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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE TRANCOSO DE 12 DE SETEMBRO DE 2013 

 

--------- Aos doze dias do mês de Setembro do ano de dois mil e treze, pelas catorze horas e trinta 

minutos reuniu no Auditório do Pavilhão Multiusos a Assembleia Municipal de Trancoso para a última 

sessão ordinária desta legislatura. 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 actividade municipal;  

--------- Ponto número três – Autorização para a abertura dos procedimentos relativos à contratação 

do fornecimento de refeições para o ano lectivo 2013/2014 e transportes escolares no ano lectivo de 

2013/2014; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto número quatro –- Análise, discussão e votação da proposta relativa ao Contrato 

Programa da Empresa Municipal TEGEC- E.E.M.; ------------------------------------------------------------------- 

-------- Ponto número cinco – Estabelecimento de protocolos com as entidades que asseguram ao 

Prolongamentos de Horário, para quem são transferidas as verbas provenientes da Direção Geral 

dos Estabelecimentos Escolares; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto número seis – Apreciação da situação financeira do Município, com referência ao 1º 

semestre de 2012 – Parecer do Revisor Oficial de Contas; -------------------------------------------------------- 

--------- 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, substituída por António Manuel Saraiva 

Sarmento; Leonel Fernando C.P. Nunes Cruz; Manuel Pinto; José Carlos dos Santos Rodrigues, 

substituído por Maria de Lurdes Pinto Aguiar; Américo Carvalho Mendes; Adelina Maria Almeida 

Ferreira Vaz; José David Rodrigues Santiago, substituído por Nelson Ferreira Costa, o qual também 

faltou, membros do Grupo Municipal do Partido Social-Democrata, e Tânia Sofia pires Martins e 

António Augusto Rocha Rua, membros do Grupo Municipal do Partido Socialista, faltas essas, 

devidamente anotadas assim como as registadas pelos Presidentes de Junta de Freguesia: Jorge 

Manuel Caetano Ferreira, Carlos Manuel Rente Almeida do Nascimento, António Duarte Gomes, 

Amélio Manuel Martins Nunes Salvador, Eduardo António Rebelo Pinto substituído por José Gomes, 

Joaquim Gomes Bernardo, Nuno Filipe Cardoso Morgado, Amílcar César dos Santos Joaquim 

Figueiredo Ribeiro, substituído por José Domingues. ---------------------------------------------------------------- 

--------- Estiveram ainda, presentes em representação da Câmara Municipal, o Presidente do 

Município, Júlio Sarmento, bem como os senhores Vereadores João José Martins Campos de 

Carvalho, Amílcar José Nunes Salvador e Ivone dos Santos Mouco. ------------------------------------------ 

--------- O Presidente da Assembleia começou por explicar que a ata desta sessão teria de ser feita 
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em minuta e aprovada no fim da sessão uma vez que seria a última deste mandato. Colocada a 

proposta à discussão e votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. Informou, também, que 

tinha recebido uma proposta de alteração à ordem de trabalhos desta sessão, pelo que passou a 

palavra ao Presidente do Município, Júlio Sarmento. Este, mencionou que iriam ser retirados os 

pontos três e cinco da ordem de trabalhos respetivamente, “Análise, discussão e votação da 4ª 

Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano” e “Análise, discussão e votação da proposta 

de Regulamento de Apoio à reconstrução de habitações em caso de calamidade pública.” Pediu, 

ainda, para que fossem incluídos dois pontos na ordem de trabalhos, a saber: “Autorização para a 

abertura dos procedimentos relativos à contratação do fornecimento de refeições para o ano lectivo 

2013/2014 e transportes escolares no ano lectivo de 2013/2014”, e “Estabelecimento de Protocolos 

com as entidades que asseguram os Prolongamentos de Horário para as quais são transferidas as 

verbas provenientes da Direcção Geral dos Estabelecimentos Escolares”. ----------------------------------- 

--------- O Presidente da Assembleia colocou à votação os dois pontos para inclusão na ordem de 

trabalhos e os mesmos foram aceites por unanimidade. Informou que estes teriam a numeração três 

e cinco na respetiva ordem de trabalhos. Seguidamente colocou a ata da última sessão da 

Assembleia à votação, sendo a mesma aprovada por maioria com cinco abstenções. Endereçou em 

nome da Assembleia, os sentimentos às famílias do Sr. Silvino e do Dr. Morgado Baptista pelo 

falecimento dos mesmos. Passou em seguida, a ler um email enviado pela deputada Gabriela Lopes 

relativo aos prazos de entrega da documentação para a Assembleia Municipal, uma vez que os 

mesmos não foram cumpridos. Explicou que a reunião de Câmara tinha sido no dia anterior, às 15 

h00, o que só possibilitou o envio dos documentos ao fim do dia, reconhecendo que o prazo do 

Regimento da Assembleia não foi cumprido. Fez referência à comunicação do Presidente da Junta 

de Freguesia de São Pedro que pedia a sua substituição nesta Assembleia, uma vez que não 

poderia estar presente por motivos profissionais e onde também agradecia a forma como o 

Presidente da Assembleia sempre o tratou. ---------------------------------------------------------------------------- 

--------- Iniciado o ponto um da ordem de trabalhos, tomou a palavra o deputado João Baptista para 

referir que mereciam igualmente o voto de pesar os bombeiros que faleceram recentemente no país. 

O Presidente da Assembleia referiu que iria ser guardado um minuto de silêncio em memória dos 

bombeiros falecidos e, iria também, ser apresentado um voto de pesar pelo seu falecimento. 

Terminado o minuto de silêncio foi apresentado pela mesa o voto de pesar que mereceu a 

aprovação por unanimidade dos deputados. Continuando a sua intervenção o deputado municipal 

João Batista referiu-se aos incêndios que assolaram o concelho, nomeadamente os incêndios de 

Moreira de Rei e de Valdujo. Agradeceu a onda de solidariedade da população e aproveitou para 

salientar algumas críticas, que consideram imerecidas, endossadas aos bombeiros. Informou que o 

próprio relevou tais críticas tendo em atenção o momento emocional que as pessoas viviam. 

Agradeceu também, o apoio dos autarcas de Carnicães, Freches, Santa Maria, Rio de Mel e 
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Terrenho que fizeram chegar donativos à Corporação de Bombeiros de Trancoso para a aquisição 

de uma nova viatura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- O deputado João Baptista prosseguiu a sua intervenção mencionando que gostou de estar 

presente neste órgão e ter dado o seu contributo para o concelho de Trancoso. Proferiu um 

agradecimento ao Presidente de Câmara pelos vinte e oito anos de dedicação ao concelho e, ao 

Presidente da Assembleia pelos vinte e quatro anos que presidiu a Assembleia Municipal. Desejou a 

todos as maiores felicidades. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O deputado Mário Castela tomou a palavra deixando o seu testemunho de amizade, respeito 

e consideração ao Presidente da Assembleia Municipal, António Rios da Fonseca Leal. -----------------

--------- O deputado Amaral Veiga referiu que se associa às manifestações de pesar pela morte dos 

dois autarcas deste município e, também, dos bombeiros de Portugal. Referiu que a freguesia de 

Moreira de Rei foi muito afectada pelo incêndio que colocou em risco as suas dez povoações. 

Salientou a manifestação de solidariedade para com as vítimas destacando mesmo, a formação de 

uma comissão que abriu uma conta bancária para fazer face aos maiores dramas que algumas 

famílias passaram. Esclareceu que os fundos obtidos pela comissão, só serão distribuídos depois 

das eleições autárquicas uma vez que “políticos menores” estão preocupados com a sua 

distribuição. Seguidamente deixou uma palavra de apreço para com todos os membros da 

Assembleia que, por razões diversas, não integrarão o próximo órgão autárquico. Destacou também, 

quatro deputados, e, entre eles salientou no Partido Socialista, os deputados Paulo Matias e 

Eduardo Pinto. Referiu-se ao primeiro, que não integrará a Assembleia Municipal pois é candidato 

nas listas da Câmara Municipal, como sendo um deputado que evidenciou qualidade e preparação 

nas suas intervenções que considerou de excelência. O deputado Eduardo Pinto, que não integra a 

lista da Assembleia por se candidatar ao Executivo municipal, como sendo um deputado que nunca 

vinha para uma Assembleia sem estudar os documentos, sendo as suas intervenções 

demonstradoras de muita preparação. Dentro do Partido Social Democrata, salientou o deputado 

Paulo Amaro a quem reconheceu capacidades e excelência nas suas intervenções. Por fim indicou o 

nome do Presidente da Assembleia Municipal desde 1989, António Leal. Recordou que iniciaram 

juntos a sua atividade autárquica, um como candidato a Presidente da Assembleia Municipal e o 

outro, como candidato a Presidente da Câmara Municipal. Salientou a forma como o Presidente da 

Assembleia Municipal sempre dirigiu os trabalhos destacando a lealdade, respeito e consideração. 

Esclareceu ainda, que o mesmo sempre o informou dos assuntos a tratar solicitando mesmo, a sua 

opinião na qualidade de líder de bancada do Partido Socialista. Referiu ainda, que sempre dirigiu os 

trabalhos com qualidade, respeito e isenção. Reconhece que o Presidente da Assembleia 

conseguiu, quase sempre, despir a sua veste partidária tomando posições que muitas vezes não 

agradaram ao partido que o elegeu, o que só revela o seu desempenho francamente positivo. Louva 

por isso, todo o seu desempenho em seu nome pessoal e do partido que lidera. -------------------------- 
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--------- Fazendo um balanço do seu mandato, o deputado Amaral Veiga referiu-se a algumas 

intervenções suas que puderam ser consideradas mais agressivas, ácidas. Concretamente, referiu 

as intervenções contra o Presidente da Câmara. Reconheceu que não é esse o seu temperamento 

pois considera-se uma pessoa compreensiva, tolerante, diplomata, acessível. A sua atuação ficou a 

dever-se a atitudes intolerantes por parte do Presidente da Câmara, que não do Dr. Júlio Sarmento. 

Em relação ao presidente da Câmara anuncia que no próximo ponto da ordem de trabalhos voltará a 

ser de novo, ácido e agressivo para com ele, e que, para ele, não tem palavras de apreço, de 

enaltecimento ou de agradecimento já que muito em especial neste último mandato, nunca respeitou 

os compromissos que assumiu, tendo-se sentido perseguido, vilipendiado, pelo que não pode 

proferir as tais palavras de apreço. --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Interveio seguidamente o deputado Paulo Matias para se referir ao deputado Amaral Veiga, 

ao qual enalteceu as qualidades de líder de bancada tendo-o considerado um exemplo nessa 

qualidade. Enalteceu igualmente, as suas intervenções como membro da bancada do Partido 

Socialista. Solicitou ao Presidente da Assembleia a minuta sobre a fusão da TEGEC que teria sido 

enviada ao tribunal de contas, uma vez que a requereu na última sessão e ainda não a tinha em seu 

poder. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O Presidente da Assembleia agradeceu as palavras que os deputados proferiram a seu 

respeito. Relativamente à minuta, disse que seguiu os trâmites e se houve ou não resposta já não 

lhe competia a ele. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A deputada Luísa Gil teceu considerações sobre o novo ano lectivo e relembrou ao próximo 

Executivo para que não esqueça a situação da construção de um novo canil ou, pelo menos, um 

melhor tratamento para com os animais. Agradeceu ao Dr. Leal a confiança que depositou nela para 

substituir o segundo secretário da Mesa da Assembleia já que, apesar de não ser filiada em qualquer 

partido, integra a bancada do Partido Socialista. No contexto dos bombeiros voluntários referiu que 

só quem é familiar, ou foi, de algum bombeiro, consegue entender a palavra carinho que estes 

homens merecem e que qualquer outra palavra mais ingrata em relação a eles, será sempre isso 

mesmo, uma palavra ingrata. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- Interveio o deputado Leonel Alves subscrevendo as palavras do deputado Amaral Veiga 

relativamente ao Presidente da Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município tomou a palavra referindo que o Presidente da Assembleia o 

acompanhou ao longo de seis mandatos. Sente-se muito gratificado pela forma como conduziu os 

trabalhos procurando sempre distanciar-se, tendo em vista o respeito, objetivo da lei, de forma a 

garantir a imparcialidade. Regozijou-se pela forma como os partidos reconheceram tal actuação. 

Agradeceu a todos os membros da Assembleia a forma ativa como defenderam os interesses do 

município sobrepondo-os sempre aos interesses partidários. Referiu que nestes sete mandatos 

sempre encontrou uma Assembleia activa e participativa. Em resposta ao Dr. Paulo Matias disse que 

foram enviados documentos ao tribunal de contas e solicitou ao Dr. Francisco que encaminhasse a 
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pretensão do deputado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Chegados ao ponto dois da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia solicitou ao 

Presidente da Câmara para dar um esclarecimento, ainda que breve, sobre a atividade municipal 

desenvolvida desde a última sessão da Assembleia Municipal realizada em Junho, e até à presente 

data, uma vez que, embora não fosse imperativo legal, apenas tinha recebido o relatório da atividade 

municipal neste dia, presumindo igualmente que tinha acontecido o mesmo com os restantes 

membros da Assembleia. O Presidente da Câmara mencionou então, os investimentos que foram 

executados nos últimos 28 anos que permitiram um crescimento do concelho, destacou os arranjos 

urbanísticos de Trancoso, o projeto de silvicultura, os projetos relacionados com a protecção 

ambiental e a casa do Bandarra e centro Isaac Cardoso.----------------------------------------------------------- 

 -------- Tomou a palavra o deputado João Paulo Matias referindo que falta mencionar na actividade 

municipal, a utilização de meios humanos e materiais do Município ao serviço do Partido Social 

Democrata em campanha pré eleitoral. Referiu que tinha sido utilizado o veículo da presidência, o 

BMW, para levar as credenciais aos presidentes de Juntas, mencionou a utilização da fotocopiadora 

e impressoras para os panfletos de propaganda política do Partido Social Democrata, mencionou os 

serviços telefónicos para perguntarem aos presidentes de junta sobre os horários das missas de fim 

de semana, mencionou a instauração de processos disciplinares a trabalhadores da Eventos, que, 

destacou, não era possível serem instaurados sem autorização da Câmara que superintende esta 

Empresa, e que, aconteceram só porque não apoiaram o candidato Dr. João Rodrigues, mencionou 

as proposituras de ações judiciais contra o município em que intervêm familiares do Sr. Presidente 

da Câmara e que terminaram em acordos judiciais. Referiu que nestes vinte e oito anos o Presidente 

de Câmara deixou mais que uma marca, deixou uma mancha que foi a de não ter sabido distinguir o 

Partido Social Democrata local, da instituição do Município. Referiu que durante os vinte e oito anos 

em que exerceu o poder nunca entendeu que a autarquia deve estar ao serviço dos munícipes e não 

dos interesses partidários. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O Presidente da Câmara disse que não tem conhecimento que tenha sido utilizado qualquer 

recurso humano ou material do Município a favor da campanha do Partido Social Democrata. 

Esclareceu que se o Dr. João Rodrigues utilizou a viatura da autarquia foi na qualidade de vereador 

a tempo inteiro, portanto, ao serviço da autarquia. Relativamente ao processo disciplinar referido 

pelo orador anterior, diz que não foi consultado, ouvido, nem achado, mas considera que o mesmo 

aconteceu no exercício de competências legítimas. Relativamente aos acordos judiciais com 

familiares seus, disse tratar-se de um terreno em Vila Franca das Naves, que dez anos depois de 

começarem a ser pagas as primeiras indemnizações, a avó da sua esposa ainda não tinha recebido 

qualquer importância pelo que, a mãe da sogra, acabou por propor uma acção judicial contra a 

autarquia. Salienta que esses acordos foram todos votados por unanimidade na Câmara, votação, 

na qual, o mesmo não participou. Entende que tal votação não configura nenhuma atitude de favor 



Acta n.º 25 – 12 de Setembro de 2013 

 

Pág. 7 

 

do Município relativamente à mãe da sua sogra. Terminou dizendo que o Partido Social Democrata 

nunca se serviu do poder. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- De seguida, usou da palavra o deputado Amaral Veiga referindo que a maior atividade 

municipal destes meses foi omitida. Consistiu em fazer suportar à próxima Câmara quase meio 

milhão de euros no pagamento de obras feitas por Juntas. Esta situação resultou do facto de há 

quatro anos não terem sido celebrados os protocolos relativamente a obras prometidas. Os 

presidentes de Junta pressionaram a Câmara e esta, entendeu que a melhor forma de resolver o 

problema, uma vez que não constavam nem no Plano nem em Orçamento, foi a Biosfera, a empresa 

do empreiteiro de Pinhel conhecido por Baraças, executar essas obras. Contudo, ao longo dos 

quatro anos de mandato nunca foram celebrados os ditos protocolos. O referido empreiteiro interpôs 

acções judiciais contra as Juntas e a Câmara. Em 15 de Julho, antes de terminar o prazo de 

contestação, o Juiz do Tribunal Administrativo homologou um acordo, assinado pelo Presidente do 

Município, em que vinculava a Câmara Municipal em cerca de meio milhão de euros. O deputado 

Amaral Veiga disse que iria participar esta questão à Inspecção Geral de Finanças. ----------------------- 

--------- De seguida, o mesmo deputado apresentou documentos sobre uma ação em tribunal, no 

nome de Josefina Matias Teixeira Araújo, sogra do Presidente do Município, autora neste processo. 

Pede-se a condenação do município, a pagar o preço de 22,52€ por cada metro quadrado. Este 

valor foi proposto pela Câmara e aceite pelas autoras. Uma das testemunhas indicadas no processo 

é o Dr. Júlio Sarmento e, o advogado, é o Dr. João Figueiredo filho do Dr. João Rodrigues. Porém, 

na procuração consta, no cabeçalho, um timbre com o nome do Dr. João Rodrigues, ou seja, este 

propõe uma acção contra a Câmara onde é vereador e também está indicado como testemunha. 

Junto, aparece um termo de transação sem ter sequer havido contestação, ou seja, um acordo 

assinado pelas autoras e a Câmara, mais precisamente pelo Presidente da Câmara. Seguidamente 

o orador leu o artigo 44º do Código de Processo Administrativo que prescreve que “nenhum titular ou 

órgão ou agente da administração pública pode intervir em procedimentos administrativos, ou em ata 

ou contrato de direito publico ou privado da administração pública nos casos seguintes: Quando por 

si ou como representante de outra pessoa nele tenha interesse o seu cônjuge, algum parente ou 

afim na linha reta”. Mencionou que, obviamente, a sogra é parente em linha reta. Na sua opinião é 

claro que a Câmara deveria ter pago o terreno, mas não desta forma. ----------------------------------------- 

--------- Em resposta, o presidente do Executivo disse que esse terreno foi o ultimo a ser pago e com 

um preço inferior àquele que resultou da única expropriação que houve. Reconheceu que este 

processo estava irregular e, por isso, não prosseguiu pois não tem homologação do Juiz e foi 

presente a uma reunião de Câmara onde foi substituído por uma deliberação da Câmara e, onde ele 

não votou. Essa deliberação foi aprovada por unanimidade e foi ela que deu origem ao pagamento. -

--------- O deputado Amaral Veiga disse que o processo não foi homologado porque a Juiz convidou 

as partes a pronunciarem-se sobre a competência e razão na matéria, ou seja, segundo a sua 

opinião, o processo seria da competência do Tribunal Administrativo de Castelo Branco. Disse 
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desconhecer se tinha sido tomada alguma deliberação, só são vistas depois de três, quatro ou cinco 

meses. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O Presidente do Município disse que o processo não prosseguiu porque entenderam que não 

era muito cordial a forma como estava a ser conduzido e, foi substituído por uma deliberação que 

ainda durante esta Sessão o Dr. Francisco Coelho, que secretariou a dita reunião do Executivo, 

apresentará. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Por uma questão de estruturação da ata vai fazer-se nesta altura, referência à parte da Sessão 

sobre o assunto). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Questionado sobre o documento que garantiu apresentar, o Presidente da Câmara apenas 

referiu que a deliberação do Executivo foi tomada a vinte e cinco de Julho de 2013, tendo sido 

aprovada por unanimidade, não tendo ele participado na votação. ---------------------------------------------- 

--------- Dada a palavra ao deputado João Paulo Matias este disse que tendo acabado de falar com 

um vereador do Executivo, que esteve presente nessa reunião, foi informado que, na mesma, não se 

fez referência a qualquer processo judicial e consequente transacção. Segundo ele, o Presidente da 

Câmara apenas informou aquele órgão que existia uma dívida para com a sogra e que era 

necessário pagá-la. Foi este pagamento que o Executivo votou não tendo tido conhecimento do 

referido processo judicial. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Entretanto o Presidente da Assembleia Municipal questionou o Presidente do Executivo se 

após a propositura da acção judicial contra a Câmara e, tendo por consequência, a mesma sido 

citada, se foi do conhecimento do Executivo o referido processo judicial, tendo este referido que não 

teve conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Retomando o seguimento da ordem de trabalhos o Presidente da Assembleia Municipal deu 

a palavra ao Presidente da Freguesia de Torres, Augusto Salvador, que interveio referindo que, para 

a apresentação da candidatura do Partido Socialista realizada na escola secundária, também foram 

usados recursos humanos, viaturas e gasóleo do Município. ------------------------------------------------------

--------- O deputado João Paulo Matias recordou que quando foi feita a venda do pavilhão, junto ao 

centro de inspecções, à sogra do Presidente do Município, na altura, como este entendeu que não 

era eticamente correcto participar na deliberação que deu origem a essa venda, absteve-se. Quando 

foi atribuído um subsídio de apoio ao investimento ao Hotel Turismo de Trancoso, também o 

Presidente do Município se absteve porque a esposa tinha uma quota-parte e ele entendeu que não 

era correto. O deputado ficou, por isso, admirado quando viu a assinatura do Presidente do 

Município num acordo onde está a sua sogra como parte na acção. Questionou se este caso já era 

eticamente correto. Em resposta, o Presidente do Município disse mais uma vez, que por se 

aperceber que o processo não era correto é que não prosseguiu, sendo o mesmo substituído por 

uma deliberação onde ele não votou. Relativamente aos processos que o deputado Amaral Veiga 

falou, referiu que era compromisso da Câmara financiar através de subsídios, essas obras. Como a 

Câmara não conseguiu arranjar dinheiro para dar subsídios, entendeu-se que era a mesma coisa 
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transigir uma acção de igual montante. Transigir é reconhecer que a propriedade das vias, no caso 

de Vila Franca das Naves, é da Câmara e, a execução da Junta de Freguesia. Se fosse a Junta a 

pagar sem auxílio da câmara, estaria a fazer um enriquecimento sem causa. No caso de Vila Franca 

das Naves, disse que esta Assembleia aprovou a delegação de competências o que quer dizer que a 

própria Junta agiu em consonância com uma autorização da Assembleia que aprovou essa 

delegação de competências. Concluindo, e conforme as contas do primeiro semestre, disse haver 

uma redução do passivo em mais de dois milhões de euros e, que apesar da assunção da 

responsabilidade, a Câmara tem folga para a acomodar na redução do endividamento estando 

abaixo dos limites de endividamento de curto, médio e longo prazos.------------------------------------------- 

--------- Em direito de resposta o deputado João Paulo Matias questionou o Presidente do Município 

se entende correto que o candidato à Câmara do Partido Social Democrata, Dr. João Rodrigues, 

esteja a intentar acções contra a própria Câmara a que ele quer ser Presidente. ------------------------- 

O Presidente do Município lembrou que, em reuniões de Câmara, o Dr. João Rodrigues tem 

manifestado interesse, sem qualquer remuneração, agilizar procedimentos do ponto de vista de 

formas. Tudo o que o Dr. João Rodrigues tem feito profissionalmente pela Câmara Municipal, nunca 

debitou nada, e disso, tem sido informada toda a vereação. -------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Leonel Alves questionando se não teria sido mais transparente o 

processo judicial em apreço, ter dado entrada depois de terminar o presente mandato. Não tem 

dúvidas que a ação foi, intencionalmente proposta em Maio, para ser resolvida antes de 29 de 

Setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------Em resposta o Presidente do Município disse que está muito admirado pelo facto de depois 

de vinte e oito anos de desempenho do cargo não se discutam os resultados dos diferentes 

mandatos, porque são incontestáveis, e se venha aqui, nesta altura, a fazer um processo de 

intenções sobre o comportamento ético do Presidente da Câmara. Relativamente ao processo 

judicial esclareceu que foi uma deliberação camarária e não o referido processo judicial que vinculou 

a Câmara à obrigação do pagamento do terreno. Esclareceu ainda, que este assunto não era de 

ultima hora porque já no mandato anterior se tinha falado várias vezes na necessidade de regularizar 

aquela aquisição. Mencionou que neste mandato o assunto já, por diversas vezes, tinha ido a 

reunião de Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O deputado Luís Castro fez uma breve análise dos incêndios ocorridos no concelho e 

salientou a necessidade de se fazer algo em relação aos mesmos, desafiando o próximo Executivo a 

trabalhar em termos de planeamento florestal. ------------------------------------------------------------------------                                                                        

--------- No ponto três não havendo discussão, foi feita a votação da matéria em apreço, tendo a 

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

--------- Chegados ao ponto quatro o Presidente do Municipio informou que o contrato programa 

seria no valor de 200 000€ e teria de ser comunicado, obrigatoriamente, ao Tribunal de Contas e à 

Inspecção Geral de Finanças. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- O deputado João Paulo Matias referiu que o Partido Socialista não tendo conhecimento se irá 

haver ou não, fusão da empresa, pois no seu entender o processo foi ilegal e não tendo 

conhecimento do que foi minutado e enviado para o Tribunal de Contas, não poderá estar a votar um 

contrato programa para uma entidade que, para eles, Partido Socialista, legalmente já nem existe. 

Por isso, informou que iriam votar contra. ------------------------------------------------------------------------------ 

--------- O deputado Nuno Rodrigues leu extractos do parecer do Revisor Oficial de Contas pedindo 

esclarecimentos ao Presidente do Municipio, uma vez que não percebe o porquê de nesta altura vir 

à Assembleia um contrato programa deste valor, pois vigorará apenas até 31 de Dezembro de 2013. 

Em resposta o Presidente do Executivo disse que os contratos programa têm de vir 

obrigatoriamente, por lei, à Assembleia Municipal e que a empresa municipal precisa de fluxos 

financeiros do Município para solver os seus compromissos. ----------------------------------------------------- 

--------- Posta a votação, a proposta foi aprovada por maioria com vinte e três votos a favor, treze 

contra e cinco abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- No ponto cinco o Presidente do Município explicou que a componente de apoio à família 

que inclui prolongamentos e também serviços de refeições é protocolada nas escolas com várias 

entidades. Aqui não há um custo directo uma vez que o montante a transferir é igual ao montante 

que DGEE transfere para a Câmara Municipal de Trancoso. Não havendo intervenções foi feita a 

votação tendo sido a proposta aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------

--------- No ponto seis o Presidente do Município fez uma breve apreciação da situação financeira do 

Municipio relativamente ao primeiro semestre. Referiu que o resultado positivo líquido é de 

setecentos e quarenta e um euros, os montantes de endividamento estão dentro do limite da lei e 

asseguram ao município, possibilidade de recorrer a empréstimos se assim o entender. Quanto ao 

passivo diminuiu em mais de dois milhões de euros nos últimos seis meses, o que não teve a ver 

com o PAEL. Concluiu que a apreciação que se pode fazer é bem positiva. ---------------------------------- 

--------- Não havendo intervenções do público no ponto sete, foi dada por terminada a sessão, cuja 

ata em minuta, foi votada e aprovada por unanimidade.    

 

O Presidente da Mesa da Assembleia –  

 

O Primeiro Secretário –  

 

O Segundo Secretário –  

 

 


