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                                                 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
                                                                       DE TRANCOSO DE 29 DE SETEMBRO DE 2012 
 
 
 
--------- Aos vinte e nove dias do mês de Setembro do ano de dois mil e doze, 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 António Manuel Rios da Fonseca Leal, Presidente da Assembleia Municipal, tendo 

sido a respectiva ordem de trabalhos distribuída com a convocatória. -----------------------------------------------------------------------  

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

da Conceição Trabulo Alexandre, substituída por António Manuel Saraiva Sarmento; Leonel Fernando Costa Pinto Nunes 

Cruz, substituído por João Rafael Oliva de Figueiredo; Manuel Pinto, substituído por Nelson Ferreira da Costa; Maria 

Emília Tracana Alves, substituída por Paulo Jorge dos Santos Coelho; Celina Tabosa Ramos Pinto, substituída por Maria 

de Lurdes Pinto Aguiar; Américo Carvalho Mendes, substituído por Carlos Santinho Gomes, membros do Grupo Municipal 

do Partido Social Democrata; António Carlos Camejo Martins, substituído por António Reis Ferreira; Luís António de 

Castro Ribeiro, substituído por Artur Rodrigues e António Augusto Rocha membros do Grupo Municipal do Partido 

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

Freguesias de Moreira de Rei, Carlos António Varelas Pena, substituído por Cidália Santos; de Terrenho, Amílcar César 

dos Santos, substituído por Fernando Osório Santos e de Valdujo, Joaquim Figueiredo Ribeiro, substituído por José 

Domingues. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Considerou-se ainda faltoso, o presidente da Junta de Freguesia de Tamanhos, Nuno Filipe Cardoso Morgado, nos 

termos do nº2 do Art.º 30º do Regimento da Assembleia Municipal, o qual prevê que: “Será considerado faltoso o membro 

da Assembleia que só compareça passados mais de trinta minutos sobre o início dos trabalhos ou, do mesmo modo, se 

ausente dos mesmos, por período igual de tempo”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Sarmento, bem como os vereadores João António Figueiredo Rodrigues, João José Martins Carvalho, Amílcar Nunes 

Salvador e António Manuel Gomes do Nascimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa deu início à sessão apresentando um voto de pesar pelo falecimento do Sr. António 

Inocêncio, antigo deputado municipal e ex-Presidente da Junta de Aldeia Nova e pelo falecimento do pai do deputado 

municipal Américo Mendes. Convidou, ainda, para completar a constituição da Mesa, os deputados João Alfredo do 

Nascimento Santos e João Rafael Oliva de Figueiredo. 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. Deu, em seguida, a palavra ao deputado João Paulo Matias que solicitou intervir antes do ponto um da ordem 

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

--------- O deputado interveio referindo que na sessão ordinária da Assembleia Municipal de 5 de Março de 2012 foi votado 
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e aprovado o Plano de Saneamento Financeiro. Nessa sessão foram apresentados três documentos no âmbito dessa 

discussão. Um deles o relatório do júri sobre o empréstimo, e dando parecer positivo, à Caixa Geral de Depósitos. O 

segundo documento, a proposta da CGD e, por fim, a deliberação da Câmara a aprovar a contração desse empréstimo 

dentro da deliberação do Plano de Saneamento Financeiro da Câmara Municipal de Trancoso. Disse verificar que no 

ponto três da ordem de trabalhos se encontra a análise, discussão e votação da proposta de contratação de um 

empréstimo à Caixa Geral de Depósitos, integrada no processo de saneamento financeiro do Município. Crê que não 

existem dúvidas de que o empréstimo à CGD foi objecto de uma deliberação na segunda reunião da sessão ordinária de 

29 de Fevereiro realizada a 5 de Março de 2012. O que ocorreu foi que o Tribunal de Contas, segundo explicação do 

Presidente do Município, veio exigir que existisse um ponto específico sobre a contração de um empréstimo e, portanto, 

seria uma questão formal. A questão do empréstimo tinha sido apreciada na deliberação que foi tomada na referida 

sessão. Essa exigência do Tribunal de Contas é apenas uma exigência formal que não afecta o acto da deliberação 

tomada na reunião de 5 de Março de 2012. Foi com estranheza que verificou que está agendada uma nova proposta 

sobre um assunto que já foi deliberado. Disse que se for submetido à votação o ponto número três da ordem de trabalhos 

e se essa proposta for objecto de uma aprovação, o que irá acontecer, em seu entender, é que a Assembleia Municipal 

terá deliberado duas vezes sobre o mesmo assunto, ou seja, terá autorizado a Câmara Municipal a contrair dois 

empréstimos no valor de 5 000 000€. Na sua opinião, a Assembleia Municipal tem de evitar que haja a existência de duas 

deliberações que permitam à Câmara recorrer a dois empréstimos. Referiu, que para evitar esta situação a CMT deveria 

ter feito na última sessão uma proposta de revogação da deliberação que foi tomada sobre este assunto na reunião de 5 

de Março de 2012 e, na sessão seguinte, viria com dois pontos na ordem de trabalhos. Um deles seria a aprovação do 

plano de saneamento da Câmara e o segundo seria a contração de um empréstimo na CGD no âmbito desse plano de 

saneamento. Apelou ao Presidente da Assembleia Municipal, como garante da legalidade da Assembleia, a retirada do 

ponto três da ordem de trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta o Presidente da Mesa recordou que na Assembleia de Junho, para cumprimento de uma exigência do 

Tribunal de Contas, o Presidente do Município pediu a inclusão de um ponto na ordem de trabalhos que foi recusado pelo 

grupo municipal do PS. Esse ponto ficou a dever-se ao facto de estar mal formalizada a questão no Edital de Fevereiro. 

Nessa altura, falou-se no plano de saneamento e que haveria a contração de um empréstimo. O Tribunal de Contas 

necessita de saber se a Assembleia Municipal teve consciência que ao votar o Plano de Saneamento votou também a 

contração do empréstimo de 5 000 000€. O Ponto três da ordem de trabalhos irá esclarecer, e não duplicar o empréstimo. 

--------- Usou ainda da palavra o Presidente do Município referindo, que subscreve a intervenção do Presidente da Mesa. 

Mencionou, que no Edital, da sessão da Assembleia Municipal referida, só constava a aprovação do plano de 

saneamento. A interpretação que faz da lei é que quando se contrata empréstimos devem ir à Assembleia Municipal. 

Quando um empréstimo é para um saneamento financeiro deve existir a forma de plano de saneamento. Na verdade, o 

que foi votado diz respeito ao Plano de Saneamento, embora os deputados municipais tivessem falado no empréstimo. Foi 

essa argumentação apresentada ao Tribunal de Contas, mas este entendeu exigir duas aprovações, uma do Plano e outra 

do empréstimo. Quis que ficasse explicito que se trata de um único e mesmo empréstimo. ---------------------------------------- --

--------- Usou também da palavra o deputado Amaral Veiga dizendo, que a expressão utilizada pelo Presidente da Mesa 

quando referiu que o PS recusou a introdução de um ponto na ordem de trabalhos da sessão anterior, não foi verdade. O 
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Grupo Municipal do PS faz parte da Assembleia Municipal, e as decisões são da Assembleia Municipal e não do Grupo 

Municipal. Entende que o Presidente da Mesa deveria corrigir isso porque não foi o PS que recusou mas sim a 

Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa referiu que se tivesse sido uma abstenção, teria sido até violenta. No caso, foi uma recusa 

violenta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio de seguida o deputado João Baptista referindo-se à intervenção do deputado João Paulo Matias, dizendo 

que na sessão de 28 de Junho de 2012 foi efectivamente abordado o assunto. Disse que na página 14 da acta, e passou 

a citar: “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.” No último parágrafo da página 14, recordou que fez uma intervenção que passou a 

citar:”Interveio o deputado João Baptista, referindo que 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, 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.” Referiu ainda que na página 15, o 

deputado Amaral Veiga e passou a citar: “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.” Em resposta à forma como foi iniciada esta Assembleia quis lembrar os presentes que nesta 

mesma sala se falou e tratou desta forma. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa informou que não via razão para que a retirada do ponto da ordem de trabalhos porque já 

votaram o Plano de Saneamento Financeiro do Município e o Tribunal de Contas quer, objectivamente, o reconhecimento 

de que a Assembleia Municipal conheceu e discutiu a contração desse empréstimo. ---------------------------------------------------

--------- O deputado João Paulo Matias em resposta disse que tratando-se de uma perspectiva de nulidade, consumada 

com a decisão do Presidente da Assembleia Municipal, irá interpor recurso dessa mesma decisão para o Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Castelo Branco. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O Presidente da Mesa deu então início ao ponto número um da ordem de trabalhos - Período antes da ordem 

do dia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra a deputada Luísa Gil referindo que começou um novo ano lectivo e gostaria de saber como está a 
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situação da piscina municipal. Questionou se esta nunca mais abrirá ou para quando se perspectiva a sua abertura. 

Referiu que a guarita existente, em tempos, perto das piscinas municipais, onde os alunos se resguardavam à espera do 

transporte, neste momento, não existe e também não existe outro lugar onde os alunos possam estar. Disse também que 

é com muita mágoa que sabe que há quinze dias atrás, trinta e tal animais vivem num local, que muita gente tem a boa 

vontade de chamar canil, com condições extremamente miseráveis e cuja comida parece que está a ser racionada. 

Parece-lhe que alguma coisa deveria existir para os animais, nem que fosse através de um peditório que pudessem 

promover. Relativamente à recolha de lixo disse que após a Feira de São Bartolomeu o lixo proliferava por todo lado, 

nomeadamente junto aos eco pontos que demorou a ser recolhido. Sugeriu, que fosse feita a sua limpeza com 

regularidade e questionou porque é que na zona da CGD se mantém tanto lixo à volta daqueles contentores. Sabe que as 

responsabilidades são de entidades diferentes mas alguma coisa terá de ser feita. -----------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Eduardo Pinto referindo que a manter-se a ordem de trabalhos, entende que não há 

condições para proceder à discussão dos pontos incluídos, nomeadamente daqueles que dependem de suporte 

documental, uma vez que não foram entregues aos deputados com o devido período que a lei estipula. Acha que não é 

forma de se actuar e, portanto, pensa que ou estão aqui com responsabilidade, conscientes daquilo que vão votar e 

discutir, ou então, mais vale que não percam tempo e passem às votações. Como tal, a prosseguir esta Assembleia, disse 

prosseguir na discussão sobre protesto mas dará conta disto às estâncias que entenda. Posto isto, questionou ainda o 

Presidente do Município, se realmente a Empresa Municipal iria fechar e que implicações terá, nomeadamente, também 

para a PACETEG. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa disse ao deputado que a possível entrega tardia de determinados documentos, determinou 

que o Presidente do Município tivesse tido uma conversa com o deputado Amaral Veiga do PS, levando a um 

entendimento de manter a mesma sessão e realizar duas reuniões, permitindo um período maior para a leitura dos 

documentos referidos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Este disse que telefonou ao deputado Amaral Veiga, líder da bancada do PS, expondo-lhe que para permitir ao 

grupo do PS uma reflexão mais atempada que poderiam dividir esta sessão em duas reuniões. Depois tomaram um café 

para conversarem sobre esta matéria. A Câmara Municipal através deste contacto procurou demonstrar o respeito que 

têm para com a bancada do PS. Nesse contexto, o deputado Amaral Veiga disse de que, em princípio, não haveria 

problema a divisão da sessão. Mencionou que são assuntos que dizem respeito a um interesse colectivo, de todas as 

entidades, cidadãos, da economia local e estão aqui para defender esses interesses e não os partidos políticos. Apelou 

para que houvesse a sensatez de marcar a posição politica mas consciencializando aquilo que sempre vivemos numa 

estabilidade democrática com entendimento e respeito um pelos outros. Foi neste contexto que apelou à divisão desta 

sessão em duas reuniões. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Exercendo o direito de resposta o deputado Amaral Veiga disse que já não tomava um café a sós com o 

Presidente do Município há muitos anos. Poderá parecer que tentaram cozinhar alguma coisa mas esta Assembleia é 

testemunha que, nos últimos anos, não houve uma voz tão critica à CMT e ao Presidente da Câmara como a dele, 

conforme as actas que poderão consultar. Referiu que o Presidente da Câmara lhe telefonou e depois foram de facto 

tomar um café na quinta-feira. Na terça-feira, o grupo municipal do PS teve a sua reunião de preparação para a 

Assembleia Municipal. Colocou aos seus pares a questão que o Presidente da Câmara lhe tinha colocado, que era no 
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fundo a compreensão pelo facto de alguns documentos estarem a chegar em cima da hora e não haver tempo para os 

debater e, provavelmente, a necessidade de duas reuniões. Uma delas já com o suporte documental em tempo para se 

poder debater. Na quinta-feira, na sequência de um café, também contactou os membros do seu grupo municipal. Disse 

ao Presidente da Câmara que não lhe garantia rigorosamente nada porque o deputado não manda no grupo municipal do 

seu partido. Afirmou que aquilo que ele disse e o que foi dito pelo Presidente da Câmara foi realmente aquilo que se 

passou. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Usou ainda da palavra o deputado João Baptista referindo o trabalho que há vinte e dois anos a Dr.ª Emília 

Tracana tem feito por Trancoso. Considera-a uma heroína porque, muitas vezes, limitada pela sua doença e sempre no 

anonimato, entendendo que Trancoso deve-lhe muito a nível da cultura. È detentora de trajes espectaculares e está certo 

que os mesmos irão ter a luz do dia de forma publica em Trancoso. Deixou a sugestão à Câmara e Assembleia Municipal 

para quando acharem oportuno, homenagear de forma honorífica a Dr.ª Emília Tracana. Desejou-lhe também as rápidas 

melhoras. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa disse concordar com o deputado mas a iniciativa terá de ser do Executivo e a Assembleia 

votará. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o Presidente do Município informando que a Câmara Municipal tinha aprovado por unanimidade a 

atribuição de uma medalha de mérito municipal grau ouro à Dr.ª Emília Tracana. -------------------------------------------------------

--------- Usou em seguida da palavra o Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria, Amélio Salvador, mencionando 

que o entristece o estado de saúde da Dr.ª Emília Tracana. No âmbito da freguesia que preside, enalteceu o paralelismo 

que houve no verão entre a CMT, a Junta de Freguesia no que diz respeito à limpeza das urbanizações. Disse não 

concordar com a CMT no que diz respeito à utilização de herbicidas porque, pelo menos, deveriam ter informado a Junta 

de Freguesia e esta avisaria a população entendendo que este é para ser aplicado quando as ervas estão pequenas e 

não altas, como aconteceu. Relativamente à Zona Industrial pensa que a sua identificação está muito pobre. Considera 

que as empresas existentes deveriam ter uma melhor identificação porque as placas existentes na rotunda quando se vai 

para Fiães são demasiado pequenas. Falou com alguns empresários que lhe disseram que não têm problemas em 

contribuir para um placar enorme onde as suas firmas ficassem identificadas. Deu os parabéns pelas casas de banho 

construídas junto à Repsol, assim como a rua Dr. António Maria Fernandes, onde se encontravam as ferragens, se 

encontrar com outro aspecto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio de seguida o deputado Amaral Veiga mencionando, que no âmbito das comemorações dos 500 anos da 

atribuição do Foral Manuelino à Vila de Moreira de Rei ocorreram diversas iniciativas ao longo deste ano. Assim procedeu-

se por iniciativa local, particularmente pela Junta de Freguesia, a qual se associou o grupo recreativo, à limpeza do 

Castelo que já tinha sido feita previamente pelos serviços da CMT. Houve também uma caminhada à descoberta do 

património onde estiveram presentes mais de cem caminhantes. Enviou um voto de grande louvor, especialmente, às 

senhoras de Moreira de Rei pela forma como souberam comparticipar com as despesas que decorreram para dar uma 

refeição a todos os caminhantes. Referiu que também houve naquela freguesia exposições de fotografia, pintura e 

artesanato. Fez referência à apresentação do livro “ Foral Manuelino de Moreira de Rei” da Professora Antonieta Garcia. 

Disse também que foi muito gratificante para Moreira de Rei estes eventos e espera que eles se venham a repetir. 

Também foi com prazer que constatou que o referido livro foi distribuído à entrada desta sessão. ----------------------------------
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--------- O Presidente do Município, usando a palavra, mencionou que as comemorações dos 500 anos do Foral Manuelino 

da Vila de Moreira de Rei, foi dos acontecimentos mais importantes que, do ponto de vista histórico, temos tido nos 

últimos tempos. A Câmara Municipal procurou sempre estar ao mais alto nível na apresentação do livro “ Foral Manuelino 

de Moreira de Rei”, que em conjunto com a junta de freguesia se empenharam para que fosse editado. Referiu que teve a 

oportunidade de enfatizar a importância que o deputado Amaral Veiga tem tido em chamar à atenção para o importante 

património que é Moreira de Rei e logo que haja condições financeiras para intervir, as obras e investimentos que estão 

acordados serão concluídos. Em resposta à deputada Luísa Gil disse que o ano lectivo foi preparado entre a Câmara e o 

Agrupamento de Escolas, referindo que existem 133 crianças no ano pré-escolar, 339 alunos no 1º ciclo e contribuem com 

25 auxiliares de acção educativa no conjunto das várias escolas. Referiu que só a componente de apoio à família 

representa para a Câmara um investimento, por ano, de 101 977 €. Os transportes escolares ficam, anualmente, em 218 

000€. No que diz respeito à piscina municipal disse que terão de fazer um esforço para a abrir. As obras estão completas 

e o problema existente é o pagamento ao empreiteiro. São cerca de 100 000€ que estão em causa. O objectivo seria abrir 

rapidamente as piscinas municipais. Informou que a piscina de Vila Franca das Naves irá abrir em breve. Quanto à guarita 

que a deputada Luísa Gil falou, disse ter todo o sentido mas todos os anos era alvo de vandalismo e a solução passará 

por construir uma de cimento, apesar que esteticamente não ficar muito bem. Relativamente ao canil municipal reconhece 

alguma precariedade. Do ponto de vista da recolha de lixo disse ter registado. Em resposta ao deputado Eduardo Pinto 

disse que a Empresa Municipal será uma matéria que a Câmara trará a esta Assembleia Municipal na sessão de 

Dezembro. A lei entende que só pode haver empresas municipais desde que estas tenham receitas próprias que cubram 

as despesas, e não é o caso da de Trancoso. A lei determina que encerrem no prazo de seis meses e irá propor a sua 

dissolução em próxima Assembleia Municipal. De qualquer forma, referiu que têm vindo a trabalhar no sentido da 

internalização dos 45 funcionários que estão no quadro. ----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Amaral Veiga, tecendo breves considerações sobre a Dr.ª Emília Tracana e referindo que o 

grupo municipal a que pertence está de acordo com a atribuição de uma condecoração. ----------------------------------------------

--------- Ponto dois da ordem de trabalhos - Informação do Presidente da Câmara acerca da actividade municipal. O 

Presidente da Mesa abriu então o espaço para intervenções. ---------------------------------------------------------------------------------

--------- Neste âmbito, tomou a palavra o deputado Eduardo Pinto referindo que lamenta a forma como a CMT tratou as 

juntas de freguesia nos anos 2011 e 2012, uma vez que, em várias Assembleias, o Sr. Presidente do Município disse que 

ia pagar subsídios às juntas e não o fez. Deu conta, no diário da república, de um concurso aberto de mais de 50 000€ 

para conteúdos para o museu judaico. Julga que em tempos de dificuldades, têm de ser feitas opções, e acha que não foi 

uma boa opção porque duvida que esse investimento venha traduzir-se nalguma economia em termos locais. Manifestou 

o apoio a todos os trabalhos desenvolvidos pela Câmara para com o arranque do ano escolar mas lamenta as medidas 

tomadas por este Governo que se limitou a cortes de regra escolar sem olhar a nada. Relativamente ao Centro de 

Interpretação da Cultura Judaica disse lamentar aquele projecto e tem duvidas que aquele tipo de construção respeite o 

plano de salva guarda dos centros históricos. Questiona o valor daquela construção, mais de 1 118 000€, sendo a parte 

comparticipada pela Câmara mais de 220 000€. Era essencial haver opções e pensa que seria mais importantes serem 

feitas infra estruturas, como a conduta de água na Aldeia de Santo Inácio e Avelal. ------------------------------------------------- ---

--------- De seguida, usou da palavra o deputado Leonel Alves apelando ao Presidente do Município que no resto do seu 
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mandato tentasse dinamizar a industria, a economia e conseguisse fixar as pessoas no concelho. ---------------------------------

--------- O Presidente da Câmara usou da palavra referindo que Portugal tem um saldo negativo do ponto de vista 

demográfico e existe um gravíssimo problema com a desertificação de todo o interior. Apesar de tudo, o concelho de 

Trancoso nos últimos censos registou o segundo melhor resultado dos catorze concelhos do distrito. Disse não ser fácil 

nos próximos mandatos conseguir os mesmos resultados demográficos. Está convencido que haverá concelhos que terão 

mesmo de acabar. Disse ainda que o apelo que o deputado Leonel Alves fez tem todo o sentido e é necessário apoiar o 

tecido económico local e fomentá-lo. É necessário trazer gente, por isso é que valorizam tanto a auto-estrada e têm de 

apostar em equipamentos que atraiam visitantes. Disse que o mercado judaico é daqueles que mais gente vem trazendo. 

Disse estar receptivo a sugestões positivas para uma reflexão estratégica do caminhar para o futuro. Em resposta ao 

deputado Eduardo Pinto disse que o autor do projecto do Centro de Interpretação da Cultura Judaica foi o prestigiado 

Arquiteto Gonçalo Byrne. Referiu também que a Câmara pagará apenas 15% da obra e é de relevar que é das câmaras 

que melhor execução física e financeira tem do QREN. Estão quase com 100% das candidaturas executadas 

financeiramente. Quanto às juntas de Freguesia mencionou que a Câmara chegou a deliberar a concessão em 2012 de 

um financiamento às mesmas, mas que ainda não foi pago atendendo à lei dos compromissos. ------------------------------------

--------- O deputado João Baptista interveio de seguida referindo que concorda em parte com a intervenção do deputado 

Eduardo Pinto relativamente ao Centro de interpretação. Não concorda em relação aos conteúdos e ao valor nele gastos 

porque dá conta de um aumento de visitantes. Considera que já que houve um investimento desta natureza terá de ser 

apetrechado com algo que seja atractivo. Disse ainda desconhecer a forma como o posto de turismo está a funcionar, mas 

julga que valeria a pena em investir em boa informação porque, de facto, Trancoso é visitado mais frequentemente. 

Referiu que na sessão 30 de Abril levantou a questão da possibilidade da criação de uma taxa municipal de forma a dar 

alguma sustentabilidade a entidades como os bombeiros e a protecção civil. Sabe que hoje estão a ser apreciadas em 

Santarém, num congresso da Associação Nacional de Municípios, taxas de ambiente, de turismo e protecção civil. 

Questionou o Presidente do Município se, de facto, acha que seria bem visto a nível do concelho essa implementação e 

se essa questão mereceria alguma reflexão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município respondeu que essa poderá ser uma opção de criar um financiamento directo às duas 

corporações de bombeiros do concelho. Uma pequena taxa, com uma deliberação da Assembleia, poderá ficar indexada 

só ao financiamento do custo da protecção civil. É uma matéria que a Câmara ainda não regulamentou, mas concorda que 

é um imperativo criar condições de sustentabilidade às corporações dos bombeiros. ---------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa introduziu o ponto três da ordem de trabalhos - Análise, discussão e votação da 

proposta de contratação de um empréstimo à Caixa Geral de Depósitos, integrada no processo de saneamento 

financeiro do Município e respectiva autorização de assunção de compromissos plurianuais. ------------------------------ 

--------- Foram previamente disponibilizados aos deputados municipais para apreciação os seguintes documentos: 

Contrato de empréstimo com a CGD e respectiva adenda; Relatório do Júri; Demonstrações da capacidade de 

endividamento liquido de médio e longo prazo, extraída da aplicação do SIIAL e Informação relativa aos encargos 

financeiros, anuais e plurianuais para o período de referência dos empréstimos. -------------------------------------------------------- 

--------- Tomou de novo a palavra o Presidente do Município referindo que no plano de saneamento está esclarecida a 

estratégia que o Município tem relativamente ao futuro. O objectivo do Município é permitir a sua sustentabilidade futura, 
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sem ter qualquer dívida de curto prazo. Para esta estratégia é necessário aprovar o empréstimo de saneamento financeiro 

tal como decorre das condições da proposta, enfatizando que o prazo de utilização é de seis meses, conforme adenda ao 

contrato. Também como refere o Plano de Saneamento, a Câmara irá ficar com capacidade de investimento, aproveitando 

o QREN. No Plano de Saneamento, estão previstos 1 000 000€ que se espera obter do contrato de renegociação da 

concessão da empresa Águas da Teja, por mais cinco anos. Concluiu que a contratação deste empréstimo irá permitir que 

a CMT que, neste momento, cumpre todos os limites, vá continuar a cumpri-los e ficar com capacidade de investimento de 

despesa de capital. Irá permitir pagar a divida total de curto prazo e criará sustentabilidade para o futuro Executivo 

planear, com folga, as suas opções de investimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou a palavra o deputado Eduardo Pinto referindo que o Presidente do Município traçou um horizonte de 

maravilhas mas que com este empréstimo, mais aqueles já contraídos, designadamente 28 000 000€ referentes às três 

obras da parceria, representa um quadro negro para o futuro. Referiu que nos documentos entregues relativos ao 

empréstimo, são apresentadas uma relação de facturas que no seu total somam 5 000 000€ e que presume que na 

relação de divida existam valores mais elevados que não estão nessa relação. Recordou ainda que as despesas correntes 

da Câmara Municipal em cada conta de gerência ultrapassam os 6 500 000€ e que se virem os impactos dos sucessivos 

empréstimos que têm mensalmente, se dividirem o encargo das despesas correntes por doze e depois se somarem as 

prestações dos empréstimos que estão previstas, verão que pouco sobra para outras actividades da Câmara. Mencionou 

que a Câmara paga estas despesas agora mas existem encargos que se continuaram a assumir, questionando quando é 

que esses seriam pagos. Concluiu referindo que é evidente que a economia local tem de ser dinamizada mas deveriam ter 

sido esses os princípios utilizados na tal engenharia financeira para realizar as obras do campo de futebol, a central de 

camionagem e o centro cultural de Vila Franca das Naves pois a empresa, às quais estas obras foram adjudicadas, não 

contribuiu em nada para o aumento da economia local. O que ajuda a economia local é pagar, colocar o dinheiro a circular 

e não assumir compromissos, como foram assumidos, sendo as empresas a suportar os encargos dessas dívidas fazendo 

com que não tenham liquidez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município interveio, referindo que o Plano de Saneamento e o empréstimo se destinam apenas a 

substituir divida de curto prazo por divida de médio e longo prazo, não aumentando o endividamento. O contrato feito com 

CGD é relativo à divida de curto prazo que existia. Referiu ainda que com a lei dos compromissos cada geração só 

executará aquilo que tiver de receita, o que representa uma mudança cultural que Portugal irá assistir, ou seja, as 

Câmaras e outras instituições públicas, abrangidas por esta lei, executarão obras à medida que tenham receita e não 

poderão contratar novos compromissos sem aquela despesa estar paga. Por isso, é que o plano de saneamento 

financeiro do município é importante numa altura em que se criam condições para cumprir esta lei. Relativamente à 

questão de pouca transparência, disse que felizmente na Câmara de Trancoso há absoluta transparência. ---------------------

--------- Interveio o deputado Paulo Matias referindo que a sua intervenção é dirigida ao próximo candidato do PSD à 

Câmara Municipal de Trancoso, que ao que se diz, vereador João Rodrigues. Disse nutrir uma simpatia pela sua maneira 

de ser descontraída e popular. Pensa que não é por acaso que nas campanhas eleitorais, nas saídas de missa de Rio de 

Mel é sempre o Dr. João Rodrigues que aparece a fazer um discurso que é sempre o mesmo: “ Dr. Paulo Matias, 

belíssima pessoa, bom amigo, melhor advogado de Trancoso, mas falta-lhe calo, experiência, não conhece as regras de 

uma câmara”. Mencionou que hoje chegou o dia de retribuir esses elogios e isto a propósito da declaração de voto do Dr. 
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João Rodrigues na reunião de câmara, no que diz respeito ao empréstimo da CGD. Disse que o vereador referiu que o 

Prof. Amílcar, porque deixou uma divida no grupo desportivo, deveria ter votado a favor neste empréstimo porque este 

destinava-se a pagar também essa divida. Na sua opinião, dizer isto é, desde logo, criticar todas as juntas de freguesia, 

todas as associações privadas, como os bombeiros e associações que precisam de subsídios da Câmara para fazer obra. 

Disse não reconhecer o vereador João Rodrigues nessa declaração porque sabe que é capaz de fazer melhor do que isto, 

a não ser que tenha andado a aprender com o seu companheiro de “route” Dr. Júlio Sarmento, estratégias politicas que 

tem vindo a aplicar durante todos estes anos, ou a não ser que a ânsia de vir a ser candidato ande a confundir as ideias. 

Disse poder contar com ele na próxima campanha para dizer: “O Dr. João Rodrigues é um bom homem, bom amigo, o 

melhor advogado da Europa e arredores mas falta-lhe visão, dimensão politica.” Mencionando, que foi isso que deixou 

retratado com a declaração de voto apresentada. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município disse que na verdade o Prof. Amílcar foi Presidente do Grupo Desportivo de Trancoso e 

ele, Presidente da Assembleia-geral. O Prof. Amílcar retomando um projecto que já vinha sendo feito foi quem, como 

presidente, adjudicou o complexo desportivo com o total apoio da Câmara. A adjudicação desse complexo em virtude de 

algumas alterações feitas nas bancadas gerou um montante a mais, sendo quase o dobro daquele que tinha sido 

adjudicado, gerando assim uma divida de 600 000€ que não estava comparticipada, transitando essa divida. As direcções 

seguintes vieram a ter este problema e a Câmara acabou, em face de uma ameaça administrativa de posse daquele 

complexo, por fazer um protocolo com o grupo desportivo e a CGD no sentido que o Executivo acabou por assumir o 

compromisso de 600 000€ para pagar essa divida. Salientou que o Sr. Vereador Dr. João Rodrigues referiu a situação e 

falou com verdade porque, na realidade, foi o que aconteceu. ---------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado João Baptista referindo que em relação a este ponto da ordem de trabalhos, o mesmo já foi 

aflorado em anteriores assembleias e pensa que todos estão integrados neste objectivo que é sanear e resolver questões. 

Na sua opinião, se este empréstimo permite alavancar o desenvolvimento da economia local, não vê qual é o mal de vir só 

uma instituição bancária e com todo o escalonamento que está patenteado na documentação entregue, do que se estar 

sempre na boca de caloteiro. Mencionou que com responsabilidade ou não, agradeceu ao Prof. Amílcar pela construção 

do estádio municipal e é necessário investimento. Questionou o que é que o PS apresenta como solução relativamente ao 

endividamento porque se não for pelo empréstimo, que apresentem uma melhor solução. Disse que, se realmente estão 

tão preocupados com a tormenta que está a Câmara, não percebe como continuam a desejar o lugar mais alto da 

autarquia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou então da palavra o deputado Nuno Rodrigues salientando que quando foi discutido o plano de saneamento, 

nessa altura, referiu que estava a ser discutido pelo Governo a nível nacional um plano para as autarquias, que entende 

ser mais favorável. Referiu que uma vez que o empréstimo tinha o pressuposto de cumprimento do plano de saneamento 

financeiro, este implicava aumento das taxas de IMI e outros aumentos de impostos e taxas. Entende até que o facto do 

pedido do Tribunal de Contas ter atrasado o empréstimo pode ser vantajoso questionando se foi benéfico ou não ter 

havido o erro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Amaral Veiga lembrando que no início deste mandato o Presidente do Município criou um 

conselho para definir a estratégia do concelho mas apenas foram feitas duas reuniões. Disse que, de facto, a maioria tinha 

uma estratégia e seria a de se eternizar no poder e não resolver os problemas. Agora vem com a história de tentar 
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resolver os problemas com as empresas que estão aqui instaladas. Mencionou que quando dizem que o empréstimo 

destina-se exclusivamente a pagar determinadas dívidas, gostaria de lembrar que no relatório, o ano do grande défice 

entre a receita e a despesa foi 2009, ou seja, ano de eleições. Como vem aí 2013, disse que aquilo que se pretende com 

o empréstimo, é ter uma grande folga para se fazer mais umas flores. Relativamente à questão levantada pelo deputado 

João Paulo Matias, disse que na altura ficou indignado porque numa Assembleia a expressão utilizada pelo Presidente da 

Câmara foi desvio. Está escrito” O Sr. Professor Amílcar desviou fundos de um lado para o outro”, numa tentativa de fazer 

crer às pessoas que ele tinha desviado dinheiro. Não foi nobre, aquilo que se disse, na altura, sobre o Prof. Amílcar 

porque este sempre se esforçou como jogador de futebol e Presidente do Desportivo, durante muitos anos. Questionou 

quem é que financiou o estádio de Vila Franca, se foram os sócios ou a Câmara porque quem costuma financiar todas 

essas obras públicas é a Câmara. Sendo assim porque é que o Grupo Desportivo haveria ter sido financiado à custa do 

trabalho e da angariação de fundos pelo Prof. Amílcar que na altura era o Presidente do Desportivo. Parece-lhe que as 

pessoas esquecem estas pequenas coisas mas que são muito importantes. Em resposta ao deputado João Baptista 

lembrou como é que foi que o PSD, o CDS, o Bloco de Esquerda e o PCP derrubaram o Governo do PS. Certamente que 

não foi pela ânsia do poder porque se falava na banca rota, era por um imperativo nacional para resolver os problemas. 

Referiu que é por isso que o PS local quer chegar ao poder, para resolver problemas porque sabem que são capazes de 

fazer melhor, não esbanjando. Referiu que nunca a Câmara teve a preocupação de consensualizar o orçamento com a 

oposição ou juntas de freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- Em resposta, o Presidente do Executivo disse que o deputado não compreendeu que se mudou de ciclo, nem 

compreendeu como é que se ganham eleições. Teceu breves considerações daquilo que foi o Governo no tempo do Eng.º 

Sócrates. Referiu que a Câmara, no primeiro semestre, para aquilo que são as suas competências, teve um resultado 

positivo e pagou muito da sua divida. Isto quer dizer que se encontra numa situação diferente de muitas outras Câmaras 

do país. Com a Lei dos compromissos cada geração gasta aquilo que tem. Mencionou que o PSD não precisava do voto 

do PS e que este votasse como entendesse.  Disse não ter arrogância para dizer que os partidos não precisam uns dos 

outros e entende que os consensos são sempre necessários. Disse ainda que ninguém pense que com esta lei, qualquer 

câmara possa fazer o que se fazia antigamente porque as regras mudaram e são muito limitativas. Disse também não ter 

duvidas que estes anos em que foi Presidente conduziram aos melhores resultados demográficos que Trancoso algum dia 

poderá vir a ter. Quem não compreendeu porque é que têm sido esses resultados, não compreende como é que se 

ganham eleições. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Paulo Leocádio referindo que a maioria iria aprovar um empréstimo de 5 000 000€ mas que 

era necessário questionar se haverá mais dívidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município referiu, de novo, que o empréstimo destina-se a pagar divida de curto prazo, substituída 

por divida de médio e longo prazo. Disse ainda que o objectivo é ter o visto para que se possam gerar os fundos positivos 

e pagar a divida existente. A Assembleia Municipal iria ter informação escrita, para monotorizar o cumprimento do Plano 

de Saneamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado João Baptista referindo que esta matéria foi analisada e votada pelo PS na sessão do dia 29 

de Fevereiro. Na declaração de voto, em determinada altura, diziam que não eram indiferentes às dificuldades das 

empresas, particularmente as da nossa região, causadas pelos sucessivos atrasos de pagamento destas e outras 
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câmaras do nosso distrito. Questionou o Presidente do Município se existirá ou não, um agravamento do IMI. Referiu que 

é curioso como na mesma declaração o PS alertou a Câmara Municipal propondo uma definição de prioridades: uma 

contenção cada vez maior nas despesas com o pessoal, a fim de evitar contratações desnecessárias e, muitas vezes, tão 

somente para satisfazer compromissos e promessas eleitorais. Neste tocante disse ter percebido na intervenção do 

Presidente do Município, sobre a Empresa Municipal, que este plano salvaguardará funcionários da Empresa Municipal. 

Questionou se o PS entende que se deve despedir pessoal pela eventual extinção da Empresa Municipal ou se entende 

que a Câmara deve ter a preocupação de criar sustentabilidade, enraizar pessoas, etc. Referiu também, que na altura em 

que o Plano foi apresentado, o PS disse que o referido Plano deveria ser mais exigente e ousado. Questionou o que é que 

o PS, neste momento, espera ou queria ver, que fosse mais contextualizado, nos documentos que foram apresentados, 

para que haja a situação de um Plano mais exigente, uma vez que se trata do mesmo plano. ---------------------------------------

--------- Interveio o deputado Amaral Veiga referindo que o deputado João Baptista questionou o PS sobre o que faria se 

tivesse agora de pegar na TEGEC, ao qual respondeu que nunca ninguém da maioria se preocupou em chegar ao pé do 

PS a pedir a opinião sobre o que achava, por exemplo, sobre o que A, B ou C se era competente para desempenhar 

determinadas funções. Nunca houve essa preocupação, portanto o PS não deve estar preocupado porque também nunca 

lhes foi pedido esse contributo. Respondeu ao deputado João Baptista que em relação aqueles que criaram as suas 

expectativas que tem as suas famílias, estão preocupados e é evidente que têm de continuar a merecer da Câmara ou de 

qualquer organismo da autarquia, consideração porque precisam de alimentar as suas famílias. É óbvio que o PS não os 

iria despedir, mas é óbvio que muitos deles foram para a Eventos sem qualquer concurso, desrespeitando as regras 

normais dos concursos públicos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Interveio o Deputado João Paulo Matias referindo que na acta de 5 de Março de 2012, o Presidente do Município 

não referiu que não tinha conhecimento das condições e das taxas de juro do programa estatal, pelo contrário, o que disse 

é que as condições do empréstimo da CGD eram muito vantajosas. Questionou se o Presidente do Município não 

conhecia as condições nem as taxas de juro, como é que foi dizer, que até as contrapartidas eram mais exigentes. Quanto 

à questão do acto de boa gestão fica muito reconfortado por saber que o doente não vai morrer, por saber que o doente 

tem dinheiro para pagar salários, água, luz. Fica menos reconfortado saber que o doente precisava de uma cadeira de 

rodas, de um medicamento com um custo mais elevado. Questionou se isso é que se chama um acto de boa gestão. ------ 

--------- Em resposta, o Presidente do Município disse que em democracia só há uma maneira de certificar as melhores 

opiniões que são as eleições. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- Interveio o deputado Leonel Alves mencionando que as intervenções que o PS faz são perfeitamente inócuas 

porque sabem qual vai ser o resultado da votação. Entende que este dinheiro visa tão só preparar uma eventual 

candidatura do Dr. João Rodrigues ou de quem quer que seja. Referiu se a Câmara está bem, então porquê ir pedir mais 

este dinheiro para saneamento financeiro. Apesar da explicação dada pelo Presidente do Município só pode entender que 

é um insulto à sua inteligência, estar-se a dizer que é absolutamente necessário este empréstimo. -------------------------------- 

--------- O Presidente da mesa disse que as intervenções do PS, com o devido respeito, poderão ser irrelevantes na 

consideração final da votação, agora de inócuas não tiveram absolutamente nada. -----------------------------------------------------

--------- Em resposta o Presidente do Município disse que este instrumento financeiro é apenas para substituir divida a 

curto prazo, por divida a médio e longo prazo e não irá onerar mais a Câmara. ----------------------------------------------------------
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--------- Não havendo mais intervenções o Presidente da Mesa colocou à votação a proposta de contratação de um 

empréstimo à Caixa Geral de Depósitos, no valor de 5 000 000€, integrada no processo de saneamento financeiro do 

Município e respectiva autorização de assunção de compromissos plurianuais do contrato, nos termos da alínea c) do nº1 

do artº6º da Lei nº8/2012, de 21 de Fevereiro tendo a mesma sido aprovada com 38 votos a favor e 18 contra, revelando 

uma maioria qualificada de mais 2/3. A proposta foi aprovada com os votos favoráveis dos deputados: António Manuel 

Rios da Fonseca Leal; António Manuel Saraiva Sarmento, em substituição de Maria da Conceição Trabulo Fernandes 

Alexandre; João Rafael Oliva de Figueiredo, em substituição de Leonel Fernando Costa Pinto Nunes Cruz; Nelson Ferreira 

da Costa, em substituição de Manuel Pinto; Paulo Jorge dos Santos Coelho, em substituição de Maria Emília Tracana 

Alves; João José Batista de Sousa; Hermínio José Costa Albino; Maria de Lurdes Pinto Aguiar, em substituição de Celina 

Tabosa Ramos Pinto; Sandra Maria Lopes Ribeiro; Carlos Santinho Gomes, em substituição de Américo Carvalho 

Mendes; Adelina Maria Almeida Ferreira Vaz; António Agostinho Plácido dos Santos; Armando Correia Antunes; Paulo 

Jorge Malta Amaro; José David Rodrigues Santiago; Mário do Carmo Lopes Castela; José Maximiano Cardoso Rodrigues; 

Ezequiel Ramos Caetano; Francisco José Máximo Barreiros; Jorge Manuel Caetano Ferreira Amado; Eugénio Manuel 

Xavier Ferreira; Ezequiel Dias Lino; Carlos Manuel Rente Almeida do Nascimento; António Duarte Gomes; João Alfredo do 

Nascimento dos Santos; Francisco Miguel Quelhas Custódio; José dos Santos Nascimento; Hugo David da Silva Neves; 

João Alberto Monteiro; Nuno Filipe Cardoso Morgado; Leonel de Jesus Lopes; Augusto Ferreira Salvador; José Fernandes 

Domingues, em substituição de Joaquim Figueiredo Ribeiro; Aléu Justino da Fonseca; José Alberto Ambrósio dos Santos; 

Nuno Miguel Pereira Caetano; José Bernardo Caetano Rodrigues, do grupo municipal do PSD e Joaquim Gomes 

Bernardo do grupo municipal do PS. Votaram contra, os deputados do grupo municipal do PS: José Amaral Veiga; Leonel 

Matias Alves; Maria Luísa Gil dos Santos; Nuno Filipe Monteiro Rodrigues; Tânia Sofia Pires Martins; Paulo Sérgio 

Leocádio Bernardo; António Reis Ferreira, em substituição de António Carlos Camejo Martins; Rosa Maria Batista de 

Abreu; Artur Rodrigues, em substituição de Luís António de Castro Ribeiro; José Jorge dos Santos Carvalho; André Sobral 

Mendes da Costa; Maria Gabriela Salgado Peneda Isidoro Lopes; José Francisco Nunes da Fonseca Lopes; Maria Luísa 

Duarte F. da Silva; Cidália Santos, em substituição de Carlos António Varela Pena; Amélio Manuel Martins Nunes 

Salvador; Eduardo António Rebelo Pinto e Fernando Osório Santos, em substituição de Amílcar César dos Santos PS. 

Registou-se a recusa de voto por parte do deputado do grupo municipal do PS João Paulo Matias e a ausência, no 

momento da votação, do deputado do grupo municipal do PSD José Machado dos Santos. ------------------------------------------  

-------- Em declaração de voto, o deputado João Paulo Matias disse que se recusou a votar porque votar contra suporia a 

validade da deliberação e como entende que é nula, reserva-se no direito de a querer impugnar nos tribunais. ---------------- 

--------- O Presidente da Mesa introduziu o ponto número quatro da ordem de trabalhos - Análise, discussão e 

votação da 3ª revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. ----------------------------------------------------------------- 

--------- Dada a palavra ao deputado Eduardo Pinto, este questionou qual é efectivamente a real necessidade desta revisão 

orçamental pois, o que verificou é que, à semelhança daquilo que fez à um ano atrás, em Dezembro, foi apresentada uma 

revisão orçamental que mais não visava do que adaptar aquilo que tinha sido o plano de orçamento, que como sempre 

disse o PS estava significativamente empolado. Desta vez apresentou esta proposta em Setembro porque a realidade da 

execução será muito diferente e, para menos, do que aquilo que está nos valores do orçamento, ou seja, por volta dos 20 

000 000 €. Disse que, se outra utilidade não tivesse, a revisão destina-se apenas a comprovar o rigor e o realismo das 
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críticas que o PS tem feito aquando da análise dos Planos que a maioria apresenta. E esta revisão não era mais um 

exemplo em concreto daquilo que efectivamente se passa aquando da elaboração dos orçamentos. Grandes projecções, 

grandes planos para depois, chegarmos à hora da verdade, isto é à execução orçamental e ela cair de forma muito 

significativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta o Senhor Presidente da Câmara Municipal referiu que o orçamento entrou em vigor no dia 1 de 

Janeiro de 2012, e, no dia 21 de Fevereiro foi publicada a lei 8/2012, a Lei dos Compromissos. A Câmara de Trancoso, 

como todas as Câmaras do Pais, ficaram impedidas a partir do dia 21 de Fevereiro de assumir compromissos novos e de 

executar as obras que estavam no plano. Desde 21 de Fevereiro que estão impedidos de executar o orçamento, se só o 

poderão executar se vier o visto do Tribunal de Contas em tempo útil. Obviamente que irão ter três meses de execução e 

seleccionarão aquilo que lhes pareça ser as prioridades. Disse que esta revisão nada mais é do que para adaptar as 

condições legais que foram criadas pela publicação da Lei dos Compromissos. Referiu que sempre disse que os planos 

estão sempre empolados por duas razões: primeiro porque obrigatoriamente tem que ter e conter toda a divida não paga, 

ela tem que continuar em plano. Em segundo lugar, porque é das regras, que para cabimentar o lançamento de uma 

empreitada tem que cabimentar pela totalidade, mesmo que a não vá executar orçamentalmente neste ano económico.---- 

--------- O Presidente da Mesa da Assembleia colocou a proposta à votação sendo a mesma aprovada com 35 votos a 

favor, e 16 abstenções. Em seguida, informou que se iria passar ao ponto numero cinco: Análise, discussão e votação 

da proposta de fixação das taxas de IMI para 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Interveio o Presidente da Câmara referindo que a fixação destas taxas vai permitir receita sobre património ainda 

não avaliado, através do Código das Avaliações, e, por isso, a Câmara tomou uma deliberação que representa um 

compromisso escrito e firme para este e para o próximo ano. Entende que deveriam continuar num valor intermédio das 

taxas de IMI como todos ou grande parte. Como se pode acompanhar pelos jornais cerca de dois terços dos Municípios 

aprovam taxas máximas de IMI e há apenas um terço dos municípios que não aprova as taxas máximas. A Câmara 

entendeu manter o mesmo critério, isto é, o ano passado o intervalo de variação era entre 02 e 04 fixando-a em 03, mas 

este ano o intervalo de variação era entre 0 3 e 05 e propunha-se 04, e manter o 07 para os prédios urbanos e não 

avaliados com o intervalo 05 e 08. Referiu que o teor da proposta, era fixar não a taxa máxima, mas manter a intermédia 

referindo que em Trancoso não existe aprovada derrama, pelo que não se onera o comércio e a indústria do concelho. ----

--------- Interveio o deputado Nuno Rodrigues referindo que o seu prédio já foi avaliado, portanto parte-se do pressuposto 

que irá para a taxa média porque ainda não houve avaliações mas o que acontece é que já foi e presume que já houve 

mais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O Presidente da Câmara disse que foi actualizado mas a grande maioria ainda não. ----------------------------------------- 

--------- Interveio o deputado Leonel Alves mencionando que sabe que existem muitas Câmaras que estão a baixar 

drasticamente os IMI’S, inclusivamente Viseu porque as avaliações que estão a fazer estão a ultrapassar 100% do valor 

real. Disse que, até para salvaguardar casos como o do deputado Nuno Rodrigues, há realmente avaliações que estão a 

ser feitas mas que há algumas que já foram feitas. Acha que esta taxa média deveria ficar pelo mínimo até tendo em conta 

que já foram avaliados muitos prédios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra ao deputado João Baptista, o qual referiu que em 30 de Abril 

foi abordada a situação do IMI em que o Presidente do Município disse estar bastante preocupado com o impacto que o 
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IMI possa vir a ter no concelho de Trancoso e que pensa que seria importante existir nesta Assembleia uma Comissão 

entre autarcas do PS e do PSD para monitorizar este impacto. Questionou o Presidente do Município se ainda se revê 

neste propósito de Abril que era efectivamente nesta Assembleia ser criada, anunciada ou pré anunciada a possível 

Comissão para realmente poder acompanhar e certamente também estar sensibilizada com este propósito. -------------------- 

--------- Interveio o deputado Eduardo Pinto referindo que tinha surgido a primeira consequência da aprovação do 

empréstimo porque no plano de saneamento está escrito “ Maximização das taxas do Município”. Questionou porque é 

que não mantêm a taxa mínima, tal como foi a proposta dos vereadores no Executivo. ------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Amaral Veiga referindo que na sequência da intervenção do Presidente do Município, a 

proposta é de 4% mas questionou como é que compatibiliza a sua proposta com o que está no plano: “ Relativamente aos 

impostos directos, a CMT irá propor à Assembleia Municipal, que sejam afixadas as taxas de IMI – Imposto Municipal 

sobre Imóveis mais elevadas a partir de 2012 e a sua manutenção até à reparação de uma situação estável pela 

autarquia.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O Presidente do Município explicou que o deputado Amaral Veiga tinha levantado ali uma questão de 

compatibilização. Disse que um plano de saneamento tem que conter um conjunto de orientações e, não quer dizer, que 

as mesmas não possam ser revistas ou substituídas, desde que se garanta o cumprimento da recuperação da 

estabilidade financeira do Município. Referiu ainda que a maximização pode ser conseguida fruto da avaliação 

extraordinária que vá projectar IMI para valores muito acima do esperado. ----------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa questionou o Presidente do Município, uma vez que a sessão iria ter duas reuniões, se 

pretendia que aquele ponto fosse retirado da ordem de trabalhos. --------------------------------------------------------------------------- 

--------- O Presidente do Município respondeu que face ao andamento dos trabalhos esse ponto poderia ser discutido na 

próxima reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O presidente da Mesa concordou com a proposta. Introduziu então o ponto numero seis - Análise, discussão e 

votação da reorganização administrativa do território das freguesias do Município, nos termos da Lei nº22/2012 de 

30 de Maio. Fez uma breve introdução referindo que na última sessão da Assembleia Municipal tinha sido constituída uma 

comissão, integrada por ele, e ainda os deputados Carlos Martins e Américo Mendes. Reuniram com as freguesias que 

tinham menos de 150 habitantes e, posteriormente, com todos os presidentes das Juntas de Freguesia. Disse que a 

conclusão tirada foi a da não concordância com a então proposta de Lei. As freguesias manifestaram-se. Disse que nos 

termos da Lei, teriam até 15 de Outubro para apresentarem a deliberação sobre a reorganização. Disse que a 

reorganização, nos termos do artigo 11º, é uma deliberação da Assembleia Municipal e que no nº 2º do mesmo artigo diz: 

“Sempre que a Câmara Municipal não exerça a iniciativa para a deliberação”. Referiu que exerceu a iniciativa porque foi a 

pedido dela que foi indicado o ponto na ordem de trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Tomou a Palavra o Presidente da Câmara dizendo que a Lei da Reorganização Administrativa que visa proceder à 

aplicação do memorando de entendimento, que diz no seu ponto 3.44: reorganizar a estrutura da administração local. 

Disse ainda que existem actualmente 308 municípios, 4259 freguesias. Até Julho de 2012, o Governo desenvolverá um 

Plano de consolidação para reorganização e reduzir significativamente o número destas entidades. O governo 

implementará estes planos baseando-se num acordo com a Comissão Europeia e o FMI. Disse que aquelas alterações 

deverão entrar em vigor no próximo ciclo eleitoral, reforçando assim a prestação dos serviços públicos, aumentarão a 
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eficiência e irão reduzir custos, segundo o que diz o memorando de entendimento. O Governo entendeu que a 

reorganização administrativa que tem 150 anos em Portugal, devia abranger apenas as freguesias e não os municípios. 

Disse também que há muitos presidentes de junta, que respeita, e que dizem porque é que a reforma tem que ser feito à 

custa das juntas de freguesia! O futuro passa por aglutinar mesmo outros concelhos. Disse que era tempo de se pensar 

numa reforma administrativa, mas que face à sua natureza deveria, no seu ponto de vista, merecer um entendimento entre 

os principais partidos. Lamenta que não tenha existido esse entendimento, não querendo fazer juízos de valores até 

porque aquilo estava no memorando, foi subscrito pelo PS, PSD e pelo CDS-PP. Se o subscreveram, deviam tê-lo 

cumprido ou, pelo menos, dizerem se foi imposto pela Troika e ali teria que ser cumprido porque era um objectivo 

nacional. Disse que a Lei refere que todas as freguesias com menos de 150 habitantes irão ser extinguidas. Determina 

ainda que se não houvesse pronúncia no caso dos municípios, do nível 3, haveria a perda de 50% das freguesias urbanas 

e haveria a perda de 25% das freguesias rurais. Se houvesse pronúncia perder-se-ia apenas 20%. A existir pronuncia, os 

25% significariam 7 freguesias, os 20% 5 freguesias. Referiu também que se as freguesias se agrupassem entre si, o 

número das freguesias a extinguir diminuiria, poderia haver vantagem na pronúncia da Assembleia. Disse ainda que 

apesar do esforço feito por si e pela comissão constituída, só se viu da parte da junta do Terrenho e Sebadelhe, vontade 

de se agregarem entre si, podendo em vez de 7 extinguirem-se só 6. Disse que também tentou e era seu objectivo que 

houvesse mais agregações, mas não houve consenso. Referiu que ele próprio também contesta a Lei porque entende 

que, com alguma ponderação, se poderia ter feito o mesmo com outra reformulação. Agregando freguesias, mantendo a 

sua identidade em associações de freguesias, as freguesias manter-se-iam e estariam associadas com uma determinada 

base de habitantes para terem um determinado órgão. Disse estarmos perante uma Lei, que representa uma 

recomendação da Troika, um compromisso português e nacional e temos que o votar. Disse também que não foi possível 

encontrar um consenso com os senhores presidentes de junta do Partido Social-democrata, naquele contexto e 

concluindo, referiu ter entendido não apresentar nenhuma proposta à Câmara pelo que a Câmara também não 

apresentaria nenhuma à Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O Presidente da Mesa referiu que o artigo 11º da Lei 22 de 2012, diz que ou se pronunciava, preenchendo todos 

os requisitos que a Lei impõe, ou seja, abolindo, é o termo, as freguesias com menos de 150 habitantes, respeitando os 

20% ou 25%. Disse que houve apenas o caso de duas freguesias que pretendiam agregar-se, o que quer dizer que se a 

Assembleia Municipal não se pronunciasse, preenchendo os requisitos soltos, equivalia a não pronuncia conforme o artigo 

14º. Perguntou se algum grupo municipal tinha uma proposta de agregação para ser discutida e votada. Disse que uma 

vez que a Câmara não tinha e a Mesa também não, propôs então a não pronuncia. Disse ainda que recebeu do Terrenho 

um abaixo-assinado com largas dezenas de assinaturas onde se entendia que não concordavam com a união Sebadelhe / 

Terrenho. Ora, no seu entender, compete à Assembleia de Freguesia representar as populações e apresentar propostas. 

Colocada à votação, a não pronuncia da Assembleia Municipal foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------- 

--------- De seguida, chegados ao ponto onze da ordem de trabalhos - Período destinado ao público, o Presidente da 

Mesa deu a palavra à munícipe Maria Isabel Alexandre Almeida, natural de Monte Zebro, anexa do concelho. Esta referiu 

que lamenta a sua intervenção e que uma senhora de 84 anos, Prazeres de Lurdes, tenha de se deslocar a esta 

Assembleia. Mencionou que se deslocam àquela anexa a família constituída por 35 pessoas e o triplo de pessoas para 

trabalhar. Não percebe como num país que quer o desenvolvimento, sendo Monte Zebro uma terra produtiva, lamenta que 
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seja a única anexa do concelho que não tem um caminho alcatroado. Lembrou que aquando a inauguração da 

electricidade o Presidente do Município disse ao pai dela que a seguir iriam alcatroar o caminho. A verdade é que o pai já 

morreu à 23 anos e o caminho continua na mesma. Recordou que houve pessoas que lhe deram AVC’s, morrendo porque 

não tiveram a assistência atempada. Mencionou que todos os anos, no Inverno, Monte Zebro, fica três semanas 

intransitável. Disse que a sua mãe é uma mulher que criou 10 filhos, é honesta, que sempre pagou as suas contribuições 

e lamenta que Monte Zebro não tenha acessos dignos. Questionou o Presidente do Município para quando é alcatroado o 

caminho e porque razão a autarquia nunca respondeu aos ofícios enviados. Pensa ser uma questão legal e de respeito 

pelos munícipes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Município referiu que foi feita uma candidatura de um conjunto de cinco caminhos 

rurais, entre os quais estava Monte Zebro. A Câmara entendeu que alguns desses caminhos não se justificavam e levou à 

reunião de Câmara a anulação dessa candidatura, ficando claro que assumiam o compromisso de fazer o caminho de 

Monte Zebro este ano sem candidatura. O que aconteceu foi que a Câmara desde Fevereiro está impedida, devido à Lei 

dos Compromissos, de executar o plano e orçamento que tem. Disse não estar em condições de dizer à munícipe, quando 

terão fundos disponíveis para adjudicar essa obra. Caso o empréstimo for ao Tribunal de Contas e vier visado ainda em 

Outubro, aí poderão avançar com a obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio novamente a munícipe referindo que já há 23 anos que houve que o caminho irá ser alcatroado e que 

saiba a lei dos compromissos foi muito posterior. Referiu também que com a prata da casa se pode fazer muito e sabe 

que a Câmara tem muitos funcionários. Questionou, em nome das pessoas que trabalham naquela anexa, o porquê de no 

verão o único chafariz existente não ter uma pinga de água, uma vez que este possuía um nascente esplêndido, pedindo 

para que fosse feita a sua limpeza. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município disse que prata da casa a Câmara possui mas não tem, nem produz alcatrão. Referiu 

que a electrificação feita em Monte Zebro foi no mandato no Sr. Inácio Pinto, na altura Presidente da Câmara e que ele se 

encontrava lá como vereador, logo nunca poderia ter assumido compromissos. --------------------------------------------------------- 

--------- O Presidente da Mesa, depois de analisar propostas apresentadas, informou que a data da segunda reunião desta 

sessão ficaria para o dia seguinte, dia 30, pelas 18h00. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião 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 –  

 

--------- O Primeiro Secretário –- 

 

--------- O Segundo Secretário – 

 


