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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE TRANCOSO DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 

 

 

--------- Aos vinte e quatro dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e catorze, pelas nove horas e 

trinta minutos, no auditório do Pavilhão Multiusos, realizou-se uma sessão ordinária da Assembleia 

Municipal de Trancoso, legalmente convocada para o efeito e presidida por José Amaral Veiga, 

Presidente da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------

--------- A ordem do dia foi a seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

--------- Ponto número três – Análise, discussão e votação da 1ª revisão ao Plano e Orçamento da 

receita e da despesa para o ano de 2014; ------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Ponto número quatro –- Análise, discussão e votação da proposta de designação da 

composição do júri do Procedimento Concursal para o provimento do cargo de Direcção Intermédia 

de 2º grau – Chefe da Divisão Financeira; ------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Ponto número cinco – Análise, discussão e votação da proposta de atribuição de apoio à 

Junta Freguesia de Vila Franca das Naves; ----------------------------------------------------------------------------

-------- Ponto número seis - Análise, discussão e votação da proposta de assunção de despesas 

plurianuais; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Ponto número sete – Eleição do representante dos Presidentes das Juntas de Freguesia no 

Conselho Municipal de Educação; ----------------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto número oito – Eleição do representante das Freguesias no Conselho Cinegético e da 

Conservação da Fauna Municipal; ----------------------------------------------------------------------------------------

------- Ponto número nove - Eleição do representante das Juntas de Freguesia no núcleo executivo 

do Conselho Local de Acção Social; -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

dos membros da assembleia António Carlos Camejo Martins, substituído por Patrícia Raquel 

Bernardo Lavoura; Leonel Matias Alves, substituído por Carlos Humberto Gaspar Saldanha; Daniel 

José Salvador Joana, substituído por António Reis Ferreira, membros do Grupo Municipal do Partido 

Socialista, e António Manuel Oliveira Silva, substituído por Manuel José dos Santos Costa e Nadine 

Dias Ambrósio, substituída por Maria José Guedes da Silva Botelho, membros do Grupo Municipal 

do Partido Social-Democrata. ----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Estiveram ainda presentes, em representação da Câmara Municipal, o senhor 

Presidente do Município, Amílcar José Nunes Salvador, bem como os senhores Vereadores 
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Eduardo António Rebelo Pinto, Ivone dos Santos Mouco, João Paulo Rodrigues Matias e 

Maria Cristina Sampaio Inocêncio. ------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

mesmos, por período igual de tempo”, os membros da assembleia Patrícia Raquel Bernardo Lavoura 

e Carlos Humberto Gaspar Saldanha, membros do grupo municipal do PS. ----------------------------------

-------- O Presidente da Mesa iniciou a sessão colocando à consideração algumas imprecisões da 

acta da sessão anterior. Posta à votação, a mesma foi aprovada por maioria com duas abstenções. 

Informou que os resultados do inquérito, distribuído à entrada, sobre o dia e horas das sessões da 

Assembleia Municipal, iriam ajudar a encontrar uma solução que fosse mais conforme aos interesses 

da maioria dos membros da assembleia. Disse ter recebido uma moção da Câmara Municipal de 

Elvas, em defesa dos doentes oncológicos, que tem como objectivo a defesa dos doentes 

oncológicos e onde solicita que a Assembleia Municipal a possa discutir e votar. Passou a ler a 

Moção que irá ser transcrita na íntegra: “MOÇÃO NO COMBATE AO CANCRO, TODOS SOMOS 

POUCOS EM DEFESA DOS DOENTES ONCOLÓGICOS 

Considerando que é uma obrigação dos autarcas a defesa dos interesses da população que 

representam; 

Considerando que o acesso aos medicamentos para o tratamento mais adequado dos doentes 

oncológicos está a ser posto em causa, contra os interesses legítimos dessa população que temos a 

obrigação de defender; 

Considerando que tal medida afecta milhares de doentes em situação de grande fragilidade e que, 

lutando contra uma doença grave, não podem estar sujeitos a acções que contribuam para degradar 

a qualidade dos serviços de saúde que lhes são prestados; 

Importa que todos os cidadãos do país, e os autarcas em particular, tomem conhecimento que o 

despacho nº13877-A/2013, publicado em Diário da Republica de 30/10/2013, tem implicações 

graves para as populações. Essas implicações têm sido amplamente discutidas pela comunidade 

médica, pela Ordem dos Médicos, pelas associações de defesa dos doentes oncológicos e 

difundidas pela comunicação social nacional. 

O Despacho em causa visa limitar o pedido de Autorização Excepcional para uso de terapêuticas 

inovadoras aos designados Centros Especializados para Utilização Excepcional de Medicamentos 

(CEUEM). A referida limitação abrange os tratamentos para doenças oncológicas e limita os CEUEM 

a três unidades: os IPO’S de Lisboa, Coimbra e Porto. 

Importa tomar em atenção os argumentos apresentados pela Ordem dos Médicos, pelo seu Colégio 

de Oncologia e por largas dezenas de médicos oncologistas portugueses que, em documento, 

contestam esse Despacho do Secretário de Estado da Saúde, por considerarem: 
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- que o referido despacho é “ discriminatório para com os doentes afastados dos grandes centros 

médicos e contrário a um acesso justo e equitativo aos cuidados de saúde, defendendo a sua 

suspensão imediata”; 

- que o despacho é “ atentatório da saúde dos doentes, gerador de profundas desigualdades 

regionais, afastando os doentes do interior do país da acessibilidade a potenciais terapêuticas, 

potenciador de racionamento e que se baseia em explicações sem fundamento”; 

- que “ os doentes que não forem das regiões de Lisboa, Porto ou Coimbra são discriminados 

negativamente no acesso a terapêuticas inovadoras que careçam de autorizações especiais de 

utilização (AE)”; 

-que “os doentes que não forem das regiões de Lisboa, Porto ou Coimbra, pelas longas distâncias 

que passam a ser obrigados a percorrer, alguns já em condição mais débil, são mais rapidamente 

condenados à morte”; 

- que muitos hospitais do país” passam a ser proibidos de tratar alguns doentes que possam 

beneficiar de terapêuticas que necessitem de AE do INFARMED!” 

O Despacho refere ter “o objectivo de reforçar a racionalidade, equidade e excepcionalidade do 

recurso a estas Autorizações Excepcionais (AE) para medicamentos dependentes de avaliação 

prévia pelo INFARMED”. Os médicos oncologistas e a Ordem dos Médicos consideram que estas 

explicações” são enganadoras e as consequências serão as opostas”, como a seguir apontam: 

“1- A autorização de AE não depende do hospital de origem do pedido mas sim do caso clínico e da 

fundamentação técnica e cientifica da utilização do medicamento proposto. 

2- Obrigar doentes do interior a percorrer grandes distâncias para poderem ser tratados não gera 

equidade, bem pelo contrário, agrava tremendamente as desigualdades. 

3- Ao afastar os doentes da acessibilidade à terapêutica não se introduz racionalidade mas sim 

racionamento geográfico, o que é inadmissível. 

4- Os hospitais que, prejudicando doentes, bloqueavam pedidos de AE, manterão o mesmo 

comportamento, agora não enviando os doentes para os ditos e limitados Centros Especializados 

para Utilização Excepcional de Medicamentos (CEUEM). 

5- Ao concentrar mais doentes em Hospitais que já têm tempos de espera, vai atrasar-se ainda mais 

a análise e o processo terapêutico destes doentes, que correrão o risco de morrer antes de 

receberem o tratamento que lhes pode prolongar significativamente e melhorar a qualidade de vida. 

6- Há muitos centros de excelência no tratamento de doenças oftalmológicas e oncológicas fora dos 

três grandes centros médicos, do país, o acesso ao conhecimento científico e aos protocolos 

terapêuticos é universal, as AE são autorizadas pelo INFARMED, o que garante o seu rigor de 

aprovação, pelo que o presente Despacho é totalmente desprovido de necessidade e de sentido. 

7- O Despacho contraria a responsabilidade científica no exercício da profissão médica e a relação 

de confiança entre médico e doente para os médicos especialistas que trabalham fora destes 
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centros, porque a sua decisão passou a ter que ser validada por colegas destes centros (quiçá até 

menos graduados e com menor tempo de exercício da especialidade). 

8- O significativo número de AE utilizadas pelos médicos para poderem tratar os seus doentes deve-

se apenas ao extraordinário atraso, em muito casos de vários anos, imposto artificialmente pelo 

INFARMED à aprovação de inovação terapêutica, com graves prejuízos de muitos doentes. Por 

exemplo, há fármacos na área da Oncologia, sem alternativas terapêuticas, com um atraso de quatro 

anos na decisão de comparticipação, numa forma explícita e intolerável de racionamento.” 

Mencionou que caso a Moção fosse aprovada seria enviada ao Sr. Presidente da República, 

Assembleia da Republica, Primeiro-ministro, Ministro da saúde, comissão parlamentar de saúde, 

grupos parlamentares, bastonário da ordem dos médicos, colégio de oncologia da ordem dos 

médicos e associações de defesa dos doentes oncológicos e comunicação social. Pondo à 

consideração a Moção, abriu espaço para intervenções. -----------------------------------------------------------

-------- Interveio o membro da assembleia municipal, Júlio Sarmento, referindo que concordava com o 

conteúdo da Moção apresentada. Sublinhou que o Serviço Nacional de Saúde foi uma conquista dos 

portugueses e que o Governo do PSD tem o firme propósito de o defender. Se não fosse o esforço 

que o Governo tem feito na procura da sustentabilidade da economia portuguesa, o SNS não 

existiria. Referiu que a defesa do SNS une todos os partidos e não pode, nem deve ser objecto de 

disputas partidárias. Informou que o grupo municipal do PSD votaria a favor da Moção apresentada. 

-------- Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa colocou a Moção à votação, tendo 

sido a mesma aprovada por unanimidade. Informou que receberam o relatório de actividades do ano 

2013 da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens e, também, uma decisão do tribunal 

administrativo e fiscal de Castelo Branco, a dissolver a Assembleia Distrital. Informou que se iria 

passar ao ponto um da ordem de trabalhos. --------------------------------------------------------------------------

-------- No uso da palavra o membro da assembleia, Maria Amélia Santos, começou por felicitar o 

executivo pelas várias iniciativas que já levou a cabo desde a sua tomada de posse, dando o 

exemplo da feira da castanha, mercados de produtos locais realizados no largo D. Dinis, animação 

de natal e passagem de ano nesse mesmo local. Referiu ser reflexo de uma mudança de postura e 

de atitude, da vontade de fazer e inovar, apesar dos parcos recursos. Reflexo, também, da 

responsabilidade de cumprir um programa eleitoral sufragado pelos munícipes. Considera tudo isto 

positivo, assim como, a publicação das atas do Executivo na página Web da Câmara Municipal, a 

transmissão on-line destas assembleias e a publicação de um boletim municipal informativo. Face a 

estas iniciativas, parece-lhe que a intenção deste Executivo é ser transparente, governar com e pelo 

rigor, inteirando todos os trancosenses da sua governação, envolvendo-os numa análise critica das 

medidas implementadas, convidando-os a fazer uma avaliação não só dos problemas que o 

concelho enfrenta, como também daquelas que são as posições de todos os intervenientes. 

Intervenientes nas decisões que vão sendo tomadas pelo Executivo, pelos vereadores, por esta 

assembleia e por todos os que nesse órgão representam a confiança que o povo depositou. Disse 
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identificar-se com esta posição de clareza. Fez uma breve referência às intervenções feitas pelo 

vereador, Paulo Matias, na última sessão. Disse que este tinha elencado uma série de factos, 

mostrando dados e números que não deixaram duvidas quanto ao exercício do poder, ou abuso 

dele, do anterior executivo. Apreciou conhecer a verdade dos factos para melhor poder avaliar e 

ajuizar. Mencionou que para acautelar esses actos negligentes e a incúria com que se lida com os 

dinheiros públicos, cabe a todos nós estarmos atentos e zelar para que o poder se exerça de forma 

rigorosa. Questionou o Presidente do Município se a auditoria que tinha sido anunciada está em 

marcha pois considera-a da maior relevância. Trata-se de conhecer em pormenor o que se encontra 

quando se chega ao poder, apurar responsabilidades e atribuir o seu a seu dono. Referiu que se 

consta que existem, nos quadros de pessoal da Câmara Municipal, técnicos superiores, 

enquadrados nos tempos do Executivo do Dr. Júlio Sarmento que, para além de não terem funções 

definidas e atribuídas, não se lhe conhece gabinete ou sitio onde se sentam para trabalhar, nunca 

cumpriram horário de trabalho, nem ninguém sabe o que realmente fazem para merecer o salário 

que auferem ao fim do mês. Disse que não é nada pessoal, nem acha que seja perseguição politica 

de nenhuma ordem mas julga ser imoral que os dinheiros públicos sejam utilizados desta maneira. 

Para finalizar deixou uma frase para todos pensarem: “ Quando os que mandam perdem a vergonha, 

os que obedecem perdem o respeito”. -------------------------------------------------------------------------------- --

-------- Interveio o membro da assembleia municipal, Maria Gabriela Lopes, fazendo uma 

apresentação de um power point alusivo às instalações do canil de Trancoso. Disse fazer esta 

intervenção porque nos vários documentos, planos, previsões de gastos, não existe a mais pequena 

referência ao canil municipal, a centro de recolha, ao cumprimento da legislação em vigor, à 

protecção de animais. Fez referência ao decreto-lei 314 /315 de 2003 onde diz que a Câmara, de 

forma isolada ou em associação com outros municípios, é obrigada a possuir e a manter instalações 

destinadas ao alojamento de animais de companhia. Disse que os centros de recolha carecem de 

uma licença e que não basta vedar um terreno. Nas funções das câmaras municipais, é imperativo 

legal possuírem o centro de recolha de animais, contratar pessoal preparado e adquirir equipamento 

adequado, recolher os animais capturados no centro de recolha oficial, anunciar a existência de 

animais cuja posse não foi reclamada, incentivar e promover o controlo de reprodução de animais de 

companhia. Os animais deste centro têm de dispor de alojamento adequado com a sua espécie, 

devem dispor do espaço adequado às suas necessidades fisiológicas e comportamentais. Os 

factores ambientais como luz, temperatura, ventilação e luminosidade devem ser adequadas às 

espécies alojadas. Demonstrou através de várias fotografias que o canil / gatil municipal do concelho 

vizinho, Mêda, obedece à lei e que o canil de Trancoso é uma ilegalidade. Mostrou também o 

entulho existente na zona envolvente. Disse que, em Julho, um munícipe lhe pediu ajuda porque não 

aceitava as condições em que se encontra o canil. Pediu-lhe para esperar, uma vez que iria haver 

eleições e, quem quer que ganhasse, as pessoas seriam diferentes. Como na última sessão o 

assunto não foi falado, referiu que disse ao munícipe que falaria nesta sessão da assembleia. A 
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carta escrita pelo munícipe era uma carta de denúncia à Directora Geral de Veterinária. Espera que 

seja encontrada uma solução e que o Presidente do Município se comprometa a fazer algo para 

remediar a situação. Solicitou aos presidentes de junta das freguesias para alertarem os agricultores 

que, relativamente à candidatura de subsídios, os rendimentos até 1600€ ficam isentos do 

pagamento da segurança social e não são obrigados a fazer a declaração de IRS, apesar de terem 

de fazer a sua inscrição nas finanças até 30 de Abril. ---------------------------------------------------------------

-------- Usou da palavra o membro da assembleia, Júlio Sarmento, felicitando os titulares dos órgãos 

eleitos nas últimas eleições em Trancoso. Disse que o PSD quer a estabilidade e dar condições de 

governabilidade a esta legislatura. Mencionou que o PSD não deixou o Município numa situação 

ruinosa, como foi dito, porque deixou o município com indicadores que serão muito difíceis de 

igualar. Deu o exemplo do segundo lugar no indicador demográfico e, da mais baixa taxa de 

desemprego no distrito. Trancoso era o concelho mais populoso a norte e que referindo-se à maioria 

a que presidiu deixou sempre cumpridos a 100% os fundos comunitários. No último quadro, dos 

oitenta municípios da região centro, Trancoso teve o terceiro melhor resultado. Como empresário, 

disse que gostaria que, no futuro, esta câmara tivesse os mesmos resultados. Referiu que há duas 

perspectivas de encarar os próximos quatro anos. Se os encararem numa lógica pura de combate 

político, disse que aqui estarão para o combate político. Mas esse não cria condições de estabilidade 

e de tranquilidade. Se, por outro lado, quiserem convergência, unidade, apoio de todos, estão cá 

para isso. Chamou à atenção para o a declaração de interesses por parte do Presidente do 

Município e vereadores que deveria ter sido feita na primeira acta e não foi feita. Mencionou que o 

trabalho realizado pelo PSD foi importante e, que o mesmo constituía, um legado que querem 

preservar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Usou da palavra o Presidente do Município referindo que gostaria de agradecer a presença e 

colaboração dos presidentes de juntas em reuniões para as quais têm sido convocados. Mencionou 

que toda a gente já se apercebeu da transparência, do rigor deste Executivo, e que têm sido estas 

as linhas orientadoras destes primeiros meses de mandato. Disse que todas as sugestões que 

sejam para bem do concelho, venham elas de onde vierem, seriam bem vindas e cá estariam para 

as receber e analisar. Em resposta ao membro da assembleia, Maria Amélia Santos, agradeceu as 

palavras proferidas porque a maioria estava a cumprir o prometido. Pensa que com a publicação das 

actas das reuniões de câmara no site, as questões a debater nas assembleias municipais iriam ser 

menos pelo facto de toda a informação, ser hoje muito mais clara e transparente. Disse que o 

Município não queria ser dono de toda a actividade que se desenvolve no concelho. A Câmara 

Municipal iria procurar, acima de tudo, ser um agente facilitador do desenvolvimento. Disse 

quererem criar condições para que os empresários, os jovens, possam criar o seu emprego e se 

fixarem no concelho. Relativamente à questão da auditoria, disse que a mesma iria decorrer e que já 

tinham sido contactadas três empresas, faltando apenas decidir sobre o tempo em que essa se iria 

realizar. Relativamente à intervenção sobre os técnicos superiores e cumprimento de horários, disse 
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que tem realizado reuniões com os funcionários e a palavra de ordem, além da contenção de custos, 

é o cumprimento dos horários. Recordou que, em quatro meses, no convento São Francisco foram 

realizados três concertos, assim como, já foi realizado um outro espectáculo no centro cultural de 

Vila Franca das Naves. Disse que com esta dinâmica toda a gente terá forçosamente de trabalhar. 

Quanto às questões levantadas pelo membro da assembleia, Maria Gabriela Lopes, referiu que, 

embora não tivesse feito promessa relativamente ao centro de recolha de animais, fê-la em relação 

ao mercado de gado e,  que se trata de uma situação vergonhosa. Informou que, no passado dia 17, 

o Executivo e o médico veterinário tinham visitado o canil da Mêda e, provavelmente, no dia 10 de 

Março iria ser assinado um protocolo entre a Câmara de Trancoso e a Câmara da Mêda de modo a 

realizarem uma parceria para que os animais venham a ser recebidos no canil da Mêda. Supõe que, 

na situação financeira em que o Município se encontra, não se justifica estar a duplicar investimentos 

quando nas proximidades existem condições excelentes para a recolha de animais. Disse que o 

espaço do mercado de gado iria ser recuperado pelos serviços da câmara, assim como, a limpeza 

do espaço envolvente. Relativamente à intervenção do membro municipal, Júlio Sarmento, disse 

que, muitas vezes, ouviu falar de todos os indicadores mencionados. Referiu que aquilo que o PSD 

deixou foram situações inigualáveis, dando o exemplo da degradação em que se encontram os 

Paços do Concelho, da praça municipal e de circunstâncias graves como a da empresa municipal. 

Disse, também, não conhecer nenhum município, nas redondezas, que tenha um conjunto tão 

significativo de obras sem qualquer procedimento concursal. Entende que estão aqui para fazer um 

mandato de quatro anos, concordando que todos são precisos para resolver os problemas que ainda 

existem no concelho de Trancoso. ----------------------------------------------------------------------------------------

-------- Interveio novamente o membro da assembleia, Júlio Sarmento, referindo que, relativamente à 

intervenção do membro da assembleia municipal, Maria Amélia Santos, sobre o não cumprimento de 

horários por parte de técnicos superiores, queria salientar que era o Dr. Fernando Delgado, Director 

de Departamento, que tinha esta função e que, por outro lado, tinham colocado o controlador 

electrónico. Desconhece que, no passado, tenha havido graves violações ao cumprimento dos 

horários. Disse ter apreciado a intervenção do Presidente do Município, mas que, quatro meses de 

concertos e feiras, a câmara mais parece uma agência de espectáculos. Referiu que, por este 

caminho, os indicadores de desenvolvimento não seriam cumpridos. Relativamente à recente 

reunião promovida com empresários, julga que o convite poderia ter sido feito pelo Presidente do 

Município no site da Câmara Municipal e não, apenas, na sua página pessoal. Disse ser necessário 

envolver todos os empresários, não apenas alguns e, da próxima vez, espera que as coisas corram 

melhor. Por ultimo, referiu que, do ponto de vista financeiro, quando a conta de gerência de 2013 for 

apresentada, hão-de verificar que o endividamento de curto, médio e longo prazo pouco ultrapassará 

os 10 000 000€, muito longe daquilo que foi colocado no boletim municipal. Disse ser tempo de 

começar a trabalhar sobre a preparação do próximo quadro comunitário de apoio. Sobre aquilo que 

irá ser a candidatura da Raia Histórica e saber se, tal como acontece com as IPI’s que vai haver 
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apenas uma por CIM, no caso das ADL’s também poderá vir acontecer o mesmo. -------------------------

-------- Em defesa da honra, o membro da assembleia municipal, Maria Amélia Santos, referiu que na 

intervenção anterior não estava a falar de cumprimento de horários, mas sim de pessoas que fazem 

parte dos quadros da Câmara Municipal, que não trabalham em nenhum dos edifícios pertencentes 

ao Município e que não têm gabinete nem secretária. ------------------------------------------------------------ --

-------- Interveio o membro da assembleia, Joaquim Ribeiro, mencionando que verifica que o 

Presidente do Município, desde a sua posse, se vem desculpando com a herança que recebeu. 

Pensa ser hora de esquecer o passado e começar a trabalhar. Custa aceitar-lhe que esta Câmara 

tenha como principal missão, até à presente data, concertos e festas. Pensa que esse dinamismo 

cultural é salutar mas isso, por si só, não basta. Tem acompanhado as actas da Câmara e, até à 

data, ainda não viu qualquer inovação, projecto de investimento que permita encarar o futuro com 

algum optimismo. Na sua opinião, a única realização desta câmara, relativamente ao apoio à 

agricultura, foi a criação dos mercados tradicionais. Disse que estes poderiam ser integrados no 

mercado semanal em vez de serem feitos ao fim de semana, porque existem leis que regem toda a 

actividade económica. Nesses mercados tradicionais, todas essas leis estão a ser violadas porque 

existem pessoas que não estão colectadas, produtos não certificados, etc. Sugeriu que, em primeiro 

lugar, se deve falar com os agricultores e depois criar condições para dinamizar o produto que têm 

para vender. Pensa que se deveria apostar na promoção do concelho, promovendo não só o 

turismo, os locais, mas também, os produtos existentes. Disse ter tido conhecimento, através de 

uma acta da Câmara, que o Centro de Interpretação Isaac Cardoso tem fixado um preço de entrada 

de 2,50€ por pessoa e as isenções seriam definidas futuramente. Questionou se, com essa atitude, 

se promove o turismo em Trancoso e se tal cobrança, tendo em conta que a obra foi comparticipada, 

é legal. Também questionou se o Município, face ao texto da acta, se poderá ver obrigado a devolver 

os subsídios e as comparticipações que recebeu e se os trancosenses serão obrigados a pagar. 

Relativamente ao dinamismo industrial, perguntou o que pensavam pelo facto de ter visto alguma 

preocupação na ampliação da zona industrial de Trancoso. Pensa que, neste momento, é um erro 

porque as zonas industriais, dentro dos grandes centros urbanos implicam um grande investimento, 

em termos de infra estruturas rodoviárias e, no caso de Trancoso, não existem. Disse ser urgente 

pensar numa zona industrial fora do pólo urbano. --------------------------------------------------------------------

-------- Em resposta, o Presidente do Município esclareceu que, relativamente à reunião feita com 

empresários, ninguém teve tratamento especial. Tratou-se de uma informação pública que 

procuraram divulgar o mais possível e que, em 30 de Abril, irá realizar-se outra. Quanto aos 

projectos do QREN, a praça municipal, zonas industriais, problemas nas etares, saneamentos, estão 

todos elencados e irão ser discutidos, não estando nada esquecido. Relativamente à intervenção do 

membro da assembleia, Joaquim Ribeiro, disse que não estavam a ser cobradas entradas no Centro 

de Interpretação Isaac Cardoso. -------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Em direito de resposta, o membro da assembleia municipal, Joaquim Ribeiro, disse que existe 
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uma acta da qual consta que estipularam cobrar uma entrada de 2,50€. Questionou se, para o 

Presidente do Município, as actas não valiam de nada, e, então, por que motivo é que essa 

deliberação foi tomada e, se não está a ser cumprida, por que é que ainda não foi revogada. ----------

-------- O Presidente do Município referiu que, independentemente de tudo, não estão a ser cobradas 

quaisquer entradas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-------- Usou da palavra o Presidente do Município referindo que o documento tinha sido enviado e 

apenas queria sublinhar que o Inverno rigoroso, condicionou a actividade municipal dos serviços 

externos. A propósito de “outras actividades” salientou a grande animação que houve no Natal e 

passagem de ano, a recepção à Sr.ª Embaixadora de Israel e a visita ao Centro Isaac Cardoso, e 

bem assim como, apesar de não constar na informação, a recepção à Sr.ª Embaixadora de Cuba na 

sexta-feira passada. Sublinhou a acção de sensibilização dos presidentes de junta, a propósito das 

florestas e do combate aos incêndios onde, também, foi pedida uma grande divulgação junto de toda 

a população. Quanto à situação financeira, procuraram cortar nos transportes, sobretudo, para fora 

do distrito. Sublinhou os empréstimos de médio e longo prazo, 4 100 000€, o PAEL, 3 580 000€. As 

dívidas perante terceiros, 3 082 000€, obras sem concurso que poderão rondar os 3 000 000€, a par 

das rendas com os investimentos da parceria público privada que são de 8 900 000€. Concluiu que a 

situação financeira da Câmara é muito complicada e que a sua divida andará por volta dos 22 000 

000€, como consta no boletim municipal. Referiu ter chegado uma sentença do Tribunal 

Administrativo Fiscal de Castelo Branco a condenar o Município no montante de 446 423€. Delegou 

a palavra, para uma breve explicação, no vereador João Paulo Matias. ---------------------------------------

-------- O vereador disse que, no dia 30 de Janeiro, deu entrada na Câmara Municipal a decisão do 

Tribunal de Contas sobre a proposta de reorganização da actividade empresarial local e das 

participações locais e, como temiam, o visto veio recusado. Esta decisão fundamentou-se em quatro 

argumentos: 1º ausência de estudos prévios de viabilidade económica à proposta de fusão. 2º 

Entendeu o Tribunal de Contas que as soluções apresentadas não são aceitáveis do ponto de vista 

da natureza contabilística. A nova empresa, que resultaria da fusão, teria que ter receitas próprias 

resultantes de uma actividade em ambiente concorrencial, mediante preços concorrenciais e não 

assentar apenas as suas receitas em apoios públicos, nomeadamente, através das rendas do 

campo da feira e central de camionagem. 3º O Tribunal de contas não percebeu como poderia 

resultar a viabilidade económica com a fusão das empresas, uma vez que quanto à PACETEG, a 

sua única actividade é receber rendas da TEGEC e pagar as prestações à CGD, não tendo qualquer 

receita, e as receitas da TEGEC, por seu lado, vêm praticamente da Câmara Municipal. 4º A forma 

contabilizada dos subsídios pagos pela Câmara Municipal, para cobertura de prejuízos a favor da 

TEGEC, deveria estar inserida num determinado item contabilístico e estavam noutro. Face a isto, 

disse que o Tribunal de Contas entendeu que a proposta era nula por violação do artigo 32 e artigo 

62 nº1 da lei. Na sequência dessa decisão, foi interposto um recurso. Recordou que o PS, na sessão 
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de 28 de Fevereiro de 2013, não votou contra a proposta mas recusou-se, sim, a votar a proposta 

por entender que era nula. Referiu que, quando o processo seguiu para o Tribunal de Contas, 

apenas seguiu uma certidão da deliberação da Assembleia Municipal. Nessa, não constava a 

declaração de voto do PS. Quando veio o primeiro pedido de esclarecimento do Tribunal de Contas, 

este ainda não sabia que o PS se tinha recusado a votar essa proposta e tinha invocado a questão 

da ausência de estudo prévio. Considera que as afirmações, feitas pelo vereador João Rodrigues em 

reunião de Câmara onde disse que foi por causa da posição que PS tomou na Assembleia Municipal 

que o processo teve este desfecho, são uma ilusão que está a tentar “vender” para justificar a 

posição que o PSD tomou na altura. Referiu que este desfecho só veio provar a ligeireza e a 

negligência com que este processo foi tratado pelo anterior Executivo. Informou que o recurso 

apresentado, basicamente, defende que o estudo prévio deveria ser, não em relação às decisões da 

sessão da assembleia municipal de Fevereiro de 2013, mas sim, em relação às decisões dos 

conselhos de administração, quer da TEGEC, quer da PACETEG. Sustentam a viabilidade 

económica e fizeram um apelo para a questão social que poderá decorrer da opção da dissolução da 

empresa municipal. Referiu se o recurso for julgado improcedente, neste momento, não têm uma 

proposta definitiva mas estão a analisar a hipótese de internalização dos trabalhadores. Mencionou 

que o Município tem vindo a ser confrontado com uma série de acções. Para além das acções da 

Biosfera que, até à data, não foi possível chegar a acordo com o sócio gerente no sentido de acordar 

o montante para pagamento em prestações, informou que entrou uma acção da Arqueohoje, no 

montante de 6800€, que tem  a ver com um trabalho de escavação arqueológico feito no Centro de 

Interpretação Isaac Cardoso. Disse ter havido negociações com o advogado, que interpôs essa 

acção, e conseguiu-se um acordo mediante um perdão de juros, pagando 5 800€. Referiu que o 

Município recebeu notificações de duas acções, intentadas contra a Assembleia Distrital da Guarda. 

Uma a pedir a sua dissolução e outra, a empresa Marques e Pereira, reclama o pagamento da 

quantia de 1600 € de uns boletins. Informou, também, que entrou a acção da CARVESTLAR onde é 

pedido a quantia de 517 000€ ao Município. O fundamento desta acção tem haver com um 

compromisso de cedência do terreno, onde a CARVESTLAR construiu o centro comercial grossista. 

Contestaram essa acção, uma vez que não houve deliberação relativamente aos trabalhos de 

terraplanagem, nem em relação à cedência do terreno por parte da Câmara a essa empresa. 

Mencionou que a versão, ao longo dos anos, foi que a Câmara tinha avançado com o processo de 

expropriação e nunca tinha pago a metade do preço que resultou desse processo, ao dono do 

terreno, porque se desconhecia esse dono. Mencionou que a lei permitia que se fizesse o depósito 

do preço à ordem do tribunal. Se não se pagou foi porque não havia dinheiro, ou a haver, foi 

orientado para outras prioridades que não aquela. Ficaram a saber, também, que não houve 

licenciamento para aquela obra porque quando a CARVESTLAR avançou com o pedido de 

licenciamento, os serviços de obras pediram o documento de propriedade e como não existia, não o 

apresentaram e avançaram com a obra, sendo esta clandestina. Informou que contestaram a acção 
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e pediram a presença do Dr. Júlio Sarmento, nesta acção, para dar as explicações que entender. 

Referiu que, na passada terça feira, tiveram conhecimento de uma acção intentada por Aurélio 

Lopes Lda, contra o Município de Trancoso, onde a empresa pede a quantia de 466 000€. Tiveram 

conhecimento da sentença através da Junta de Freguesia do Reboleiro. Foi uma acção intentada 

para as obras da zona industrial do Reboleiro que, como se sabe, não existe no PDM e que resultou 

na condenação do Município por via de um acordo, assinado pelo anterior Presidente da Câmara, 

Dr. Júlio Sarmento, onde reconheceu a responsabilidade dessas obras a favor do Município e 

afastou a responsabilidade do pagamento da junta de freguesia do Reboleiro. Esse reconhecimento 

de divida foi feito sem o registo de compromisso como obriga a Lei dos Compromissos, tratar-se-á 

de mais um ato nulo praticado pelo anterior executivo. Estranha que ninguém tivesse conhecimento 

desta sentença no Município de Trancoso, nem o chefe de departamento, nem o chefe de divisão 

administrativa, nem a chefe de divisão financeira. No entanto, há um despacho de 30/09/2013, com 

uma assinatura do Dr. João Rodrigues. Como não existe processo, informou que irá ser aberto um 

inquérito interno. Comunicou que está a ser preparado um conjunto de participações ao Ministério 

Publico porque entendem que, no mínimo, há indícios da prática de crimes. Por fim, informou que 

tiveram conhecimento de uma garantia bancária, prestada pelo Município de Trancoso, a favor da 

Sanca Casa da Misericórdia. Trata-se de um documento assinado pelo então vereador João 

Carvalho, que disse que só assinou porque na altura o Dr. Júlio Sarmento encontrava-se em Lisboa 

e pediu para ele assinar, relativo a abastecimentos feitos pela Santa Casa da Misericórdia na Repsol 

a favor da Caixa de Crédito Agrícola. Agora, esta vem pedir que o Município pague o valor de 38 

000€. Disse que a lei proíbe as câmaras de prestar quaisquer garantias bancárias. Mostrou um fax 

com o timbre da CMT que saiu da Câmara Municipal enviado pelo Dr. João Rodrigues para o PSD. 

Pensa ser bem simbólico daquilo que foi a utilização dos meios da Câmara Municipal pelo anterior 

Executivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Interveio o membro da assembleia, Júlio Sarmento, referindo que sempre se predispôs prestar 

colaboração ao Presidente da Câmara. Se ainda não houve essa colaboração, foi porque ainda não 

foi marcado o dia e a hora. Relativamente à Empresa Municipal, disse que com a lei que saiu, em 

140 municípios as empresas municipais ou já acabaram, ou terão de ser dissolvidas. Disse que no 

distrito, Seia, Gouveia, Sabugal, Almeida, Figueira, Pinhel, Mêda já dissolveram a sua empresa e só 

Trancoso e Guarda é que escolheram os processos de fusão. Mencionou que, em Fevereiro de 

2013, só havia duas soluções para a empresa municipal, ou se dissolvia, ou iam para o processo de 

fusão. Mencionou que o PS entendia, na altura, ir para a dissolução da empresa. Se do ponto de 

vista do distrito tivessem ido pelo caminho de criar duas empresas intermunicipais, provavelmente, 

com a ajuda do Governo, a empresa poderia ter sido salva. Numa segunda fase, tentaram a fusão 

com a empresa da Mêda, mas a Câmara da Mêda entendeu não fazê-lo. Disse que fizeram então 

esta construção um pouco forçada de fundir a empresa municipal com a PACETEG. Percorreram o 

caminho da fusão e, com isso, foi ganho um ano a favor dos trabalhadores. Pensa que agora se 
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poderá ir para a internalização. Referiu que, sendo tão delicada a construção jurídica que 

apresentaram para a fusão, o PS, com a sua tomada de posição, assassinou a empresa. Quanto à 

CARVESTLAR, empresa promotora do mercado grossista, referiu que foi recebida numa reunião de 

câmara no ano de 2006, representada pelo Sr. Morais que colocou a questão da construção. Depois, 

ainda nesse mandato, com a presença dos vereadores do PS, na altura, Prof. Amílcar, Dr. Amaral 

Veiga e Dr. João Paulo Matias foram aprovados os trabalhos da primeira fase, 23 000€ como consta 

na acta. Numa segunda fase foram aprovados mais 50 e tal mil euros com o voto unânime dos 

vereadores do PS e, portanto, considera esta obra tudo, menos clandestina. Disse que o terreno não 

pode ser formalizado porque este era de uma herança. Sempre procuraram dialogar com os 

empresários e sempre prestaram toda a colaboração no sentido de renovar as licenças de obras 

para a luz, etc. Pensa que esta acção surgiu pelas várias visitas do Dr. João Paulo Matias com a 

ASAE, policia, etc. Mencionou que a questão da Biosfera ainda foi falada enquanto ele ainda era 

Presidente. Trata-se de cinco obras que as juntas de freguesia fizeram, uma delas em Vila franca 

das Naves. Passaram quatro anos e a Câmara não conseguiu disponibilizar o subsídio, entendendo-

se que esta seria uma forma de resolver a questão. Disse que foram cumpridos os procedimentos no 

que diz respeito às juntas de freguesia e, com este acordo, pouparam quatro anos de juros. 

Salientou que com o argumento agora apresentado pelo PS, irão pagar os juros todos. No que diz 

respeito às obras da zona industrial do Reboleiro, disse que os documentos têm de aparecer porque, 

inclusivamente, estiveram indicados numa ordem de trabalhos numa das últimas reuniões de 

câmara. Disse que o actual executivo pode fazer as auditorias que quiser porque há total 

transparência. Relativamente à garantia bancária, a favor da Santa Casa da Misericórdia, disse que 

esta irá pagar os 38 000€ e que a questão já está a ser resolvida com a Caixa de Credito Agrícola. 

Disse que tem constatado, com a leitura das actas da câmara, que reunião após reunião, a lei dos 

compromissos está a ser violada e, essa violação, tem sanções graves. Referiu, também, que têm 

andado a usar a antecipação de fundos do processo de saneamento financeiro, o que é ilegal e tem 

consequências. Por ultimo, questionou como é possível configurar a legalidade da nomeação do 

conselho de administração da empresa municipal. Disse que esta decisão não poderia ter sido 

tomada pois, quer a lei 75/2013, quer a lei do novo regime das empresas municipais, é muito clara. A 

câmara municipal não tem competência para nomear o conselho de administração da empresa 

municipal, o que quer dizer, que essa deliberação é nula, não produz efeito. Questionou qual é a 

eficácia de todos os actos que têm sido praticados pelo Conselho de Administração da Empresa 

Municipal, apresentando um requerimento que passou a ler e irá ser transcrito na integra: --------------

“ Requerimento 

Exmº Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de Trancoso 

A Câmara Municipal aprovou por maioria a nomeação do Conselho de Administração da TEGEC 

E.M. bem como a proposta de estatuto remuneratório dos seus órgãos em reunião de 23 de Outubro 

de 2013, conforme acta aprovada e publicada no site municipal. 
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Tal deliberação, só poderia ter-se baseado no artº64º, 1º da Lei 169/99 de 18 de Setembro. 

Acontece, que esta designação legal foi revogada expressamente pela Lei 75/2013 de 12 de 

Setembro. 

A nomeação do Conselho de Administração da Empresa Municipal por parte da C.M. não podia 

assim ter sido tomada por violação da lei o que importe a sua nulidade. 

De resto, esta deliberação viola ainda o disposto na lei 50/2012 de 31 de Agosto. 

Ora, como o Conselho de Administração continua nomeado, designadamente o seu Presidente, 

cabe questionar a legalidade desta nomeação e os seus efeitos, em particular a eficácia de todos os 

actos praticados por este Órgão, bem como em relação aos vencimentos auferidos. 

Neste sentido, requere-se a V. Exª se digne consultar a CCDRC e o IGAT sobre esta matéria, 

solicitando que me seja dada cópia do envio deste requerimento às referidas entidades. O 

requerente: Júlio Sarmento.” Disse que não o gostaria de ter apresentado mas, em nome da 

transparência, teve que o apresentar. Referiu que a vida deste Executivo não irá ser fácil e gostaria 

de lhe proporcionar tranquilidade. -----------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa disse que o requerimento terá o seguimento normal. Deu a palavra ao 

vereador João Paulo Matias. -----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Em defesa da honra, o vereador disse que compreende quanto o membro da assembleia 

desejaria que o Executivo tivesse uma vida fácil, porque se tivessem a vida fácil, ele também teria a 

vida facilitada. Disse que o actual executivo não terá vida fácil e que o membro da assembleia, Júlio 

Sarmento, também não a terá porque terá de responder pelas ilegalidades e pelos abusos de poder 

que andou a cometer. Referiu que bastaram-lhe quatro meses para verificar que o anterior 

presidente da câmara andou a reinar, e não a governar. Relativamente à afirmação do membro da 

assembleia, quando referiu que a acção da CARVESTLAR surgiu porque ele levou lá a ASAE, etc. 

referiu que apenas foi uma vez ao centro comercial grossista e foi sozinho. Informou que, neste 

momento, quem gere o centro comercial grossista já não são os sócios gerentes da CARVESTLAR, 

nomeadamente, o Sr. Morais. Disse não conhecer o Sr. Morais e tem havido uma total colaboração 

com as novas pessoas que estão a gerir o centro comercial grossista. Depois, quando referiu que o 

PS assassinou a empresa municipal, o vereador questionou se foi mentira o que disse na sua 

intervenção que quando foi enviado pela primeira vez o processo ao tribunal de contas não constava 

a declaração de voto do PS e, portanto, o tribunal de contas não tinha conhecimento que o PS tinha 

levantado a questão da falta de um estudo prévio. Disse que a ilegalidade, relativamente ao 

Conselho de administração, foi praticada pelo Executivo do PSD porque andaram a pagar a vogais 

do conselho de administração quando a lei do sector empresarial local, proibia que os vogais 

recebessem qualquer tipo de remuneração, assim como exigia que os estatutos fossem actualizados 

num prazo de seis meses. Terminou mencionando que o futuro dirá, quem andou, ou anda a praticar 

ilegalidades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Em defesa da honra, o membro da assembleia, Júlio Sarmento, disse que não gosta que 
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digam que andou a reinar porque é preciso ter em conta a diferença de metodologia daquilo que 

fazia quando era Presidente e daquilo que o actual Executivo faz. Na questão do INEM, disse que 

pegou no carro e foi até Lisboa, falou com o Presidente do INEM que lhe disse que o assunto 

também era da competência do secretário de estado da saúde. Falou com o ministro da saúde, com 

o secretário de estado e disse-lhes que, enquanto fosse Presidente da Câmara, não deixaria sair o 

INEM de Trancoso. Disse que ele resolvia os problemas do concelho com as suas deslocações. 

Com a atitude do novo Executivo não se resolve problema nenhum. -------------------------------------------

-------- Interveio o membro da assembleia municipal, João Baptista, referindo que no verão passado o 

concelho foi assolado por fortes incêndios, designadamente, nas freguesias de Moreira de Rei e 

Valdujo. Questionou, o Presidente do Município, qual o ponto de situação sobre esta situação e o 

que é que a autarquia já fez em prol daqueles que perderam os seus bens. Relativamente à reunião 

que aconteceu recentemente com empresários, questionou se tinha uma referência, após o convite, 

se houve afluência que se possa reconhecer meritória do esforço desenvolvido pelo Presidente do 

Município. Tem constatado que o Centro Isaac Cardoso se encontra encerrado a maior parte do 

tempo considerando que, sendo assim, a questão de cobrar, ou não, bilhetes, está ultrapassada. 

Questionou de quem foi a responsabilidade e qual o motivo de uma arvore centenária ter sido 

cortada na freguesia de Moreira de Rei. Questionou, também, como está o projecto do cemitério 

municipal. Concordou com a intervenção do membro Municipal, Gabriela Lopes, relativamente ao 

canil municipal e disse que foi pena que não tenham sido publicadas fotografias no boletim 

municipal. Pensa que a situação de deslocar animais para o concelho da Mêda seria desnecessária. 

Considera que se fizessem alguns esforços para que o tribunal da Mêda viesse para Trancoso, aí 

sim, seria uma boa atitude de consolidar aquilo que será melhor para Trancoso. Questionou se os 

Trancosenses iriam ter isenção da taxa de resíduos sólidos urbanos, assim como, incentivos à 

natalidade, uma vez que eram questões apontadas no passado. Relativamente à água, questionou 

se haverá uma revisão dos tarifários da água e saneamento, no sentido de minimizar custos aos 

munícipes. Quanto às iniciativas de produtos regionais teme que não se mantenham os ciclos de 

venda da forma como tem acontecido. Em relação ao planalto de São Marcos gostaria de saber qual 

o tratamento que este irá receber. Relativamente ao quartel de bombeiros de Trancoso, informou 

que este esteve praticamente perdido se não tivesse sido encontrado um terreno alternativo, até ao 

passado dia 17 de Janeiro. Porém, no dia 15 de Janeiro conseguiu-se um terreno alternativo, que é 

o terreno junto à Central de Camionagem. Foi condição que foi ajuizada pelo Programa Operacional 

de Valorização do Território e, no dia 11, a associação de bombeiros foi informada de que está 

assegurado o financiamento de 1 100 000€ para a construção do quartel. Questionou, se a Câmara 

apoia a construção do quartel garantindo o pagamento do terreno, assim como, se garante a 

componente nacional de 15% sobre a sua construção. Sabe que o Presidente do Município já teve 

outras ideias em relação ao sítio de localização mas chamou à atenção que, a condição para que 

não seja perdida a construção, tem de ser naquele terreno. -------------------------------------------------------
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-------- Usou da palavra o Presidente do Município mencionando que não foi o PS que assassinou a 

empresa municipal, conforme disse o membro da assembleia municipal, Júlio Sarmento, porque a 

proposta da lei 50/2012 de 31 de Agosto foi apresentada pelo actual Governo PSD. Disse que este 

Executivo sabe o que quer e que cá estará para resolver, na altura certa, a questão relativamente à 

empresa municipal. Relativamente à Biosfera disse que foi feito um acordo de juros de mora de 211 

000€ com o empreiteiro. Mencionou que sempre trataram bem os actuais responsáveis do mercado 

grossista no sentido de resolver problemas relativamente a licenças de obra para não haver cortes 

de luz. Disse que o membro municipal, enquanto Presidente do Município, não resolveu os 

problemas e, também, não o viu na manifestação da saída do INEM. Informou que surgiu um 

problema relativamente à nomeação do coordenador do programa de Contratos Locais de 

Desenvolvimento Social. Sob a indicação do Dr. Júlio Sarmento, enquanto Presidente de Câmara, e 

com a votação favorável de outros vereadores foi nomeado o Sr. Eng.º João Carvalho. Questionou o 

membro da assembleia se sempre manteve a postura favorável à nomeação desse coordenador, 

uma vez, que deu entrada na Câmara Municipal, após as eleições, um documento do instituto de 

segurança social onde refere que foi proposto a nomeação de uma outra coordenadora para o 

programa CLDS. Relativamente à intervenção do membro da assembleia, João Baptista, disse já ter 

sido feita alguma intervenção relativamente aos incêndios, mais precisamente, na anexa do Zabro. 

Quanto à próxima reunião com os empresários, referiu que o convite fica feito. Quanto à questão do 

corte da árvore, mencionou que solicitaram à Direcção Regional Cultura do Centro autorização para 

os trabalhos de arqueologia ali a realizar. Relativamente ao cemitério, disse que estão a negociar a 

questão dos terrenos como já tinha sido falado na sessão anterior. Relativamente ao planalto de S. 

Marcos disse que esse terá um aspecto diferente já no próximo feriado municipal. Quanto à questão 

dos bombeiros voluntários disse que, desde 2011, sempre foi às assembleias gerais dos bombeiros 

de Trancoso questionando sempre se a questão do terreno estava resolvida. Disse que o que está 

em causa sobre aquele terreno prende-se apenas com o parecer dos serviços técnicos, 

relativamente ao PDM e ao Plano Salvaguarda do Centro Histórico, com o parecer do IGESPAR, 

com os custos da obra e com as acessibilidades. Disse ter sido feito um levantamento topográfico de 

um terreno, junto ao complexo desportivo e que, fique claro, a intenção de a Câmara continuar a 

colaborar com os bombeiros voluntários de Trancoso. --------------------------------------------------------------

-------- Em resposta, o membro da assembleia municipal, Júlio Sarmento, referiu que relativamente à 

tal carta, teve conhecimento dela, ainda convalescente, pelo próprio Eng.º João Carvalho. Disse que, 

como desconhecia a carta, enviou um e-mail ao secretário de estado. Referiu que só depois é que a 

viu e que não reconhece a assinatura como sendo a dele. Mencionou que a Sr.ª Presidente do 

Instituto da Segurança Social é militante do CDS-PP, pessoa que não conhece. Disse que se 

quisesse fazer o que constava na carta, teria falado directamente com o secretário de estado. ---------

-------- O Presidente da Mesa, questionou o membro da assembleia se não o preocupa o facto da 

assinatura poder ter sido falsificada e se não irá agir. ------------------------------------------------------------- -
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-------- O Membro da assembleia respondeu que irá agir porque ou deixou lá algum papel assinado, 

ou a assinatura não é literalmente sua. Mencionou que não está a lançar qualquer suspeita sobre 

algum membro do actual Executivo. --------------------------------------------------------------------------------------

-------- Em direito de resposta, o membro da assembleia municipal, João Baptista, disse que o 

processo do terreno começou em 2012, sendo despoletado pela parte contrária, seguindo o 

processo pelas vias do Tribunal Administrativo de Castelo Branco. Salientou, novamente, que o 

financiamento não veio reprovado porque foi condição que o quartel seja construído apenas naquele 

local. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa interrompeu a sessão para almoço e informou que se voltaria aos 

trabalhos às 14 H 30 m. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Retomados os trabalhos, o Presidente da Mesa deu a palavra ao membro da assembleia, 

Maria Amélia Santos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Esta, disse que a sua intervenção prendia-se com a intervenção do membro municipal, Júlio 

Sarmento. Disse que de um lado têm factos, e do outro têm palavras, floreados, etc. Mencionou que 

cada um, no seu silêncio, deve pensar, reflectir, fazer uma avaliação e concluir. Referiu que a ultima 

sessão desta assembleia foi alvo de criticas porque só se falou mal dos antecessores. Considera 

que é obvio que quem chega de novo tem de fazer esta reflexão nos primeiros tempos de 

governação, tirar conclusões para que no futuro sejam, de alguma forma, exemplo para o novo 

Executivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Usou da palavra o membro da assembleia municipal, Luísa Gil, referindo que foi com um 

pouco de tristeza que ainda não viu em andamento o processo dos protocolos estabelecidos com o 

canil da Mêda. Disse não ter ficado esclarecida relativamente ao transporte dos animais mas irá dar 

tempo para ver como este será processado. Relativamente à educação, sempre interveio no sentido 

de ser necessário pensar a educação, pensar nas políticas educativas nacionais adaptadas à nossa 

realidade local. Deseja que este Executivo tenha outro olhar sobre a educação e que, então, 

possamos ver a nossa cidade como uma cidade educadora, que tanto defendeu. Disse não ser 

difícil, têm todas as potencialidades, não implica gastos, há muita gente disponível para colocar isto 

em movimento mas é preciso ter boa vontade e sensibilidade para estes domínios de trabalho. 

Desconhece aquilo que possa estar a ser feito de melhor, ou de diferente, no âmbito do gabinete de 

história local ou do arquivo Municipal. Questionou como é que se poderá dar conhecimento da 

documentação existente. Congratulou o papel que tem sido desempenhado pela biblioteca 

municipal, que em parceria, tem contribuído com actividades com as escolas e outras instituições. ---

-------- Interveio o membro da assembleia, Carlos Saldanha, referindo que está em curso a reforma 

administrativa, com o encerramento de vários tribunais e outros serviços. Questionou se está a ser 

feito algo por este Executivo para evitar o encerramento do serviço de finanças de Trancoso. 

Questionou se este executivo, alguma vez, teve em mente criar um acordo ultra municipal, com Vila 

Nova Foz Côa, Mêda passando por Trancoso e Celorico da Beira, que permitisse a deslocação de 
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pessoas com mobilidade reduzida até ao hospital da Guarda. Relativamente ao novo Regimento da 

Assembleia Municipal, questionou se não poderia ser feito com a prata da casa. ---------------------------

-------- O Presidente da Mesa informou que relativamente ao Regimento já tinha sido algo em que 

tivessem pensado e que já tinha questionado o Dr. Francisco Coelho e a Dr.ª Amélia Sarmento, 

juristas do Município, se estariam disponíveis para, em conjunto com a Mesa, elaborar uma 

proposta. Não disseram que não e se, de facto, não houver impulso da parte dos grupos municipais, 

é uma questão a ser articulada com eles. -------------------------------------------------------------------------------

-------- Interveio o membro da assembleia municipal, Júlio Sarmento, demonstrando a disponibilidade 

do grupo municipal do PSD para integrar uma comissão para elaboração do Regimento. Referiu que 

ele próprio se disponibiliza para a integrar. -----------------------------------------------------------------------------

-------- Usou da palavra o membro da assembleia municipal, José Nascimento, sabendo que as 

actividades da Câmara neste período foram curtas mas, também, sabe que as receitas são poucas. 

Mencionou que a limpeza das áreas da cidade, rua, jardins, largos e praças, que consta do ponto 

quatro da página 1, não acontece em todas as freguesias. Disse que limpou os aquedutos no 

Reboleiro porque os funcionários da Câmara não passaram pela freguesia. Questionou para quando 

a Câmara irá começar a acordar, a relação de transferências de meios para as juntas de freguesias 

como refere a Lei nº75. Quanto aos planos de actividades das freguesias disse que, em Novembro, 

o Presidente do Município pediu para que fossem apresentados os planos plurianuais, bem como, o 

plano de actividades para 2014. Como ninguém tem conhecimento da interpretação dada pelo 

Executivo a esse plano de actividades porque não houve uma resposta, questionou se aceitaram, ou 

não, tudo o que foi pedido. Pensa que seria um assunto necessário a ser conversado por uma 

questão de respeito e necessidade. Disse que seria bom, também, que fosse dada uma resposta 

sobre o futuro dos protocolos realizados no passado e, se possível, realizarem as transferências 

trimestrais que são bastante necessárias nas juntas de freguesia. ----------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa questionou o membro da Assembleia se, enquanto foi presidente de 

junta, celebrou um contrato de empreitada de 466 788€, se a junta de freguesia do Reboleiro tinha 

esta disponibilidade financeira e se tinha em orçamento e plano este conjunto de obras tão vasto 

para a sua freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O membro da assembleia respondeu que, desde 2001, quando se deu início ao projecto de 

construção do pólo industrial da Ribeirinha e não do Reboleiro, sempre houve concordância entre a 

freguesia de Reboleiro e a Câmara, ao ponto da elaboração do projecto ter sido feito pela Câmara 

Municipal. Também os terrenos, para esse efeito, foram pagos pela Câmara. Houve, inclusivamente, 

um protocolo de transferência de competências, aprovado na assembleia municipal, da transferência 

de 124 000€ que era uma parte de custos para esse projecto. Tudo o resto havia um compromisso 

entre Câmara, Freguesia do Reboleiro e empreiteiro. O contrato celebrado foi no sentido de que a 

Câmara suportasse esses custos, como, depois, veio a responsabilizar-se sobre os mesmos. ---------

-------- Usou da palavra o membro da assembleia municipal, Joaquim Ribeiro, questionando se foi, ou 



Acta n.º 3 – 24 de Fevereiro 2014 

 

Pág. 19 

 

não, verdade que o Dr. Júlio se disponibilizou reunir com o Presidente do Município no âmbito da 

sucessão de mandato para que, de uma vez por todas, o vereador João Paulo Matias deixe de fazer 

essa acusação. Disse ter tido conhecimento que houve uma nova adjudicação da recolha de 

resíduos sólidos urbanos e que tem sido feita uma grande campanha no sentido da redução de 

preço. Também sabe que essa redução de preço implicou uma redução de serviços que são 

prestados, designadamente, que só passam uma vez por semana em algumas freguesias e em 

algumas anexas de quinze em quinze dias. Gostaria de saber quais as freguesias e anexas que irão 

ser afectadas por essa redução de serviços. Relativamente ao quartel de bombeiros disse que aquilo 

que importa saber, caso o projecto e terreno não sejam disponibilizados, é se a Câmara se 

responsabiliza pela perda do co-financiamento que está aprovado para a construção desse quartel. 

Quanto à readmissão do funcionário José Alberto Ambrósio dos Santos não percebe porque existem 

duas atas, uma refere que foi reanalisado o processo e outra menciona que houve recurso, 

acabando o funcionário por ser reintegrado e estando a serem estudadas novas funções a atribuir-

lhe com redução salarial. Considera que sendo uma reintegração parece-lhe que o funcionário 

deveria ocupar o posto e a categoria que lhe estava atribuída, bem como manter o salário que 

auferia antes. Também gostaria de saber se esse recurso foi feito nos prazos legais porque julga 

saber que esse trabalhador já teria sido dispensado, com justa causa, desde Agosto ou Setembro. 

Reparou que na ata de 22/01/2014 a Câmara tinha um fundo disponível de 128 777,85€. Para seu 

espanto, ao consultar a acta do dia 5 de Fevereiro, verificou que esse fundo passou para 1 618 

333,22€. Uma vez que, constantemente, ouve que existe carência económica, gostaria de saber de 

que efectivamente se trata, pois um fundo disponível com esta dimensão, não se compactua com as 

anunciadas dificuldades económicas. No âmbito das despesas cabimentadas, reparou que foram 

gastos num BMW, nos últimos três meses, 5 547,71€. Referiu que, se calhar, foi um valor superior 

ao valor comercial actual da viatura. Gostaria de ser elucidado quanto à questão do apoio do 

Carnaval em Vila Franca das Naves porque com a leitura da acta, deu-lhe a sensação que o 

Presidente do Município não concordava com a realização da dita festa, passando a ler:“ Era muito 

importante para o concelho a nível cultural e económico mas, este ano, haveria de ter em conta duas 

questões: A primeira tinha a ver com o facto de, lamentavelmente, o dia dois de Março, domingo de 

Carnaval em Vila Franca das Naves, coincidir com a Feira do Fumeiro em Trancoso e com a Feira 

das Tradições em Pinhel, o que à partida condicionava logo, por si, a realização desse evento. “ 

Referiu que preocupa-o, o facto do Presidente do Município se preocupar com a Feira das Tradições 

em Pinhel, e não se preocupar com a manutenção de uma tradição em Vila Franca das Naves. 

Questionou se defende, ou não, a continuação do Carnaval nessa freguesia. Disse que gostaria de 

saber quais as diligências que já foram tomadas para manter o serviço de finanças em Trancoso. 

Relativamente ao canil municipal, questionou porque é que não se executam obras que permitam 

que esse serviço fique em Trancoso, em vez de se transferirem os animais para a Mêda. ---------------

-------- Em resposta às intervenções, o Presidente do Município disse que, relativamente à questão 
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do canil, com 900€ anuais, se forem trinta animais a ser colocados na Mêda, se resolverá o 

problema. A propósito da intervenção sobre a educação do membro da assembleia municipal, Luísa 

Gil, referiu que sempre defenderam uma escola de proximidade, mas a grande questão tem a ver 

com as crianças de necessidades especiais. Nesse âmbito, referiu que, no próximo ano lectivo, irão 

ter algumas novidades porque querem prestar apoio às crianças com necessidades especiais. 

Relativamente à questão dos achados arqueológicos disse que já esteve na Direcção Regional 

Cultura do Centro e, Trancoso tem um depósito que está a ser recuperado, na Avenida Calouste 

Gulbenkian, para receber os achados arqueológicos do concelho. Quanto à questão do 

encerramento dos serviços de finanças, referiu que já foram enviados vários ofícios à Ministra das 

Finanças sobre essa questão. Quanto ao apoio às deslocações das pessoas mais idosas ao hospital 

da Guarda, disse estarem a fazer um estudo com a câmara da Mêda e, provavelmente, com Vila 

Nova de Foz Côa, para que possa existir um mini autocarro, em alguns dias da semana, em regime 

experimental. Em resposta ao membro da assembleia municipal, José Nascimento, disse que 

trabalham com todas as freguesias, não havendo nenhuma excluída. Relativamente às 

transferências das juntas de freguesia, têm atribuído alguns subsídios relativamente aos acordos 

que vinham de trás, mas, muitas das vezes, não há fundos disponíveis e não podem transgredir a 

Lei dos Compromissos. Em resposta ao membro da assembleia municipal, Joaquim Ribeiro, disse 

que não é de todo verdade que os serviços de recolha de resíduos sólidos e urbanos tivessem sido 

reduzidos, a não ser no mercado, na praça e numa ou outra freguesia, porque de resto esses 

serviços já não eram prestados, numa ou outra aldeia, em contratos anteriores. Relativamente à 

questão, se foi, ou não, convidado para almoçar com o anterior Presidente de Câmara disse que foi 

convidado e que terá oportunidade de almoçar e jantar muitas vezes. Relativamente aos fundos 

disponíveis, disse ter sido um milagre económico que conseguiram fazer no espaço de uma semana. 

Quanto ao subsídio do Carnaval, a vontade do Executivo era dar os 10 000€ e não os 4 500€ mas, 

atendendo à situação que se vive, foi o possível. ---------------------------------------------------------------------

-------- Usou da palavra o membro da assembleia, António Fonseca Ferreira, referindo que não 

entendeu o facto de o membro da assembleia, Júlio Sarmento, tentar culpabilizar o PS na questão 

do visto do Tribunal de Contas relativamente à empresa municipal. Referiu que o PS, na altura, nem 

votou a proposta por considerar que era ilegal, o que afinal se veio a revelar pelo tribunal. Não 

entende que a democracia funcione como um negócio ou espécie de entendimento. Na democracia 

as coisas têm de ser transparentes e assumidas. --------------------------------------------------------------------

-------- Em defesa da honra, o membro da assembleia municipal, Júlio Sarmento mencionou que, em 

nome da democracia, é preciso ter em conta que a execução do plano de ajustamento, que teve 

como base um memorando de entendimento, levou a uma reforma no que diz respeito à diminuição 

de freguesias, ao encerramento de 50% de serviços de finanças, dos tribunais. Portugal ficou 

vinculado a esse memorando na execução dessas propostas. A Lei 50/2012 que regula o regime do 

sector empresarial local, decorre desse plano de ajustamento, o que levou a que cerca de 40% das 
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empresas municipais, em 140 municípios tivessem de ser encerradas. O PS fez aquilo que entendeu 

fazer com o argumento que seria ilegal, embora tivesse sido esse facto funcionado como o 

assassinato para o futuro da empresa. Por ultimo, referiu que o encerramento de alguns tribunais 

também decorre do memorando de entendimento. Sempre disse que o concelho de Trancoso tem de 

se assumir como um concelho agregador de outros concelhos, porque daqui a cinco ou dez anos irá 

haver uma reforma de poder local em Portugal e irão haver municípios que não tem dimensão 

suficiente para se aguentar. Disse que conseguiram manter a comarca de Trancoso com Aguiar da 

Beira mas, seria importante, conseguir puxar o concelho da Mêda para o tribunal de Trancoso 

porque significaria trazer mais gente e mais movimento. Relativamente ao serviço de finanças, sabe 

que este poderá ser mantido, uma vez que o concelho tem muita receita fiscal, mas à cautela, 

sugeriu, como foi feito em Pinhel, que a Câmara propusesse novas instalações para que o Ministério 

das finanças não suportasse a renda das instalações. --------------------------------------------------------------

-------- O Presidente do Município disse que concorda que Trancoso será um concelho agregador e 

estas parcerias que vão fazendo com outros concelhos, são sinais que, de facto, Trancoso, poderá 

vir a ser um concelho agregador. ------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Não havendo mais intervenções o Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto 

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

-------- Usando a palavra, o Presidente do Município mencionou que aquilo que, essencialmente, 

estava em causa tinha a ver com a aquisição de uma máquina retro escavadora. Também prevêem 

alienar apartamentos, nomeadamente, um que se localiza em Vila Franca das Naves. -------------------

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

mesma aprovada com 16 abstenções e 20 votos a favor. Informou que se iria passar ao ponto 

quatro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- No uso da palavra, o Presidente do Município, referiu que está em causa a lei 49/2012 de 29 

de Agosto, artº 25, ponto 7. Mencionou que a comissão de serviço da Dr.ª Carla Gambôa terminava 

a 21 de Fevereiro e, como parecer decorrente da lei, teria de se abrir procedimento concursal para 

provimento do cargo, assim como, definir-se a composição do júri. O júri foi proposto como sendo 

Presidente do Júri, Dr. Fernando Tavares Delgado, Director departamento da administração geral da 

Câmara Municipal de Trancoso. Como vogais efectivos, Dr. Adelino Fernando Almeida Costa, 

Director de departamento de recursos humanos financeiros e materiais da Câmara Municipal de 

Viseu e Dr. Nelson António Teles, Chefe de Divisão administrativa e financeira da Câmara Municipal 

de Penedono. Sendo ainda, como vogais suplentes, Dr. José Francisco Correia Coelho, Chefe 

Divisão administrativa da Câmara Municipal de Trancoso e o Engenheiro Vítor Almeida Ribeiro Silva, 

Chefe de divisão de obras, ambiente e equipamento urbano da Câmara Municipal de Trancoso. 

Informou que em reunião de Câmara de 5 de Fevereiro a proposta tinha sido aprovada por 

unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Não havendo intervenções, o Presidente colocou a proposta à votação, tendo sido a mesma 
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aprovada por maioria, com 32 votos a favor e 4 abstenções. Informou que se iria passar ao ponto 

cinco da ordem de trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Presidente do Município, no uso da palavra, referiu que estavam em causa a atribuição de 

dois subsídios à Junta de Freguesia de Vila Franca das Naves, um para a continuação do 

pagamento de um pavilhão que o Município, em 2007, começou a pagar no valor de 220 000€, cerca 

de 23000€/ano, dando uma mensalidade de 1 920€, e o outro subsídio de 4 500€ seria para o apoio 

à realização do Carnaval. --------------------------------------------------------------------------------------------- ------

-------- Interveio o Presidente da União de freguesias de Vila Franca das Naves e Feital, referindo 

que não tinha compreendido da parte do Presidente do Município, quando conversou com ele, que 

só receberia 4 500€ para o Carnaval. Compreendeu que iria receber esse valor até ao final do mês 

de Fevereiro e que depois, para a frente, durante este ano, a Câmara lhe daria mais dois ou três mil 

euros. Questionou, ainda, qual o apartamento da Câmara Municipal que iria vender em Vila Franca 

das Naves porque os existentes são para apoio social. -------------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa disse que a ultima questão estava fora do âmbito de trabalhos. Disse 

não ter gostado da forma do uso da primeira pessoa do verbo na intervenção feita pelo membro da 

assembleia porque estão, nesta assembleia, a representar freguesias, instituições e, portanto, não é 

o Presidente do Município que vende, é a Câmara, assim como, não é o Sr. Presidente da Junta que 

faz o Carnaval, é a freguesia. Referiu que não era, propriamente, o membro da assembleia que iria 

gastar o dinheiro, mas sim, o povo do concelho de Trancoso. ----------------------------------------------------

-------- Em defesa da honra, o Presidente de Junta referiu que é a primeira vez que fez uma 

intervenção mas quando disse “Eu”, disse estar ali como Presidente da Junta, a representar a 

freguesia dizendo pensar não ter faltado ao respeito a ninguém. ------------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa disse que há sempre uma primeira vez de intervir e, espera, que o 

Presidente de Junta tenha muitas e se, de facto, aquilo a que chamou à atenção servir para alguma 

coisa, que a corrija. Se o mesmo entender que não a deve corrigir, ficava ao seu critério. Não 

consideraram nenhuma falta de respeito, apenas consideram que, nesta assembleia, representam o 

povo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O membro da assembleia municipal, Júlio Sarmento, disse que a presidência do Presidente 

da Mesa estava a ser muito interventiva, designadamente, quando algum dos autarcas do PSD 

intervém porque faz sempre um, ou outro, comentário. Entende que o Presidente da Assembleia 

deve ter uma actuação imparcial, sem valorizar um grupo em detrimento de outro. ------------------------

-------- Em resposta, o Presidente da Mesa disse que tem sido muito tolerante com o grupo municipal 

do PSD porque deu-lhes tempo e o facto de ser Presidente da Assembleia, ter que ter alguma 

ponderação, ser equidistante e independente, não o inibe, na qualidade de membro da assembleia 

municipal, de fazer as intervenções que quiser. Disse que irá procurar, sempre que possível, conter-

se nos comentários mas não ficará calado sempre que achar que deva fazer algum comentário. ------

-------- Interveio o membro da assembleia municipal, Joaquim Ribeiro, referindo que o Carnaval de 
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Vila Franca das Naves, há pelo menos duas décadas, tem sido o evento mais importante do 

concelho nesta época. Tendo em conta a propensão deste Município para a realização de festas, 

concertos, mercados, choca-o o facto do evento ser comparticipado só naquele montante. Sabe-se 

que há feira do fumeiro em Trancoso, mas também se sabe que as pessoas que virão à Feira do 

Fumeiro, tendo em conta que é domingo de Carnaval, também se deslocarão até Vila Franca das 

Naves. Referiu que seria importante dotar a freguesia, e as associações que irão colaborar com a 

mesma, de meios que lhes permitissem fazer um evento do melhor possível porque é o sucesso do 

mesmo que irá atrair pessoas para o ano. ------------------------------------------------------------------------------

-------- Interveio o membro da assembleia municipal, João Baptista, referindo que mais vale algum 

subsidio do que nada. Está convencido que se for preciso, depois do evento, a Câmara  irá, de 

alguma forma, majorar a Junta de Freguesia. Tem algum receio que com a intervenção do 

Presidente da Mesa, ao fazer um reparo relativamente ao Presidente da Junta de Vila Franca das 

Naves, que no futuro, iniba aqueles que não tiveram formação académica, ou outra, de não se 

poderem dirigir de forma como se devem dirigir, com um português cuidado porque todos somos 

povo. A forma como cada um se expressa deve ser respeitada e esse tipo de reparo, pode no futuro, 

condicionar futuras intervenções. ------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa disse que de forma alguma quis inibir. Sempre defendeu uma 

assembleia participativa. Jamais fez uso da sua licenciatura para menosprezar quem quer que seja. 

O facto que chamou à atenção foi a pessoalização do Órgão, da função de Presidente de Junta, não 

foi a questão de ser, ou não, letrado. Espera que nenhum membro desta assembleia se sinta inibido 

com os seus comentários porque defendeu sempre o debate, o diálogo e a luta politica. --------------- -

-------- Em resposta, o membro da assembleia municipal, João Baptista, clarificou que quando disse “ 

formação académica” não estava a referir-se ao Presidente da Mesa, Dr. Amaral Veiga. Julga 

também saber que o Presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca das Naves, tem uma carreira 

militar, sendo sargento da força aérea. A sua intervenção foi no sentido que, dentro do universo das 

atitudes e no desempenho, cada um deve contribuir na sua critica e frontalidade, transmitindo o que 

pensa, pois foi assim, que ao longo de muitos anos, estas assembleias decorreram. ------------------- --

-------- Interveio o membro da assembleia municipal, Paulo Leocádio, referindo que a obrigatoriedade 

dos subsídios virem à assembleia municipal é um acto de democracia. Pensa que faria sentido 

elencar todas as associações, juntas de freguesia e todas aquelas que, nos últimos quatro anos, 

tiveram subsídios, em reunião, ou por oficio, dizer-lhes para apresentarem um programa de acção 

para o ano de 2014 e, dentro desse contexto decidir o que seria subsidiado, ou não. Pensa que não 

faz sentido, uma semana antes do cortejo estar a discutir-se subsídios. Também lhe causa alguma 

perplexidade que, num raio de 40 km, irão ser realizadas no mesmo fim-de-semana, quatro eventos. 

Pensa que no futuro deveria haver outro planeamento. -------------------------------------------------------------

-------- No uso da palavra, o Presidente do Município disse que apesar de andar há quatro meses a 

destacar a gravidade da situação financeira em que a Câmara se encontra, dá impressão que muita 
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gente ainda não percebeu. Deu o exemplo que só a um empreiteiro, sem qualquer procedimento 

concursal, se deve 1 700 000€. A firma Eliseu reclama 422 000€. Existia a divida da Biosfera. Da 

Edibeiras reclamam mais 35 000€, da iluminação exterior do quartel de bombeiros de Vila Franca 

das Naves. Quando diz que não há dinheiro para comprar um parafuso, é verdade. Disse que tem 

sensibilizado todas as juntas de freguesia para esta questão e, maior parte, têm compreendido. 

Desconhece que, em anos anteriores, tenha sido dada uma verba superior para o Carnaval de Vila 

Franca das Naves. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Interveio o membro da assembleia municipal, Júlio Sarmento, referindo que o Presidente do 

Município, nas suas respostas, vem sempre falando da situação financeira do Município, mas depois 

lê-se uma acta em que se lê 1 000 000€ de fundos disponíveis e uma quantidade de subsídios que 

têm vindo a ser atribuídos. Disse que o empréstimo para saneamento financeiro está aprovado, onde 

estavam locadas a divida da Biosfera e outras. Disse que a Câmara deve ponderar em sanear o 

Município, o que não pode é estar, continuadamente, a serem feitos novos compromissos, 

cabimentá-los, para criar mais folga, e, assim, ir aumentando o número de compromissos. Disse 

que, caso o plano de saneamento venha à assembleia, o PSD votará a favor, de maneira a que haja 

possibilidade de se olhar para a frente e executar um programa de forma tranquila. -----------------------

-------- Em resposta, o Presidente do Município disse que, enquanto não se fizer o levantamento de 

todas as dívidas, não faria sentido ter avançado com o plano de saneamento financeiro. ----------------

-------- Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa colocou a proposta à votação sendo a 

mesma aprovada por unanimidade. Informou que se iria passar ao ponto seis da ordem de 

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

-------- No uso da palavra, o Presidente do Município referiu que o que estava em causa era a 

contratação de serviços. Salientou a contratação de serviços de um auditor externo, a contratação 

de serviços de Revisão do PDM, a contratação de serviços da carta arqueológica e, por fim, 

contratos de emprego e inserção para dez contratos e dez estágios profissionais, tendo uma 

comparticipação a 100%. Apenas a despesa da segurança social terá de ser assumida pelo 

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

-------- Aberto o espaço de intervenções, interveio o membro da assembleia municipal, Maria 

Gabriela Lopes, questionando onde iria ser publicitado o acesso a esses estágios profissionais, uma 

vez que, no passado, questionou o anterior Presidente da Câmara da forma como os jovens de 

Trancoso poderiam aceder a esses estágios profissionais. Quando eles sabiam ou chegavam à 

Câmara, o lugar já estava ocupado. Referiu que existem pessoas na cidade que já comentam que, 

em Março ou Abril, vão começar a estagiar na Câmara. ------------------------------------------------------------

-------- Em resposta, o Presidente do Município disse não saber como é possível que alguém diga 

que já sabe que irá estagiar na Câmara, uma vez que a candidatura nem sequer ainda foi aprovada. 

Informou que foi submetida no dia 31 de Dezembro mas se vier aprovada, esses estágios serão 

divulgados o mais possível. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa colocou a proposta à votação tendo 

sido a mesma aprovada por unanimidade. Informou que se iria passar ao ponto sete da ordem de 

trabalhos. Referiu que apenas tinham uma proposta subscrita pelo grupo municipal do PS e que 

indicava o Presidente de Junta da Freguesia de Moimentinha, José Carlos Andrade Pinto para 

representante dos Presidentes das Juntas de Freguesia no Conselho Municipal de Educação. ---------

-------- Interveio o membro da assembleia municipal, Júlio Sarmento, referindo que há quatro anos na 

assembleia municipal de 26 de Novembro de 2009, o PSD apresentou uma proposta ao PS de uma 

lista de consenso para a COMURBEIRAS e, nessa sequência, porque também estavam em causa a 

eleição de diversos representantes de junta, o PS propôs ao PSD, uma vez que eram seis a digitar, 

que dois deles fossem do PS. Referiu, tal como consta da ata, que o PSD não estava disponível 

para este acordo, embora depois na ata de 25/02/2010, para o concelho municipal da juventude, o 

PSD acordou com o PS a divisão com um elemento de Presidente de Junta do PSD e outro do PS. 

Questionou, uma vez que não houve a mesma disponibilidade do PS para propor ao PSD uma lista 

consenso, se sendo três pontos da ordem para eleger três representantes das juntas de freguesia, 

se poderia o PSD indicar um e o PS os outros dois. -----------------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa mencionou que quando da instalação desta assembleia municipal 

sempre defendeu uma mesa plural e propôs ao membro da assembleia, Júlio Sarmento, como 

primeiro candidato do PSD à Assembleia Municipal, o encontro de opiniões sobre essa matéria, 

dando a possibilidade ao grupo municipal do PSD de integrar a mesa da Assembleia Municipal. O 

membro da assembleia municipal não só não lhe respondeu, como quando foi questionado, na 

assembleia de posse, se teria alguém para integrar na Mesa, respondeu que não. Desde esse 

momento, deduziu que não havia vontade do grupo municipal do PSD de participar nesta matéria de 

eleições para diferentes órgãos. Disse que, na última sessão, questionou se havia alguma proposta 

do PSD para a eleição de representantes em várias instituições, nomeadamente, a COMURBEIRAS, 

e nenhuma proposta foi apresentada. Mencionou que se os grupos municipais quisessem discutir a 

questão, estaria disponível para dar um tempo para, eventualmente, consensualizarem algum dos 

nomes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O membro da assembleia municipal, Júlio Sarmento, lembrou que no dia da instalação, 

quando o Presidente da Assembleia o questionou se o PSD indicava alguém para a Mesa, não havia 

condições de poder auscultar o grupo municipal do PSD, porque nem todos os membros da 

assembleia tiveram assento. ------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa disse concordar com a intervenção relativamente à logística mas, até 

serem instalados, quem dirigia toda a logística era o Executivo e o Presidente da Assembleia 

Municipal anterior. Referiu que não competia ao novo Executivo, nem dos elementos da Assembleia 

que iriam ser empossados, de reservar lugares. ----------------------------------------------------------------------

-------- O membro da assembleia disse que o acto de posse, presidido pelo Dr. António Leal também 

teve realmente responsabilidade porque não criou lugar para todos. Considera que depois de 
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empossados, a assembleia que se seguiu depois, deveria ter acautelado isso. Disse que o grupo 

municipal do PSD está na assembleia, no espírito de contribuir e poder acordar com o PS as 

condições para que o futuro do concelho de Trancoso, seja um futuro comum e com condições para 

todos os trancosenses. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa reafirmou que não foram responsáveis pelo sucedido e, mesmo depois 

de terem tomado posse e passar a dirigir os trabalhos, não lhes ficaria bem mandar evacuar a sala 

para dar lugar às pessoas que até aí tinham estado de pé. Disse que a questão da proposta da 

partilha da Mesa tinha sido tratada em telefonema, previamente, antes da assembleia da instalação, 

não foi no momento que a proposta tinha sido feita, foi previamente, por isso, não seria necessário 

no momento estar a auscultar os seus pares. Não havendo mais intervenções neste ponto da ordem 

de trabalhos, passou-se de imediato, à votação por voto secreto sendo a lista apresentada eleita 

com 31 votos a favor e 8 brancos. ----------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto oito da ordem do dia. Informou 

que a única lista apresentada pelo PS designava para representante das Freguesias no Conselho 

Cinegético e da Conservação da Fauna Municipal, o Presidente da Junta de Freguesia da Cogula, 

Jorge Manuel Caetano Amado. Após voto secreto, a lista apresentada foi eleita com 30 votos a favor 

e 6 votos brancos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto nove da ordem do dia. Informou 

que a lista apresentada pelo PS designava para representante das Juntas de Freguesia no núcleo 

executivo do Conselho Local de Acção Social, a presidente de Junta da Freguesia de Valdujo, 

Ausenda Abade Chaves Frias. Após feita a votação por voto secreto, a lista apresentada foi eleita 

com 26 votos a favor, 11 brancos e 2 nulos. ---------------------------------------------------------------------------

-------- Não havendo intervenções do público no ponto dez e nada mais havendo a tratar, foi 

encerrada a sessão da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que depois de lida e aprovada 

irá ser assinada pelos Secretários e Presidente da Mesa. ---------------------------------------------------------- 

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

-------- O Primeiro Secretário – 

-------- O Segundo Secretário –  
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