do Tribunal de Contas, mas não tinha explicado 

quando a carta tinha chegado à Câmara, porque se esta tivesse chegado há vinte dias, naturalmente a urgência não 

existia. Dirigindo-se ao deputado João Batista, referiu que para este, basta a palavra do Presidente do Município para 

acreditar no teor da proposta, cujo agendamento se pretendia. Disse que os deputados não conheciam o teor da carta do 

Tribunal de Contas e que não iria votar de olhos fechados. Achava que não deviam votar uma proposta para agendamento 

de um ponto na ordem de trabalhos, baseada num documento do qual não tiveram conhecimento. --------------------------------

--------- Interveio, de seguida, o deputado Eduardo Pinto questionando se estavam todos de boa fé, se a Câmara 

conseguiu reunir todos os documentos que entregou à entrada da sessão, qual era a justificação da urgência de incluir 

mais um ponto e não tivesse distribuído a cópia do pedido do tribunal de contas. Se tivessem de aprovar um empréstimo, 

na sessão de Fevereiro, se assim fosse, no seu ponto de vista deveria estar o plano e o estudo financeiro e como sabiam 

só existia um documento, e não dois, mas deveria haver em paralelo, um pedido de aprovação do tal empréstimo, o que 

não aconteceu. Referiu que, o que foi entregue naquele dia, foi uma proposta da CGD, o pedido de saneamento financeiro 

foi feito na sessão de Fevereiro de 2012, a proposta da CGD era de 12 de Setembro de 2011, o próprio relatório do Júri 

era de 18 de Outubro e no ponto 12 desse documento referia que a validade da proposta era de 60 dias. Portanto, em 

Fevereiro, quando o Presidente da Câmara pretendeu que tivessem analisado o tal pedido do empréstimo, que não foi 
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feito, o único documento existente, era um documento caducado. Para além disso devia existir um plano de pagamento do 

tal empréstimo que era um documento fundamental para juntar ao processo. ------------------------------------------------------------- 

--------- Interveio o Presidente do Município referindo que existiam, por vezes, expressões que não era por se viver em 

democracia que podiam ser usadas de forma leviana como, muitas vezes, se usavam naquela Assembleia. A Câmara fez 

um concurso público para contração de um empréstimo ao qual responderam várias entidades bancárias. A CGD 

informou, outras duas entidades responderam que não poderiam. Apresentaram uma segunda proposta, em que foi 

reduzido o valor inicialmente pedido e só respondeu a CGD. A proposta da CGD tinha um prazo de validade, mas esse 

não caducou, porque a Câmara depois de ter adjudicado, já tinha celebrado o próprio contrato com a CGD, sendo esse 

sujeito a visto do Tribunal de Contas. Referiu que o Estudo de Saneamento Financeiro resultou de um documento que 

pretendeu demonstrar que a Câmara, em doze anos, faria o saneamento e os instrumentos financeiros utilizados, no caso, 

o empréstimo. O plano teve de ser feito com base nas taxas, valor e condições do empréstimo. O Tribunal de Contas 

entendeu que tinha de resultar expressamente da certidão da Ata da Assembleia a aprovação desse empréstimo. Referiu 

que isso estava implícito no estudo do plano de saneamento, tanto que referia as próprias condições do empréstimo. -------  

--------- O Presidente da Mesa colocou à votação a inclusão deste ponto na ordem de trabalhos, sendo o resultado 26 

votos a favor e 18 contra. Mencionou que a Assembleia continuaria com o ponto um da ordem de trabalhos, até que 

saísse o veredicto resultante da votação para a inclusão do ponto, em função da análise do regulamento e legislação 

aplicável que a Mesa iria efetuar e posteriormente comunicar à Assembleia. --------------------------------------------------------------

--------- Seguidamente, interveio o deputado José Carlos Rodrigues mencionando novamente a falta de limpeza no bairro 

Sr. dos Aflitos. Apesar de terem deitado herbicida não limparam o pasto. Relativamente à iluminação pública disse que 

mesmo após terem sido efetuados cortes de energia para poupança, na Rua Dr. Álvaro de Carvalho verificava-se que dos 

dois lados os postes estavam ligados. Questionou para quando o corte do trânsito na Corredoura, pois normalmente as 

viaturas existentes são dos patrões ou empregados do comércio e serviços. Sobre a nova sinalética da publicidade, tem 

conhecimento de um caso de um senhor que bateu contra uma das placas existentes à frente da igreja de São Pedro por 

estas se encontrarem demasiado baixas. Questionou sobre o pagamento das senhas de presença e se todos os membros 

tinham direito ao seu recebimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o Presidente da Junta de Fiães, José Francisco Lopes, referindo que o vereador João Carvalho prometeu 

que iam limpar as bermas da estrada do Barrocal. Disse que a máquina andou lá um dia e entretanto desapareceu. 

Relativamente à redução da iluminação pública, disse que é necessário um estudo, porque a seu ver não estava correto. 

Relativamente às senhas de presença mencionou que já era tempo de se proceder ao pagamento. -------------------------------

--------- Usou da palavra o Presidente do Município referindo que as senhas de presença serão pagas no mês de Julho. 

Salientou que existiam algumas alterações decorrentes da legislação, designadamente, quem fosse reformado em certos 

sistemas não poderia ter direito à senha de presença. Também quem receba dinheiros da função pública, as senhas de 

presença terão de obedecer ao mesmo corte dos vencimentos na proporção desses vencimentos. Em resposta ao 

deputado José Carlos Rodrigues disse ter tomado nota da sua intervenção. Relativamente às luminárias têm vindo a fazer 

um diálogo com as juntas de freguesia, no sentido de em algumas extensões urbanas, fora das povoações, se desligarem 

os candeeiros. Relativamente à Corredoura disse que era uma questão melindrosa que devia merecer uma reflexão por 

parte da Assembleia Municipal. Mencionou que gostaria de pegar na intervenção do deputado Eduardo Pinto, quando se 
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referiu ao mandato, de um ano, do atual governo, aproveitando para o felicitar pela recente eleição como presidente da 

comissão política da secção do PS de Trancoso. Recordou que, quando o PSD ganhou as últimas eleições, já tinha sido 

assinado o memorando com a Troika pelo anterior Governo. O atual Governo estava a cumprir aquele memorando, dando 

credibilidade a Portugal e isso via-se na circunstância das taxas de juro em que o país colocou a sua dívida, estando 

bastante abaixo das taxas de juro espanholas e italianas. Sobre a questão da reorganização administrativa, esse 

memorando tinha uma expressão muito clara de que o governo se tinha obrigado a enviar uma proposta à Comissão 

Europeia para reduzir significativamente o número de juntas de freguesia e municípios. Se naquele dia, se discutia em 

Portugal uma proposta de reorganização administrativa, estavam a fazê-lo em cumprimento de um memorando assinado 

pelo governo anterior do PS. Até entendia que uma verdadeira reorganização administrativa devia chegar aos Municípios, 

porque o esvaziamento que se vai fazer a alguns municípios, os mesmos deixarão de ter sustentabilidade num futuro 

próximo, e uma verdadeira reforma deveria incluir, não só, uma reforma nas freguesias, mas também nos municípios, 

criando municípios agregadores. Era uma questão a ser analisada com seriedade, porque está claro na lei que se a 

Assembleia Municipal apresentar e aprovar uma proposta, poderão reduzir em vez de 25%, apenas 20% do número de 

freguesias. Valia a pena fazer um esforço sério de procurar saber se seria possível nas freguesias que se vão extinguir, 

agregá-las por proximidade, criando aí condições de maior proximidade, ou se vão deixar que seja Lisboa a fazê-lo e aí 

irão perder mais freguesias do que se o fizerem nesta Assembleia. --------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa disse que, antes da sessão prosseguir, queria ler o artº 19 do CPA: “Só podem ser objeto de 

deliberação os assuntos incluídos na ordem da reunião, salvo se, tratando-se de reunião ordinária, pelo menos dois terços 

dos membros reconhecerem a urgência de deliberação imediata sobre outros assuntos.” Informou que para a inclusão do 

ponto relativo à contração do empréstimo de suporte ao plano de saneamento financeiro, seriam necessários 29 votos a 

favor. Perante a votação que foi feita, uma vez que só houve 26 votos a favor, o referido ponto não seria incluído na ordem 

de trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta ao Presidente da Junta de Fiães, o Presidente do Município referiu que existem 29 freguesias e cerca 

de 60 povoações com estradas municipais. Têm andado pelo concelho de acordo com determinadas prioridades e 

evidentemente que a máquina não podia estar em todo lado ao mesmo tempo. ----------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado João Baptista, referindo que independentemente da apreciação do Presidente do Município 

em relação à agregação de Municípios, questionou-o se achava ou não inconveniente sujeitarem-se a um referendo em 

concreto, as freguesias que estão sujeitas a eventuais ajustamentos. Para todos os efeitos, se houver uma agregação de 

freguesias, irá efetivamente haver um transporte do ónus da decisão para alguém e pensa que de forma transparente e 

inequívoca deve ser o povo a votar como quer e de que maneira. Questionou também, uma vez que o contrato com a 

empresa “Aguas da Teja” está a terminar, se está na agenda da autarquia a sua renovação e considerando que os 

tarifários têm tendência a serem aumentados a nível nacional, questionou se há em Trancoso alguma perspetiva dos 

tarifários virem a ser alterados. Questionou o Presidente do Município, se sabe se a maternidade da Guarda irá ser ou não 

encerrada, vendo-se assim ultrapassada pela Covilhã ou Castelo Branco. -----------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado João Paulo Matias, dando conhecimento da degradação em que se encontra o anexo 

do teatro que serve de preparação dos artistas para os espetáculos, mencionado a existência de vidros partidos, 

infiltrações, manchas de água no chão. Pensa que, se não se trata de um ato de vandalismo, certamente será um defeito 



Ata n.º 18 – 28 de Junho 2012 

 

                                                                              11 

de construção. Questionou o Presidente do Município se tem conhecimento e o que pretende fazer a autarquia em relação 

a essa situação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Amaral Veiga referindo que é obrigação da Mesa zelar pelo cumprimento do regimento e 

também das deliberações que ali são tomadas. Verificou que não tem havido preocupação por parte da Mesa em verificar 

os locais onde os senhores vereadores se devem colocar. Muitas das vezes, os vereadores como o Eng.º João Carvalho e 

o Dr. João Rodrigues ocupam as cadeiras do fundo, quando as destinadas aos vereados são as da frente. Referiu que na 

última sessão da Assembleia Municipal, em resposta a uma questão feita por ele, o Presidente responde e citou a ata: “ o 

projeto de Moreira de Rei está a cumprir todo o cronograma que está desenhado pelo mesmo. No que diz respeito às 

obras de saneamento elas estão praticamente concluídas”. Disse que aquele cronograma não estava a ser cumprido, 

dando o exemplo da requalificação e valorização da envolvente do Cruzeiro de São Vicente – levantamento arqueológico 

Abril de 2012. Referiu que nunca viu um arqueólogo à volta do referido cruzeiro. Elaboração de conteúdos de painel 

informativo – Março e Julho de 2012, disse que dentro do mês de Julho ainda pode acontecer. Execução física do projeto 

de arquitetura – Junho de 2012. Também não acredita porque o mês está no fim e não viu nenhuma obra. Apelou para a 

ética republicana, para a responsabilidade e verdade naquilo que se afirma nas reuniões e isto é falta de verdade. -----------

--------- O Presidente da Mesa disse que em relação ao que foi deliberado, todos se recordam, e tem a certeza absoluta de 

que todos os vereadores da Câmara sabem ler, pelo que pensa que efetivamente não seria legítimo da parte dele estar a 

dizer aos vereadores mencionados para ocuparem os lugares destinados. ----------------------------------------------------------------

--------- Usou a palavra o deputado Joaquim Ribeiro, referindo que existem muitas luminárias que são um completo 

desperdício de energia e pode muito bem a sua ligação ser suspensa durante o período em que se atravessarem mais 

dificuldades. Pensa que existem muitos pontos de luz na vila que são absolutamente desnecessários, nomeadamente três 

focos no largo da feira e também no tribunal. Relativamente às limpezas feitas com a máquina, disse compreender que 

não se possa chegar a todo o lado, quando se quer e como se quer, mas pensa que não basta iniciar-se em finais de 

Junho, talvez iniciar-se em Maio, para poder chegar a caminhos mais necessitados, pois existem pontos no concelho em 

que a limpeza chega no final do verão e a necessidade da mesma já não será a mesma como no pico do Verão, em que o 

perigo de incêndio poderá ser eminente. Referiu que, quando se fala nesta Assembleia em ética e responsabilidade, estão 

a falar em ética e responsabilidade para os interesses do concelho, e estes foram prejudicados não pelo PSD, não pelo 

Primeiro-ministro, mas sim pela bancada do PS, que se recusou a fazer um aditamento que permite um saneamento 

financeiro no mais breve e curto espaço de tempo. Referiu que a isso é que se chama irresponsabilidade e se deve 

explicar aos munícipes porque se tomam essas posições. Relativamente à questão da política em geral, disse que durante 

a última década e meia, governados pelo PS, nós, portugueses, vivemos acima das nossas possibilidades. Tudo se quis 

construir e fazer sem dinheiro e se há necessidade destes cortes, os mesmos devem ser imputados ao anterior governo 

socialista. Disse concordar com o encerramento de alguns tribunais, mas não concorda com o encerramento de SAP’s, 

mas quanto a outras reformas, não se pode por exemplo esquecer a megalomania que existiu na parte escolar. --------------

--------- O deputado Amaral Veiga interveio referindo que quando o PSD precisa do PS para aprovar alguma coisa deve-se 

chegar à frente. O PSD nunca o fez, agora que tinha necessidade, já vêm dizer que somos irresponsáveis. Questionou 

porque é que na última sessão não houve a preocupação de trazer a documentação conforme devia ser. Verificam que o 

PSD é extremamente prepotente, até para formação da Mesa desta Assembleia escolhe sempre dos seus pares. Para 
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demonstrar ética e transparência, deveria começar-se por aí, e não é agora imputar culpas ao PS por não haver 

empréstimo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa referiu que a mesma é eleita por lista e escolheu a mesa porque precisava de um professor 

de português para substituir o Dr. Leonel e o deputado Américo Mendes tem sido a pessoa que habitualmente chama para 

fazer parte da Mesa. De seguida, deu a palavra ao Presidente do Município para responder às questões. -----------------------

--------- Este disse, que no que diz respeito à renegociação com a empresa “Águas da Teja” falará no ponto seguinte da 

ordem de trabalhos. Quanto à questão da maternidade da Guarda, pensa que todos podemos fazer com que a 

maternidade fique. Crê que politicamente estão em condições de assegurar uma maternidade na Guarda e outra em 

Castelo Branco. Relativamente aos camarins no Teatro Municipal, disse que o deputado João Paulo Matias tinha toda a 

razão. Existem defeitos de conceção, alguns terão de ser imputados ao empreiteiro e outros ao projetista. A cobertura em 

cobre não veda totalmente e tem de ser substituída. Têm insistido para que o projetista venha a Trancoso, de modo a 

realizar uma reunião de obra, porque tem de haver opções que passem pela substituição ou pelo revestimento do cobre. 

Quanto à questão do consumo de eletricidade, disse que em Trancoso também têm de fazer um esforço, existem ruas 

muito iluminadas e aí terão de fazer um esforço. --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto dois. Deu a palavra ao Presidente do Município. -------

--------- Este considerou que na informação da atividade municipal pode tecer algumas considerações, apenas 

pedagógicas, do ponto de vista da votação da não inclusão, para que a Assembleia votasse a decisão relativa ao 

empréstimo. Esta decisão tem de ser conjugada com a lei dos compromissos. Esta lei obriga, textualmente, a que no 

cálculo dos fundos disponíveis, sejam tidas em conta toda a dívida de curto prazo, o que quer dizer que, enquanto a divida 

de curto prazo não for saneada, a Câmara está impedida na prática de fazer seja o que for. De dar o mais pequeno 

subsidio, de fazer qualquer contratação, de lançar qualquer obra e de assumir qualquer compromisso. A não votação 

nesta Assembleia, de uma deliberação que de forma clara possa ser submetida ao Tribunal de Contas, poderá prejudicar 

o visto deste. E sem visto, não haverá contrato e sem contrato não há possibilidade de pagar aos fornecedores, bem como 

permitir que a Câmara tenha tesouraria, para a partir daí com os fundos disponíveis fazer o pagamento ou o lançamento 

de obras, enfim, a execução do seu plano de atividades. Disse que, mesmo havendo uma Assembleia extraordinária não 

será possível cumprir o prazo que o tribunal de contas determinou. A Câmara Municipal terá de informar o Tribunal de 

Contas desta deliberação. Se não obtiver o visto terá de esperar pelo PAEL, que poderá demorar meses. O que está em 

causa é uma medida de saneamento financeiro, que é aquilo que qualquer família, empresa, município, Governo tem de 

fazer, de modo a pôr em dia as suas contas. A partir de agora, qualquer autarca na Câmara que autorize o pagamento ou 

a assunção de um compromisso para além dos fundos disponíveis, não só cometerá uma ilegalidade, como cair-lhe-á 

responsabilidade civil e criminosa. Os tempos que se avizinham são tempos difíceis e, nesse contexto, queria pedir ao 

Presidente da Mesa, que depois deste ponto da ordem de trabalhos, colocasse, de novo, à bancada do PS se 

eventualmente quererá ou não repensar a sua decisão, porque, senão, não haverá obras. Disse que estar investido de um 

poder de representação do povo, significa querer o melhor para o seu concelho e querer o melhor é querer que a Câmara 

Municipal tenha condições, não apenas de dinamizar a economia com o pagamento aos fornecedores, mas também de 

implementar os compromissos que tem no plano de atividades. Enquanto não houver liquidação de compromissos 

anteriores, não haverá obras, subsídios, compromissos para ninguém. Relativamente à atividade municipal, constam 
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obras em execução, que ainda não estão legalmente terminadas, tais como: a construção do centro de interpretação, os 

arranjos urbanísticos em Trancoso e a construção de passeios. A construção do pavilhão de eventos na Póvoa do 

Concelho está parada, num processo que se prende com a falta de pagamentos ao empreiteiro. Irão a concurso a 

construção da casa oficina de Bandarra, os arruamentos de Moreira de Rei. Em termos de execução do QREN, o 

município tem uma taxa de execução global de 98%, o que quer dizer que o Município de Trancoso não será afetado 

pelos cortes de cerca de 60 000 000€ que serão no âmbito da CCDRC retirados de candidaturas que já foram aprovadas 

a câmaras municipais. Fruto do entendimento do Governo com a Associação Nacional de Municípios, todas as obras 

financiadas no QREN que tinham uma taxa de comparticipação de 80% irão ser majoradas com mais 5%, o que se estima 

que a CMT possa, com estes 5%, vir a receber cerca de 250 000€ de majoração de comparticipações das obras que 

executou até agora, uma vez que vão até ao início do QREN. Quanto à questão do programa de melhoria da rede de água 

e saneamento, a mesma entronca com a questão do deputado João Baptista relativa à renegociação do contrato com as 

“Águas da Teja”. No âmbito de um protocolo, entre a Câmara e a empresa “Águas da Teja”, estão a ser executadas novas 

condutas adutoras de água e remodelação de redes, bem como serão executadas novas etares, por conta da 

disponibilidade da Câmara em estudar um prolongamento da concessão por mais cinco anos. No âmbito desta 

renegociação, a Câmara pretende incluir uma deliberação, que a Câmara já tomou, de diminuir os tarifários do consumo 

de água para a indústria, serviços e comércio, que efetivamente têm a água nos seus custos de produção e que terão aí 

uma desvantagem comparativa. Também procurarão inovar e incluir nesse processo as IPSS e as Juntas de Freguesia. 

Também não haverá agravamento dos tarifários dos resíduos sólidos urbanos e do saneamento. Do ponto de vista do 

Plano Diretor Municipal, foram aprovadas novas orientações, e em função da aprovação do PROV da região centro irão 

ser encurtados os prazos da implementação da revisão dos planos diretores municipais. Por isso, como a Câmara esteve 

parada com o seu processo de revisão, por causa da cartografia que entretanto a Associação dos Municípios da Cova da 

Beira já entregou, para cumprir prazos, irão fazer uma aceleração na revisão do Plano Diretor Municipal. O que quer dizer 

que os contactos, quer em ato de discussão pública, quer com as juntas de freguesia para revisão dos perímetros urbanos 

também serão acelerados. Estão a ser executados vários projetos, vai entrar em obras o Centro Municipal de Proteção 

Civil que é um projeto da Associação Municípios da Cova da Beira, comparticipado na componente nacional pela CMT, 

incluído no âmbito do INTERREG e que já está adjudicado, sendo localizado na antiga casa dos magistrados na Rua 

Conde de Tavarede. Informou também que está em funcionamento um serviço de apoio aos emigrantes. ---------------------- 

--------- O Presidente da Mesa disse que os deputados municipais do PS sabem contar e ao votarem, previram que tendo 

18 votos, a proposta de inclusão de mais um ponto na ordem de trabalhos, nunca passaria. Portanto, pensa que seria 

passar a uma situação de menoridade estar agora a colocar novamente à votação. A reconsideração é um ato de iniciativa 

própria, nunca um ato de solicitação da Mesa. Neste ponto, a mesa discorda da posição do Presidente do Município. -------

--------- Interveio o deputado Paulo Amaro, referindo que todos perceberam através da intervenção do Presidente do 

Município, da real urgência da inclusão deste ponto na ordem de trabalhos, para o futuro próximo do concelho. Na sua 

opinião, apesar de estar implícito no próprio plano, no qual constava expressamente a previsão do montante de 

financiamento e dos encargos decorrentes, pensa que, à semelhança do que foi feito aquando da discussão do referido 

plano de financiamento, pois na altura a Assembleia Municipal também entendeu que não estaria em condições de discuti-

lo e propôs-se discuti-lo numa segunda reunião, poderiam eventualmente, se a Assembleia assim o entendesse, de utilizar 
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agora o mesmo procedimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa disse que, para um ponto transitar para uma segunda reunião tem de estar incluído na 

ordem de trabalhos, o que não aconteceu neste caso. A única hipótese que tinham, seria haver uma Assembleia 

Extraordinária. O problema que se colocou aqui foi a inclusão do ponto na atual ordem de trabalhos. -----------------------------

--------- O deputado Paulo Amaro referiu que, como deputado, não o poderá fazer, mas que o Presidente do Município 

poderá fazer uma nova proposta, no sentido de inclusão deste ponto na ordem de trabalhos, mas de maneira a que seja 

discutido numa segunda reunião da mesma sessão ordinária a realizar em nova data. ------------------------------------------------

--------- Interveio o Presidente do Município, que disse que a ordem de trabalhos estava estabelecida, portanto a Câmara 

irá refletir sobre se irá ou não convocar uma nova Assembleia Municipal com esse ponto na ordem de trabalhos, ou se 

simplesmente deixa cair o processo. Efetivamente, vivemos todos numa comunidade local e, há pouco, o deputado 

Amaral Veiga na sua intervenção falou que o PS ,muitas vezes, precisaria que o PSD chegasse à frente e recordou-lhe 

que em todas as matérias de representação da Assembleia Municipal têm acordado numa representação proporcional. 

Mesmo no quadro da vereação quando há representações nos agrupamentos escolares e outras, é uma representação 

onde vai o PS e PSD. Quando há discursos no feriado municipal, vão as duas forças políticas, quando há comissões 

estabelecidas ou nomeações de membros procuram também que o PS participe. Referiu ter sido ingenuidade dele pensar 

que o deputado Amaral Veiga tivesse lançado um repto para que o PSD pudesse, pegando nas suas palavras: “ chegar-se 

à frente” e então considera que o ponto está votado e a Câmara estudará se irá propor uma Assembleia Extraordinária ou 

qual o caminho a seguir. Agradeceu a intervenção do deputado Paulo Amaro, mas considera que em função dos 

comentários que têm sido proferidos, que o Presidente da Mesa tem toda a razão, pelo que não é possível sem votação 

alterar a ordem de trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o Presidente da Junta de Fiães, questionando relativamente aos tarifários da água - como é que irão 

resolver o problema das pessoas que não têm contrato com a empresa “Aguas da Teja” mas que têm de pagar a tarifa da 

recolha do lixo? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o Presidente da Freguesia de Vila Garcia, questionando para quando está prevista a inclusão na atividade 

municipal, de pelo menos o projeto da estrada de Vila Garcia até ao limite do concelho, porque a estrada encontra-se em 

muito mau estado e agradecia que isso fosse tratado com a maior brevidade possível. Em relação à limpeza das bermas, 

disse que escusavam de ir à sua freguesia, porque já se anteciparam e resolveram o problema e espera que o dinheiro 

que lá gastaram seja retribuído de uma outra forma. Em relação à não inclusão do ponto, lamenta que o PS não o tenha 

incluído, porque dói-lhe na pele, porque a empresa para qual trabalha não receberá dinheiro da Câmara Municipal, o que 

poderá pôr em causa o pagamento de ordenados deste mês e próximos. ------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado João Baptista, referindo que no Largo da Roseira, a parte em madeira, que se sobrepõe ao 

poço, está praticamente apodrecida, pelo que solicitava a sua manutenção. Fez um apelo à bancada do PS se haveria 

forma de haver um consenso que permita a inclusão do ponto, porque quando assistiu à votação contra a aceitação do 

ponto, o que já aconteceu anteriormente em Março quando foi votado o Plano de saneamento, questionou-se como é 

possível que um autarca do PS possa votar contra uma coisa que lhe poderá vir a ser útil e benéfico para resolver o seu 

problema. Pensa que a coerência, muitas vezes, chama-nos e pensa que todos são pessoas de bem e não estão aqui 

contra ninguém e gostaria que as coisas tivessem o seu normal percurso, se todos pensam que seria possível ultrapassar, 
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dando esta possibilidade, dentro da consciência que a todos nos exige e responsabiliza. Até aceita que a bancada do PS 

não estivesse suficientemente elucidada, mas segundo a certidão da Câmara em que o assunto foi aflorado, os 

vereadores do PS não se opuseram a esta situação. Questionou se serão todos orgulhosos, que não sejamos capazes de 

ultrapassar uma questão que num determinado momento da sessão ficou interrompida. Acha que se devem preocupar 

com o bem fazer, porque está certo que todas as juntas necessitam de um pequeno apoio. Apelou novamente à bancada 

do PS, para que num esforço de boa vontade, se possa conseguir ultrapassar esta questão. ----------------------------------------

--------- O Presidente do Município solicitou aos deputados municipais que não falassem mais sobre aquele assunto. Sobre 

a questão da taxa dos resíduos sólidos urbanos, disse que quando a Câmara aprovou esta taxa, também pensou nas 

formas de cobrança. A única entidade disponível foi a empresa “‘Aguas da Teja”, embora tenham tentado com a EDP. 

Sendo a taxa paga no recibo das “Águas da Teja”, haverá uma situação de favor para alguns munícipes do concelho que 

não pagando fatura de água, não pagarão também essa taxa. Têm consciência disso, mas não veem como ultrapassar a 

situação, porque não encontram nenhuma entidade que tenha um âmbito mais universal. Quanto à questão colocada pelo 

Presidente da Junta de Vila Garcia, disse que a estrada já tem um projeto e está quantificado, até para poder entrar numa 

candidatura do QREN. As candidaturas estão fechadas e o Governo está num processo de reestruturação do QREN, mas 

em face do estado em que se encontra esta estrada, com ou sem financiamento, a Câmara terá de encontrar uma 

solução. Sobre o Largo da Roseira disse que os carpinteiros da Câmara poderão ter condições de o fazer. ---------------------

--------- Usou da palavra o deputado Amaral Veiga referindo que, apesar do Presidente do Município dizer que a questão 

deveria estar encerrada, queria dizer que, não tanto pelo apelo que o deputado João Batista fez, mas queria lembrar que o 

Presidente do Município deve pedir ao Presidente da Assembleia para convocar uma reunião extraordinária. Disse 

prescindir dessa senha e votarão o empréstimo como entenderem, porque ele estará contra do mesmo modo. Disse que 

se foram fazendo obras sem dinheiro e, nessa altura, nunca ouviu nenhum deputado do PSD a dizer:” Cuidado não façam 

essa obra porque não têm dinheiro!” Este empréstimo destina-se a pagar dívida de curto prazo. Quando o Presidente do 

Município decidiu nomear um chefe de gabinete e um adjunto, em que o PS disse para terem cuidado com as despesas, o 

Presidente do Município disse ser da sua responsabilidade. Nessa altura os deputados do PSD também não disseram que 

isso era despesa. Mencionou que, agora é que vêm dizer que o PS em nome dos interesses do concelho, deve votar este 

saneamento financeiro. Quando foram construídas sem necessidade nenhuma polivalentes, gimnodesportivos em aldeias 

sem crianças, também nunca os deputados do PSD e os Presidentes de Junta vieram dizer que essas obras eram 

megalómanas. Agora querem que o PS, que não foi ouvido nem achado nesta matéria, que foi interpelado hoje à porta 

com meia dúzia de documentos, venha recuar da decisão que tomou? Seria ridículo e é uma decisão que nem deveria 

merecer qualquer discussão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O deputado Eduardo Pinto interveio referindo que acredita na real capacidade do Executivo, do Presidente do 

Município e dos técnicos municipais, para efetivamente contornarem esta exigência do Tribunal de Contas com os dados 

existentes contra-argumentando. Recordou que as Juntas de Freguesia nunca contribuíram para a dívida pública, porém 

foram dos primeiros a ser penalizados. Há dois anos que o fundo de financiamento das freguesias foi reduzido 

consecutivamente, mas isso não bastou. A contribuição foi logo aí retirada injustamente, mas a Câmara Municipal 

encarregou-se de fazer o mesmo. Em 2011, o Presidente do Município, repetidamente neste órgão, prometeu aos vinte e 

nove Presidentes de Junta que pagaria até Dezembro o valor, ainda que mínimo, das transferências trimestrais. Considera 
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que o Presidente do Município deveria honrar a sua palavra, fazer poupanças onde efetivamente elas devem ser feitas, 

porque os documentos distribuídos referem que os dois membros do Conselho de Administração da Trancoso Eventos 

recebem anualmente 7 800€, tendo uma reunião por mês. Disse que deve ser aí que a poupança deve ser feita e não 

exigir às freguesias que deixem de pedir para as suas populações, quando está claro que não é nas freguesias que está o 

desperdício e que a Câmara Municipal deve contribuir com o seu apoio às juntas de freguesia. Ainda há pouco tempo foi 

votado o orçamento para 2012, o país já estava em crise, mas mesmo assim arranjou-se um orçamento de largos milhões 

de euros, só para encher o olho. Informou também que existem vários rails de proteção na estrada Trancoso - Chafariz do 

Vento que estão danificados há muito tempo. Pensa que a substituição, se os danos resultaram de acidentes de viação, 

pode ser imputada às companhias de seguros. Se assim for, não percebe qual a razão porque os rails não são 

substituídos. Informou também que, nessa estrada sempre que há um longo período de seca e depois chove, costuma 

haver alguns acidentes. Com certeza é um problema que tem solução técnica e pediu aos serviços da proteção civil que 

tivessem isso em consideração. Relativamente à Escola Profissional, questionou o Presidente do Município qual será a 

perspetiva dessa mesma entidade para o ano escolar de 2012/2013. Referiu que existiam pagamentos em atraso a 

funcionários da Empresa Municipal e questionou se essa situação estava ultrapassada ou não. ------------------------------------

--------- Em resposta o Presidente do Município disse que o Presidente de Junta de São Pedro, veio enumerar um conjunto 

de situações e sendo assim queria-lhe fazer o desafio de lhe dizer: se existe alguma Câmara Socialista no distrito da 

Guarda que tenha junto do Presidente da Câmara menos colaboradores no gabinete privativo; se há alguma empresa 

municipal do PS em que os membros do Órgão de administração ganhem menos que em Trancoso e se há alguma 

Câmara socialista que esteja a pagar de forma corrente a comparticipação que até 2010, com a exceção do ano passado, 

a Câmara tem feito porque tem a informação que há mais de seis anos que os esses municípios nada transferem. Disse 

ter razão no que diz respeito aos rails da estrada. No que diz respeito à curva que depois de um tempo seco, chove e 

torna a condução mais perigosa, disse que é difícil sempre que haja uma chuva depois de um grande estio, proceder a 

uma lavagem dessa estrada. Salientou que o serviço de Proteção Municipal de Trancoso tem estado excecionalmente 

bem no que diz respeito à prevenção e à atuação. Relativamente à Escola Profissional, a perspetiva para 2012/2013 ainda 

é razoável, apesar da diminuição de alunos na região, das escolas secundárias e da alteração das regras no que diz 

respeito ao pagamento de propinas a alunos dos PALOP, para além de outras restrições que vêm colocar alguma 

incerteza sobre o futuro das escolas profissionais no país. -------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio, novamente, o deputado Eduardo Pinto questionando, em relação aos reptos feitos pelo Presidente do 

Município, que mesmo se esses números fossem favoráveis, em que é que isso alivia a situação do Município de 

Trancoso. Questionou também se não tem conhecimentos que existem câmaras no distrito que de forma contínua e anual 

fazem protocolos com todas as juntas de freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município referiu que Câmaras Socialistas podia não conhecer realmente, mas Câmaras Sociais 

Democratas sim e no distrito havia bons exemplos. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da mesa informou que se iria passar ao ponto três da ordem de trabalhos. Deu a palavra ao 

presidente do Município. Este referiu que relativamente às prestações das contas consolidadas que os documentos 

distribuídos eram elucidativos. A consolidação da CMT faz-se com a Empresa Municipal de acordo com as regras 

evidenciadas, uma vez que a consolidação só se faz quando a participação do Município é a 100%. Sendo a Lei pública, 
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os documentos provam e esclarecem tudo o que existe na consolidação das contas entre a Câmara e a Empresa 

Municipal. No que diz respeito às contas da Câmara, ainda recentemente foram objeto de uma aprovação desta 

Assembleia. Disse que no fundo ao conjunto do movimento da Câmara e da empresa, somam-se e retraem-se e retiram-

se os fluxos entre estas duas entidades e os números são os que estavam apresentados no relatório. ---------------------------

--------- Aberto o espaço para intervenções, interveio o deputado Eduardo Pinto referindo que na última sessão onde foram 

discutidas as contas do Município, o deputado Paulo Amaro chamou à atenção para o facto de as contas de entidades 

diretas ou indiretamente participadas pela Câmara Municipal terem que ser apresentadas à Assembleia Municipal. O 

Presidente do Município disse que as contas da Empresa Municipal viriam na Assembleia de Junho e isso não aconteceu. 

Chamou à atenção do Presidente da Mesa para esse facto. Todavia o que consta no documento de consolidação de 

contas é a demonstração da anormalidade que o PS tem vindo a apontar à gestão do Município com todos os prejuízos 

que daí advêm e cujo ponto alto é a asfixia financeira em que o Município se encontra. Daí que o PS votará em 

consonância com aquilo que fez com a conta de gerência. --------------------------------------------------------------------------------- ---

--------- Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa colocou o ponto à votação sendo o mesmo aprovado com 

28 votos a favor e 18 votos contra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Relativamente ao ponto quatro da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente do 

Município, que referiu que decorre da lei dos compromissos plurianuais que tenham relevância em mais que um ano 

económico tenham de ser aprovados pela Assembleia Municipal. O plano de transportes, bem como questões relativas à 

plataforma e outras, como têm incidência em mais do que no ano económico 2012/2013 vêm a esta assembleia para 

serem aprovadas. Já todos aqueles investimentos que têm realização plurianual, desde que aprovados no plano e 

orçamento, estão dispensados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente abriu o espaço para intervenções, não havendo colocou o ponto à votação sendo o mesmo aprovado 

por unanimidade. Informou que se iria passar ao ponto cinco da ordem de trabalhos para se proceder à designação de 

um representante da Assembleia Municipal na Comissão de Acompanhamento da Revisão do Plano Diretor Municipal. 

Salientou que a votação teria de ser feita através de voto secreto. Após ter sido escolhido para candidato o Presidente de 

Junta de Palhais, João Alfredo Nascimento Santos, procedeu-se à votação através de voto secreto sendo designado como 

representante da Assembleia Municipal na Comissão de Acompanhamento da Revisão do Plano Diretor Municipal com 42 

votos a favor e 3 contra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quanto ao ponto número seis, proposta de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia de Vilares e 

Carnicães, com vista à Execução da Candidatura ao Programa PRODER – Ação 1.6.5 “Estruturantes – Eletrificação Rural. 

O Presidente da Mesa colocou a proposta à discussão e não havendo intervenções, a mesma foi colocada à votação, 

tendo sido aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Assembleia informou que iria passar ao ponto sete da ordem de trabalhos, o mesmo não se 

aplicou, por não haver público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que depois de 

lida, discutida e aprovada, irá ser assinada pelos Secretários e Presidente da Mesa.  

--------- O Presidente da Mesa da Assembleia –  



Ata n.º 18 – 28 de Junho 2012 

 

                                                                              18 

 

--------- O Primeiro Secretário –- 

 

--------- O Segundo Secretário – 
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