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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE TRANCOSO DE 17 DE ABRIL DE 2014 

 

 

-------- Aos dezassete dias do mês de Abril 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 – Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas, 

referentes ao ano 2013; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Ponto número quatro –- Análise, discussão e votação da 2ª revisão ao Orçamento da 

Receita e da Despesa e às Grandes Opções do Plano; ------------------------------------------------------------- 

-------- Ponto número cinco – Apreciação do Inventário de todos os bens, direitos e obrigações 

patrimoniais do Município e respectiva avaliação; -------------------------------------------------------------------- 

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

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

-------- Ponto número sete – Designação de dois cidadãos eleitores para integrar a Comissão 

alargada da Protecção Crianças e Jovens; -----------------------------------------------------------------------------

-------- Ponto número oito – Designação de um representante da Assembleia Municipal para a 

Comissão de Acompanhamento da Revisão do Plano Director Municipal; 

-------- Ponto número nove - 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, 

membros do Grupo Municipal do Partido Socialista, e Joaquim Figueiredo Ribeiro, substituído por 

Armando Correia Antunes; Maria Conceição Trabulo Alexandre, substituída por Manuel José dos 

Santos Costa e António Manuel Oliveira Silva, substituído por Maria José Guedes da Silva Botelho, 

membros do Grupo Municipal do Partido Social-Democrata. Estas faltas foram devidamente 

anotadas, assim como as registadas pelos Presidentes de Junta das Freguesias de Castanheira, 

Francisco José Máximo Barreiros, e o Presidente da União das freguesias de Trancoso e Souto 

Maior, André Miguel Lourenço Pinto, substituído por Amélio Manuel Nunes Salvador. ------------------- -

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

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

Inocêncio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Considera-se ainda faltoso, 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”, o Presidente da União das freguesias de Freches e Torres, 

António José Pires Fonseca, membro do grupo municipal do PSD. ---------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa iniciou a sessão colocando à discussão a acta da sessão anterior. Não 

havendo intervenções e posta à votação, a mesma foi aprovada por maioria com uma abstenção. 

Disse que o convite, distribuído à entrada, seria para a sessão evocativa do 25 de Abril a realizar no 

salão nobre da Câmara Municipal. Informou que os resultados do inquérito, levado a cabo na ultima 

sessão, sobre a preferência dos dias e horas das sessões da Assembleia Municipal, demonstraram 

preferência em primeiro lugar para os sábados de manhã e, em segundo lugar, para a segunda de 

manhã. Referiu que esse inquérito seria apenas um mero indicador para a Mesa procurar ir de 

encontro à vontade maioritária dos membros da assembleia. Transmitiu ao membro da assembleia, 

Júlio Sarmento, que foi enviado à CCDRC o requerimento apresentado na última sessão salientando 

que não foi enviado ao IGAT porque esse organismo já não existe. Relativamente ao Regimento da 

Assembleia Municipal disse que, brevemente, com base numa minuta transmitida pela ANMP, irão 

adaptá-lo à lei. Informou que se iria passar ao ponto um da ordem do dia. -----------------------------------

-------- Aberto o espaço de intervenções, usou da palavra o membro da assembleia municipal, José 

Clemente, questionando o Presidente do Município qual o critério de atribuição dos transportes para 

as actividades das associações do concelho, uma vez que foi dito que todas as associações que 

saíssem fora do distrito, teriam de suportar o motorista. Mencionou que existem associações que 

ficariam mais favorecidas do que outras. Deu o exemplo do rancho folclórico, concertinas, equipa de 

basket e outros grupos em que as suas actividades se realizam, muitas vezes, fora do distrito da 

Guarda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Interveio o membro da assembleia municipal, Artur Rodrigues, referindo que é reconhecido o 

trabalho desenvolvido pelo Executivo, apesar das dificuldades económicas do Município. Para quem 

tivesse dúvidas, disse que bastaria dar uma volta ao concelho e verificar os trabalhos de limpeza 

existentes em quase todas as freguesias e observar as bermas das estradas. Salientou que os 

assuntos trazidos a esta assembleia, em sessões anteriores, pelo vereador João Paulo Matias, 

afligem e dizem respeito ao Executivo e a todos os trancocenses. Agradeceu a forma brilhante como 

o referido vereador interveio nas Assembleias Municipais. Mencionou que a verdade tem de ser dita 

e, a assembleia municipal é o sítio certo a verdade, que andou muito tempo arredada desta casa, ser 

dita. Felizmente, parece-lhe que já são poucos os que contestam essas verdades. Pensa que, 

esses, estão sempre a tempo de ver o erro e seria uma virtude, reconhecê-lo. ------------------------------

-------- No uso da palavra, o membro da assembleia municipal, Carlos Saldanha, expôs a sua 
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preocupação relativamente à reforma administrativa. Referiu que a reforma do mapa judiciário irá ser 

implementado a partir do dia 1 de Setembro. Mencionou que, no distrito, apesar de Trancoso ficar na 

mesma, a Guarda perderá o único tribunal com competência especializada que será deslocado para 

a Covilhã. Preocupa-o a notícia divulgada através da TSF, no dia 12 de Abril, em que referia que 

poupança na segurança social passa pelas reformas e rescisões amigáveis. Lembrou que as 

reformas e pré reformas estão feitas e, as rescisões amigáveis, não estão a resultar como se 

pretenderia. Informou que iriam ser lançados projectos pilotos em concelhos mais débeis. Segundo 

fonte oficial, disse que as instituições particulares solidariedade social irão ser entregues, 

nomeadamente, parte da assistência social, através do rendimento social de inserção. Pretende-se, 

também, entregar às IPSS a gestão dos processos de subsídio social de desemprego e outros. 

Ouviu que dos 9 000 colaboradores existentes, querem reduzir o número para 7500. Mencionou que 

esses 1500 funcionários irão ser empurrados para as câmaras. Não sabe como, uma vez que 

grande parte delas estão a ser intervencionadas e, outras debatem-se com problemas económicos 

complicadíssimos. Referiu, também, que o assunto do possível encerramento da maternidade da 

Guarda está de volta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Usou da palavra o membro da assembleia, João Baptista, referindo que no passado 26 de 

Agosto de 2012, Trancoso teve a visita, na altura, de sua eminência reverendíssima, Sr. Cardeal D. 

José Policarpo. Sugeriu, uma vez que este tinha falecido em Março passado, que fosse feito um voto 

de pesar. Fez breves considerações sobre a lei de Bases da Protecção Civil, assim como serviços 

prestados pelas associações de corpos de bombeiros. Referiu que o ano transacto foi difícil para os 

bombeiros de Portugal e para os do concelho de Trancoso, no que diz respeito a incêndios. O 

incêndio de 21 de Agosto em Moreira de Rei ficará na história do concelho por muitos anos. Apesar 

de não ter sido o que percorreu mais área ardida, foi o primeiro incêndio florestal que obrigou ao 

levantamento exaustivo de prejuízos, apontando, o relatório final, um prejuízo no valor de 4 000 

000€, em seis freguesias afectadas. Mencionou que as fotografias colocadas nas redes sociais 

demonstraram que os seus autores nunca estiveram preocupados em colaborar no combate. 

Demonstraram, também, um desconhecimento sobre essa estratégia, coordenação e comando, 

utilizada neste tipo de ocorrência. No que respeita aos prejuízos, referiu que importa dizer que o 

anterior Executivo, passados poucos dias do incêndio, solicitou ao Governo a declaração de 

calamidade pública. O actual Executivo limitou-se a valorizar a opinião de um funcionário do 

Município, tal como consta na acta da reunião de 20 de Novembro de 2013, passando a citar: “ 

Relativamente a este assunto, o Sr. Vereador Dr. Paulo Matias perguntou ao Sr. Vereador João 

Rodrigues, quais as diligências que haviam sido feitas no que diz respeito ao pedido de calamidade 

pública para a ocorrência e que o Sr. Rogério Castela o havia informado que este assunto não se 

encontrava na situação de calamidade pública.” Posto isto, disse que se pode concluir que o 

Executivo Municipal nada fez. Ao invés, o Município de Tondela, na sequência do incêndio do 

Caramulo, apresentou duas candidaturas, apoios financeiros junto do fundo de emergência 
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municipal e do PRODER, no valor de 2 200 000€. Também, para o incêndio ocorrido no concelho de 

Alfândega da Fé, e que se alastrou aos concelhos de Torre de Moncorvo, Mogadouro e Freixo de 

Espada a Cinta foram apresentadas, por freguesias e municípios, 18 candidaturas ao PRODER no 

valor de 2 600 000€. Referiu que por desconhecimento ou desinteresse do Executivo Municipal, os 

proprietários prejudicados ficaram sem apoios. Também, por esta razão, o incêndio do dia 21 de 

Agosto de 2013 ficará, pela negativa, registado no histórico dos incêndios florestais no concelho de 

Trancoso. Mencionou que o Município possui, desde fins de 2007, um serviço municipal de 

protecção civil com um vasto conjunto de responsabilidades determinadas pela lei 65/2007 de 12 de 

Novembro. Lei que determina que o Presidente da Câmara Municipal é a autoridade municipal da 

protecção civil, e que atribui, ainda, às juntas de freguesia o dever de colaborar com os serviços 

municipais de protecção civil. Disse ser frequente constatar a actividade da protecção civil nos 

episódios de neve, nos incêndios florestais, colaborando com o comandante de operações de 

socorro, além de participar, na análise permanente ao apoio e decisões efectuadas nas torres de 

comando. Várias visitas efectuadas a estabelecimentos de ensino, sensibilizando e organizando 

simulacros nas respectivas escolas, sempre com a participação dos agentes da protecção civil, 

nomeadamente, bombeiros e GNR. Referiu que com a municipalização da protecção civil, e o 

desenvolvimento da actividade de serviço municipal veio a ser aprovado o Plano Municipal de 

Emergência de Protecção Civil através da resolução16/2012 publicada em Diário da Republica, II 

série nº75,16 de Abril de 2012 da Comissão Nacional de Protecção Civil, determinando que o PEPC 

deve ser revisto passados dois anos. Informou que terminava naquele dia, 17 de Abril de 2014, o 

prazo da sua vigência. Concluiu referindo que o Município de Trancoso pode vir a ser penalizado por 

não estar a tratar do processo de revisão dentro do prazo determinado e por, também, não ter 

promovido os exercícios previstos no plano aprovado em 2012. Questionou o Presidente do 

Município por que é que a Câmara Municipal não apresentou, à semelhança de outros municípios, 

candidaturas ao PRODER e, o que é que está a ser feito, em termos daquilo que o PEPC previa, e 

se está a ser feita, ou não, a sua revisão. -------------------------------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa referiu, relativamente a uma eventual tomada de posição sobre o 

falecimento do Sr. D. José Policardo, que o Período antes da ordem do dia, segundo o Regimento e 

a Lei, se destina ao tratamento de assuntos gerais da autarquia. Mencionou que a tradição desta 

assembleia vinha sendo no sentido de dar liberdade ao tratamento de outros assuntos mas que não 

cabe ao Presidente da Assembleia, nem à Mesa, dar orientações aos membros da Assembleia sobre 

aquilo que fazer ou posições a tomar. Referiu que à Mesa cabia a competência de regular o 

funcionamento da assembleia e, por isso, os membros da assembleia utilizariam o seu tempo como 

entendessem. Deu a palavra ao Presidente do Município para responder às questões levantadas. ----

-------- No uso da palavra, o Presidente do Município deu as felicitações ao Presidente da 

Assembleia pelo facto de ter assumido a Vice-presidência da Assembleia Intermunicipal – CIM. 

Informou que dois assuntos, abordados na sessão anterior, encontravam-se resolvidos. O protocolo 
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com o município da Mêda, relativamente ao canil, foi subscrito e alguns animais tinham começado a 

ser transferidos e o Centro de Interpretação Isaac Cardoso já se encontrava aberto. Em resposta às 

questões colocadas pelo membro da assembleia, José Clemente, referiu que a questão dos 

transportes é, para o Município, um assunto bastante complicado porque para além das dificuldades 

financeiras, têm, também, a limitação em termos de frota, não existindo qualquer autocarro. Tudo o 

que seja para transportar grupos com mais de 20 elementos, é necessário utilizar mais do que uma 

viatura, tornando-se complicado gerir a questão dos motoristas. Disse que foi essa situação que os 

levou a solicitar às associações, alguma contenção e alguma colaboração. Mencionou que 

continuarão a disponibilizar o transporte, os combustíveis e as portagens. Informou que está a ser 

elaborado um regulamento de modo a que o assunto de assumir a despesa dos motoristas, fique 

resolvido. Agradeceu as palavras do membro Artur Rodrigues referindo que foram eleitos para 

trabalhar pelas pessoas e pelo concelho. Disse comungar inteiramente com a intervenção do 

membro da assembleia Carlos Saldanha. Serão sempre uma voz da defesa do interior, estando a 

preparar a rede escolar do próximo ano, e não poderão permitir que sejam encerrados mais serviços 

no interior. Relativamente à intervenção do membro da assembleia, João Baptista, concorda com o 

voto de pesar pelo falecimento do Sr. Cardeal D. José Policardo. Quanto às questões dos incêndios 

florestais e da Protecção Civil, referiu que o Município tem estado atento, tendo havido já uma 

reunião com os Presidentes da Junta, sapadores e GNR. Disse que terá de ser feito um trabalho 

junto das populações, nomeadamente, na prevenção e na vigilância. Quanto ao incêndio na 

freguesia de Moreira de Rei reconhecem que seria desejável que o Município pudesse apoiar mais, 

mas que já tinham apoiado as famílias mais prejudicadas. Disse não ter sido declarada a situação de 

calamidade, reconhecendo que a situação foi grave e ainda haverá muito a fazer naquela freguesia. 

Quanto ao Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil, terminando o prazo, lamenta que não 

tenha sido informado por alguém que se encontra ligado à Protecção Civil. Se essa informação 

tivesse chegado atempadamente, essa questão já teria sido resolvida. ----------------------------------------

-------- Interveio o membro da Assembleia Municipal, Amélio Salvador, referindo que, à medida que 

vai conhecendo outros concelhos, cada vez mais gosta de Trancoso. Trancoso, sempre foi e será 

uma terra ordeira e limpa. Transmitiu que a opinião geral de dois grupos de Coimbra que visitaram 

Trancoso é de que gostaram do que viram. Agradeceu ao Município a forma como recebeu esses 

grupos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Assembleia agradeceu as palavras do Presidente do Município relativamente 

ao acontecimento de ter sido eleito para a Mesa da Assembleia Intermunicipal e que, tal facto, não o 

prestigia a ele mas, sobretudo, ao Município de Trancoso. --------------------------------------------------------

-------- Usou da palavra o Presidente de Junta da Freguesia de Granja mencionando que queria 

contar dois contos para deixar à reflexão. -------------------------Primeiro conto---------------------------------- 



Acta n.º 4 – 17 de Abril 2014 

 

Pág. 7 

 

Um jovem estudante, num determinado dia, dirigiu-se a um barqueiro para lhe ajudar a atravessar o 

rio. Passado pouco tempo, um bando de aves sobrevoou o barco e o petulante jovem perguntou ao 

barqueiro: 

- Como andas a navegar nestas águas, com certeza que conheces a vida das aves? 

- Lamento mas não conheço, sou um humilde barqueiro. 

- Então digo-te que perdeste um quarto da tua vida – disse o estudante. 

Passado um pouco passaram por um conjunto de plantas que cresceram no rio. 

- Barqueiro que percebes tu de plantas? – perguntou o estudante. 

- Lamento mas também não percebo nada de botânica. – respondeu o barqueiro. 

- Então digo-te que perdeste metade da tua vida. Passado um bocado o barco encostou-se à 

margem e, também, pergunta: com certeza que conheces isto das águas, uma vez que andas aqui 

há tanto tempo. Sei como hei-de ir para o meio do rio, mas não conheço bem estes sistemas, porque 

como lhe disse sou um barqueiro ignorante. Então lamento dizer-te que perdeste três quartos da tua 

vida. Passado um pouco o barco começou a meter água e o barqueiro questionou o estudante: sabe 

nadar? 

- Não. – respondeu o estudante. 

- Então lamento informá-lo que perdeu o resto da sua vida. – disse o barqueiro ----------------------------- 

---------------------------------------------------Segundo Conto -------------------------------------------------------------- 

Um viajante chegou a uma humilde cabana, onde se dirigiu pedindo água e abrigo. Quando chegou, 

foi recebido por um monge que lhe ofereceu acolhimento. Ao reparar na simplicidade da casa, e 

sobretudo, na ausência de mobília, curioso indagou: 

-Onde estão os teus móveis? 

-Onde estão os teus? Devolveu o monge. 

-Estou aqui só de passagem. – respondeu o viajante. 

-Eu também. - respondeu o monge.---------------------------------------------------------------------------------------

-------- Usou da palavra o Presidente do Município referindo que para além da limpeza, Trancoso é 

uma terra bonita e procuram que essa limpeza chegue a todas as freguesias do concelho. Disse que 

para além do turismo, comércio e serviços, querem apostar no sector da agropecuária e também dar 

uma maior atenção aos parques industriais na tentativa de desenvolver o concelho e fixar pessoas. 

Relativamente ao turismo desejam divulgar espaços com património natural, dando o exemplo do 

Parque Municipal. Pretendem que este e o Castelo sejam duas salas de visita para quem se desloca 

a Trancoso, não esquecendo também, a albufeira da Teja, o património de Moreira de Rei e outras 

paisagens naturais do concelho. Disse que, desde Fevereiro, nos fins-de-semana, um número muito 

significativo de visitantes vem a Trancoso “talvez” pelos eventos realizados como a feira do fumeiro, 

feira outlet, circo, acampamento de escuteiros e dia diocesano da juventude. Relativamente à 

intervenção do membro da assembleia, Joaquim Gambôa, disse que, de facto, a vida é uma ponte 

para ser atravessada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- Interveio novamente o membro da assembleia municipal, José Clemente, referindo que em 

relação aos transportes o que as associações pretendem é que haja uma regra igual para todos. 

Contudo, pensa que devia ter-se em consideração as associações que saem mais vezes por ano. ---

-------- O Presidente do Município disse concordar com a intervenção do membro da assembleia e 

que como já tinha referido, o regulamento relativo a estes assuntos está a ser elaborado dando 

certamente resposta a todas estas questões. --------------------------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa passou ao ponto dois da ordem do dia dando a palavra ao Presidente 

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

-------- No uso da palavra, o Presidente do Município salientou algumas das actividades 

desenvolvidas nomeadamente a colocação de alguma sinalização, as podas de árvores, a limpeza 

das bermas de estradas, a execução de calçadas, a adaptação da antiga garagem na Rua Calouste 

Gulbenkian para receber alguns achados arqueológicos, intervenções diversas no parque municipal, 

como por exemplo intervenções na casa que ali existe, e, intervenções no polidesportivo de modo a 

tornar o parque mais atractivo. Salientou, também, alguns trabalhos na área social destacando a 

recuperação de algumas habitações de pessoas sinalizadas na Rede Social. Relativamente à 

situação financeira disse que, quanto à execução do orçamento de 2014 até ao momento, a receita 

líquida cobrada está nos 2 037 000€ correspondendo a 13,45% daquilo que estava em orçamento. 

Quanto à despesa, até à data de 11 de Abril, foram pagos 1 273 492€ o que corresponde a cerca de 

13,82%. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Interveio o Presidente da Junta da União de Freguesias do Feital e Vila Franca das Naves, 

António Pina, para dizer que a freguesia que representa está a ser esquecida. Disse que toda a 

limpeza é feita pela junta e que o trabalho feito pela Câmara Municipal se resume à colocação da 

calçada e ao tapar de um buraco junto ao centro de dia. Perguntou acerca da remodelação da ETAR 

e da construção de uma conduta a ser feita ao lado de Vila Franca das Naves para repor a pressão 

da água. Disse saber que a Câmara tem falado com a empresa Águas da Teja e, por isso, gostaria 

de saber como está a questão. Perguntou, também, quantos lotes o Município possui na zona 

industrial de Vila Franca das Naves e quantos apartamentos possui na mesma localidade. 

Questionou se apartamentos e terrenos são para vender e se esta medida se vai aplicar ao resto do 

concelho. Relativamente às águas de Garcia Joanes questionou se um só chafariz, com água 

potável, será construído. Perguntou, ainda, como está a situação do Aqueduto do Feital e referiu que 

o Presidente do Município podia ter mencionado que foi promovido um almoço com a GNR local e a 

Junta de Freguesia de Vila Franca das Naves no qual esteve presente o comandante distrital da 

GNR e onde foram tratados assuntos relativos à GNR do concelho. --------------------------------------------

-------- Interveio o membro da assembleia, Gabriela Lopes, que apresentando um power point 

mostrou a situação lamentável que se verifica no “ponto de recolha de animais de Trancoso”, sem 

condições para os mesmos, apesar do aparato feito em torno da assinatura do protocolo entre a 

Câmara Municipal de Trancoso e a Câmara Municipal da Mêda, no dia 13 de Março. Referiu que 
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apesar do protocolo, Trancoso terá muito mais a fazer não podendo, apenas, pegar nos animais e ir 

depositá-los no canil /gatil da Mêda. Disse que nunca fez uma intervenção deste género ao anterior 

Executivo porque nunca votou no Dr. Júlio Sarmento. Ao contrário, disse que apoiou o actual 

Executivo e acreditou que iria ser diferente. Parece-lhe que não conhecem o decreto-lei 315/2013 de 

17 Dezembro que rege estas situações, salientando que aquilo que se encontra naquele local, é uma 

ilegalidade. Disse que não irá calar-se em relação a este assunto até a questão estar totalmente 

resolvida. Relativamente ao jardim situado à entrada sul de Trancoso, sugeriu que fosse 

ecologicamente e economicamente sustentável. Sugeriu ainda, que nos vários estágios 

profissionais, que eventualmente a Câmara promova, um seja para um arquitecto paisagista uma 

vez que os jardins da cidade estão um pouco desactualizados. -------------------------------------------------- 

-------- Interveio o membro da Assembleia Municipal, Artur Rodrigues, agradecendo ao Presidente do 

Município pelo concerto realizado na freguesia de Vila Franca das Naves no dia 22 de Março. Disse 

que concorda com a intervenção do Presidente da Junta de Vila Franca das Naves e que esta não 

pode ser esquecida. Na sua perspectiva a freguesia precisa com urgência, de passadeiras para 

peões, no cruzamento do largo Miguel Madeira. Gostaria, também, que estudassem e resolvessem o 

problema do estacionamento na Rua do Comércio já que, da forma que estão regulamentados os 

estacionamentos, dois camiões não passam um pelo outro. Pediu para que os sanitários públicos 

fossem reabilitados ou construíssem uns novos. Questionou em que ponto se encontra a situação do 

Parque Ambiental e, questionou também, sobre as piscinas querendo saber para quando está 

prevista a sua reabertura ao público. -------------------------------------------------------------------------------------

-------- Usou da palavra o membro da assembleia municipal, Júlio Sarmento, para referir que a 

funcionária que está no Centro Isaac Cardoso apenas fala espanhol. Disse que a Câmara e a 

Empresa Municipal têm funcionários que falam inglês. Seria melhor colocar naquele local alguém 

que dominasse esta língua, fundamental para a maioria dos visitantes. Questionou onde está e o 

que é feito do projecto de modernização administrativa, ao abrigo do SAMA, que o anterior Executivo 

deixou adjudicado no valor de 900 000€, financiado a 100%. Disse ainda, que gostaria de saber 

como está a situação do cemitério de Trancoso uma vez que é urgente tratar desse assunto. 

Questionou se o bar do Grupo Desportivo de Trancoso está licenciado e qual a taxa de Execução 

dos investimentos que estão locados no Programa das Aldeias Históricas já que, muitos deles, estão 

previstos para os conteúdos da Casa do Bandarra e para os conteúdos do Centro Isaac Cardoso. 

Fez ainda referência ao documento de estratégia 2020, elaborado pelo anterior Executivo, dizendo 

que seria bom fazer uma reflexão sobre o mesmo. Disse que existe nesta assembleia, um dos 

maiores especialistas, regional e urbano, o Eng.º Fonseca Ferreira pelo que se ganharia muito se o 

tivessem como consultor em matéria de planeamento. Teme que com tanta diversidade de 

estratégias, sem qualquer documento sério de reflexão, afinal não haja estratégia nenhuma. ----------- 

-------- Em resposta às questões do Presidente da Junta de Vila Franca das Naves, o Presidente do 

Município disse que de forma alguma, o Município esquece essa freguesia. Trabalham em 
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colaboração com todas as juntas de freguesia. A questão da ETAR não está esquecida estando a 

procurar uma candidatura ao novo QREN no sentido que, na área do ambiente, algumas das etares 

possam ser recuperadas. Pensa que o Presidente da Junta não se poderá queixar de falta de apoio 

por parte da Câmara, pois dois funcionários do Município estão afectos à junta de Vila Franca das 

Naves estando lá diariamente. Sempre defendeu o trabalho de parceria e felicitou o Presidente da 

Junta pela limpeza feita. Referiu que houve uma reunião de juntas de freguesia na qual lhe fizeram 

chegar algumas questões. Disse que continuarão a manter o Gabinete do Apoio ao Autarca e 

relativamente aos planos de actividade disse que estavam a ser analisados assim como os contratos 

e a transferência de competências que a lei prevê. Referiu que já foram enviados ofícios aos 

presidentes de junta para iniciarem esse processo. Disse, também, que com a nova maquina retro 

escavadora terão outra capacidade para atender os pedidos das juntas de freguesia. Quanto ao 

projecto da zona industrial de Vila Franca das Naves referiu que o apresentaram como uma 

candidatura ao QREN sendo certo que ainda existem algumas divergências relativamente à área 

pertencente, ou não, ao Município. Já solicitou aos serviços técnicos informações para se saber qual 

o número de lotes que podem vir a ser construídos, e, disse que o assunto do Parque Ambiental não 

está esquecido querendo recuperar esse processo porque sempre entendeu que é uma mais valia 

para Vila Franca das Naves. Relativamente à venda dos apartamentos disse que ainda não está 

nada definido. Já visitaram alguns lotes destinados para a habitação social tendo sido feito um 

levantamento dos mesmos a fim de se poderem construir algumas habitações. Só depois se poderá 

equacionar a venda de apartamentos. Relativamente à água em Garcia Joanes, informou que estão 

a pensar colocar o assunto no âmbito da candidatura mencionada a fim de resolver problemas 

ambientais concretamente nas áreas das ETARES. Foram já à ARH Norte e existem negociações 

com a empresa águas da Teja no sentido de enquadrar todos esses assuntos. Quanto à questão do 

aqueduto do Feital, disse que é uma situação igual a muitas outras existentes no concelho. Trata-se 

de erros de construção dando outros exemplos como as infiltrações existentes nos camarins do 

Convento dos Frades e o problema das humidades no Centro de Interpretação Isaac Cardoso. 

Esclareceu que, por lapso, não tinha feito referência ao almoço de trabalho com a GNR em Vila 

Franca das Naves mas que o compromisso, por parte do comando da GNR, é o de aumentar os 

elementos existentes, cabendo ao Município fazer as obras de reparação do telhado do quartel bem 

como pintar o exterior do edifício. Quanto à intervenção do membro da assembleia, Gabriela Lopes, 

o Presidente referiu para não se arrepender de ter confiado neste Executivo já que o mesmo estará 

cá para defender os animais. Porém, o trabalho não foi tão célere como se pretendia porque houve 

exigências de transporte dos animais. No protocolo assinado ficou estabelecido que apenas 

poderiam ser transferidos cinco animais em cada semana. O Presidente disse concordar com a 

intervenção da deputada Gabriela Lopes relativamente aos jardins e ao arquitecto paisagístico “nem 

que seja para ouvir uma opinião”. Em resposta ao membro da assembleia, Artur Rodrigues, disse 

que as passadeiras não serão esquecidas e, também, existe uma campanha de divulgação dos 
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horários da CP em Vila Franca das Naves, apelando-se para que a população deste concelho e dos 

concelhos vizinhos passe a escolher Vila Franca das Naves para apanhar o comboio. Disse também, 

que estarão atentos relativamente ao estacionamento na Rua do Comercio e ao problema dos 

sanitários públicos. Quanto às piscinas, tem a informação de que irão abrir após o período de férias 

da Páscoa. No que concerne às questões levantadas pelo membro da assembleia, Júlio Sarmento, 

disse que já é bom o Centro Isaac Cardoso ter uma funcionária apesar deste ainda não ter grandes 

conteúdos. Relativamente ao projecto de modernização administrativa disse que, lamentavelmente, 

tiveram de abdicar dele porque trazia custos significativos para a autarquia. Atendendo à gravíssima 

situação de degradação do edifício dos Paços do Concelho, da Praça Municipal, do Palácio Ducal e, 

face a situação financeira existente, o projecto não pôde ser concretizado. Concorda com a urgência 

relativamente à questão do cemitério e quanto ao bar do grupo desportivo disse que terá o mesmo 

licenciamento dos outros bares sendo, este, uma mais valia para que o grupo desportivo possa ter 

alguma autonomia financeira. Relativamente à questão das aldeias históricas reconhece que tem 

sido feito um trabalho de louvar e, provavelmente, a Casa do Bandarra irá ser inaugurada no dia 29 

de Maio sendo que as taxas de execução, ao nível desse projecto, são muito significativas. ------------

-------- Usou a palavra o membro da assembleia municipal, João Baptista, referindo que o turismo é 

uma aposta forte e seria necessário tornar Trancoso mais atractivo devendo ser essa a grande 

ambição da Câmara Municipal. Questionou o Presidente do Município sobre o local em que se 

encontra o espólio da pintora Eduarda Lapa e o espólio deixado pela Dr.ª Emília Tracana e quis 

saber se ambos se encontram acautelados e o que pensa fazer desse espólio. Quanto ao cemitério, 

lembrou que este apenas dispõe de cinco espaços/campas para serem utilizados e referiu ter 

constatado que toda a iluminação do cemitério foi desligada sugerindo que os candeeiros que 

iluminam os pisos superior e inferior daquele espaço possam ser ligados. Alertou, ainda, para a ruina 

eminente em que se encontra uma casa situada na Rua do Bandarra e referiu que foi exibido na 

televisão, no espaço do Prof. Marcelo Rebelo de Sousa, um livro relacionado com Trancoso e a 

Batalha de São Marcos cujo autor é o Dr. Alexandre Patrício Gouveia. Questionou se esse livro está 

à venda no posto de Turismo ou na autarquia. Pensa que a sua divulgação seria boa para Trancoso. 

Perguntou se as obras do estádio municipal tiveram intervenção do pessoal do quadro da Câmara 

Municipal e, tendo tido, entende que se deve fazer menção desse feito no resumo da “actividade 

municipal” que chegou a esta Assembleia. Quanto às condições físicas e de degradação do edifício 

dos Paços do Concelho, conhece a preocupação do Executivo. Assim, perguntou se se pretende 

fazer uma remodelação geral do edifício ou apenas pequenas obras, quais os custos estimados das 

mesmas e quais as formas de financiamento. Relativamente ao reembolso de rendas dos parques 

eólicos questionou qual a previsão de encaixe dessas rendas. Quanto à transferência de animais 

para o canil /gatil da Mêda, referiu que essa situação o preocupa uma vez que só são transferidos 

cinco animais por semana. Presentemente pensa saber que estão no posto de recolha, vinte e cinco 

animais. Assim, pelo menos durante cinco semanas, é inevitável que exista uma lotação daquele 
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espaço. Questionou o Presidente do Município se recebeu, ou não, por parte do Ministro da 

Administração Interna um telefonema, no passado dia 10, acerca do terreno destinado à construção 

do quartel dos bombeiros de Trancoso. Referiu que pode estar em causa a deslocalização de verbas 

e, gostaria que lhe fosse confirmado se o próprio comandante Jaime Soares, Presidente do 

Conselho Executivo da Liga de Bombeiros Portugueses, intercedeu junto do Presidente do Município 

sensibilizando-o para esta questão. Perguntou se a verba de 150 000€, por parte da autarquia e 

destinada ao quartel dos bombeiros está garantida, uma vez que essa será uma âncora para a 

construção do novo Quartel. Relativamente à sinalética de perigo de acidente colocada perto da 

curva do Chafariz do Vento, disse que não compreende o elevado número de acidentes que ali 

ocorre quando chove. “Chegam a haver três acidentes numa manhã”. Disse que não quer levantar 

suspeitas mas algo de extraordinário se passa naquela curva e era bom que fosse investigado. 

Questionou o Presidente da Mesa da Assembleia, na qualidade de elemento da CIM, se tem 

conhecimento sobre o assunto “Equipamento e Protecção Individual de Bombeiros” ou se 

eventualmente, foi a alguma reunião na qual este assunto fosse abordado. Pensa que uma boa parte 

das comunidades intermunicipais, onde está Trancoso incluído, ainda não procederam ao concurso 

público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O Presidente da mesa da Assembleia disse que relativamente à questão que lhe fora 

colocada pelo senhor João Batista, informava que a assembleia intermunicipal reuniu uma vez para 

ser instalada, aprovar as contas de gerência do antigo conselho executivo e eleger o secretariado 

executivo. Disse que embora a assembleia intermunicipal seja um órgão de grande poder, as 

competências são muito limitadas, provavelmente o assunto em questão será uma competência do 

Conselho intermunicipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Interveio o membro da assembleia municipal, José Clemente, referindo que “quando se faz 

turismo, uma das coisas que se gosta de fazer é tirar fotografias”. Assim, lembrou que a circulação 

de viaturas no Centro Histórico e estacionamento das mesmas se tornam um problema referindo o 

caso das Portas D’El Rei, onde se encontram viaturas estacionadas diariamente, e dentro do Centro 

Histórico da cidade referiu-se às ruas que se encontram ocupadas como viaturas estacionadas 

durante semanas. Salientou, também, que outro dos problemas existentes é a circulação de pesados 

dentro do Centro Histórico da cidade. Gostaria de saber se existe algum projecto para que o trânsito 

seja condicionado-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Em resposta, o Presidente do Município esclareceu que os espólios da pintora Eduarda Lapa 

e da Dr. Emília Tracana se encontram seguros e acautelados e, logo que possível, pretende que 

sejam dados a conhecer. Relativamente ao cemitério de Trancoso disse conhecer o problema da 

iluminação pelo que já fez diligências no sentido de o resolver. Disse que já passou pela habitação 

na Rua do Bandarra e irá diligenciar junto do proprietário para que se proceda a intervenções. Crê 

ter sido muito positiva a vinda do Dr. Alexandre Patrício Gouveia, que se mostrou disponível para 

colaborar com Município, e da Dr.ª Antónia Amaral, tendo havido uma reunião de trabalho na 
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Câmara Municipal e uma visita ao campo da Batalha de São Marcos. Relativamente ao livro 

mencionado disse que tiveram a oportunidade de estar presentes no seu lançamento no Centro 

Cultural. Quanto às obras do estádio, referiu que já constavam na informação da actividade 

municipal na sessão de Fevereiro da Assembleia Municipal. Informou que as obras foram feitas com 

a colaboração da Câmara e o seu licenciamento é igual ao do mercado grossista. Quanto à previsão 

de custos para as obras no edifício dos Paços do Concelho, disse não poder informar o membro da 

assembleia, embora existam dois projectos. É intenção do Executivo no próximo mês de Setembro, 

transitarem provisoriamente para o edifício do ex quartel da GNR alguns dos serviços em 

funcionamento no edifício da Câmara. Relativamente às rendas dos parques eólicos disse ainda não 

ter uma estimativa daquilo que o Município pode vir a receber. Quanto à questão dos animais referiu 

que estão a resolver um problema em dois/três meses, problema que não se conseguiu resolver em 

décadas. Relativamente à construção do novo quartel dos bombeiros disse que o Município quer 

ajudar a resolver a situação. Não percebe porém, porque é que se o segundo terreno que surgiu, 

reúne as condições necessárias, porque é que não foi logo a primeira opção. Disse ser um assunto 

que vem desde 2010, tendo sido lançado um concurso, uma adjudicação, mas que seria necessário 

ver bem as acessibilidades. Disse ter ido diversas vezes ver os terrenos junto ao estádio municipal e 

que ao nível de equipamentos de gestão do território e ao nível do município, trata-se de uma zona 

de equipamentos. Considera ainda, que o assunto está bem encaminhado. Confirmou que falou com 

o Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Jaime Soares. Quanto ao telefonema do Ministro 

da administração Interna disse não ter tido conhecimento. ---------------------------------------------------------

-------- O membro da Assembleia Municipal, João baptista, interveio referindo que não ficou elucidado 

sobre o tipo de financiamento que seria usado na obra do edifício dos Paços do Concelho. -------------

-------- O Presidente do Município respondeu que esse projecto seria um dos que pretendem 

candidatar ao QREN. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Interveio o membro da assembleia municipal, Júlio Sarmento, referindo que o edifício dos 

Paços do Concelho não poderia ser candidatado. Só poderia ser comparticipado na base de um 

contrato programa. Disse ter conhecimento de ter sido apresentado, na CIM, a zona industrial, o que 

o leva a pensar que o Presidente do Município estaria a pensar em projectos estruturantes ou obras 

para o próximo quadro comunitário. Pensa que seria bom que a Câmara discutisse a estratégia para 

apresentação de candidaturas ao próximo quadro porque não lhe parece que seja cordial que o 

próximo quadro comunitário, com um investimento global que pode rondar os quatro ou cinco 

milhões de euros, possa ser desenhado pelo Presidente do Município sem que a vereação e a 

assembleia municipal saiba e dê a sua opinião. ----------------------------------------------------------------------- 

-------- Em resposta, o Presidente do Município disse que o pedido de informação solicitado pela CIM 

tinha apenas 24h00 para ser respondido. Mencionou que foram indicadas possíveis candidaturas 

como o novo parque industrial de Trancoso, cujos terrenos foram pagos em 2007 e, decorridos sete 

anos, ainda não foi efectuada a escritura, bem como o parque industrial de Vila Franca das Naves. 
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Ao nível da educação disse que foi indicada a recuperação do espaço que fica em frente às antigas 

escolas primárias, antiga cantina, bem como a eventual construção de um pequeno centro escolar 

na zona da Ribeirinha. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Usou da palavra o membro da assembleia municipal, Daniel Joana, saudando as intervenções 

feitas, em especial a do membro da assembleia municipal, Gabriela Lopes, que a seu ver foi uma 

intervenção que honrou o pluralismo, o pensamento crítico e que, acima de tudo, provou que o PS 

não quer unanimismo. A propósito da actividade municipal quis deixar um voto de louvor ao 

dinamismo lúdico-cultural a que o concelho de Trancoso tem assistido nos últimos meses. Pensa 

que os dois centros culturais do concelho têm tido uma taxa de utilização enorme, comparativamente 

ao passado. Chamou à atenção que esse dinamismo é um factor de atractabilidade para a juventude 

que por cá se quer fixar e continuar a viver. Relativamente à proposta de reflexão estratégica feita 

pelo membro da assembleia municipal, Júlio Sarmento, disse ser um apreciador da arte retórica e 

aprecia a forma exímia como o membro da assembleia a executa. No entanto, acha que faltou um 

parâmetro importante da retórica clássica que é o Kairos, ou seja, o momento, a realidade. Disse já 

ter lido o documento Trancoso 2020. Pensa ser um documento bem elaborado mas que depois 

esbarra na realidade, num tempo que não está adequado para esse documento estratégico. Na sua 

opinião, o Município não poderá ficar ancorado a um documento que por si, já não tem âncora na 

realidade. Disse que as estratégias têm de ser construídas com as pessoas e sempre adequadas à 

realidade. Concorda que a Assembleia Municipal seja o lugar próprio para discutir essas estratégias.  

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

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

-------- Este informou que o Revisor Oficial de Contas tinha solicitado uma pequena alteração na 

página 19 do Relatório de Gestão, tendo sido a mesma distribuída à entrada. Disse que votaram 

favoravelmente as contas de gerência e os documentos de prestação de contas do ano 2013 porque 

entendiam que contabilisticamente, estavam correctas. Destacou as dívidas a terceiros no valor de 4 

616 000€ e o valor dos empréstimos, onde se encontra incluído o PAEL, no valor de 6 519 000€, 

resultando numa divida 11 136 000€, não estando alocados os 8 450 000€ relativos às obras da 

parceria público privada, nem tão pouco aquelas obras que não tiveram qualquer procedimento 

concursal, que poderão rondar os 3 000 000€. ------------------------------------------------------------------------

-------- Aberto o espaço para intervenções e não as havendo, o Presidente da Mesa colocou o ponto 

à votação, tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------

-------- Seguidamente, o membro da assembleia municipal, Daniel Joana, fez a declaração de voto do 

grupo municipal do PS que irá ser transcrita na íntegra: “O Grupo Municipal do PS não se revê em 

grande parte das opções políticas que subjazem às contas apresentadas referentes ao ano 2013. As 

mesmas consubstanciam quase em exclusivo, as opções de gestão do anterior Executivo Municipal, 

uma vez que o actual executivo apenas tomou posse a pouco mais de dois meses do final do 

referido ano. O Grupo Municipal do PS considera que grande parte das opções tomadas se 
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revelaram erradas, contribuindo para conduzir o Município de Trancoso rumo a um estado de asfixia 

financeira que compromete o futuro de forma preocupante. Os deputados municipais do PS tão 

pouco concordam com certa conduta politica de legitimidade menos evidente levada a cabo pelo 

anterior executivo como a que resultou na atribuição de vários subsídios de valor avultado no último 

dia útil antes das eleições autárquicas em reunião sem a presença dos vereadores da oposição. 

Contudo e unicamente porque os documentos de prestações de contas referentes a 2013 estão 

contabilisticamente correctos e bem elaborados, o Grupo Municipal do PS vota favoravelmente à sua 

aprovação. Trata-se portanto de uma votação assente em razões de forma e não de substância”. ----

-------- O membro da assembleia municipal, Júlio Sarmento, apresentou a declaração de voto do 

Grupo Municipal do PSD, que irá ser transcrita na íntegra: “O Grupo Municipal do PSD na 

Assembleia Municipal de Trancoso apresenta a sua declaração de voto relativa a apresentação pelo 

Executivo da Prestação de Contas da gestão de 2013. O PSD votou favoravelmente a Prestação de 

Contas relativa a gestão de 2013, por se considerar co-responsável pela gestão, bem como pela 

circunstância, de estar tecnicamente bem elaborada e reflectir com rigor os resultados económico-

financeiros da gestão de 2013. 

As contas relativas a 2013 evidenciam os seguintes indicadores: 

1.Um resultado líquido do exercício negativo de 3.076.009,21€ 

2.Uma taxa de execução global de 53,15% 

3.Uma dívida de curto prazo a terceiros no montante de 4.616.929,83€ 

4.Um endividamento do Município no montante de 11.136.698,53€. 

Ora, de todos estes indicadores, apenas a execução anual das GOP e positiva, tendo a ver com a 

receita extraordinária do PAEL que contribuiu para o aumento da taxa de realização global. 

Todos os outros indicadores são extremamente negativos. 

Desde logo, o resultado líquido negativo do exercício de 2013, no valor de 3.076.009,21€ que 

representou um retrocesso num caminho de consolidação do equilíbrio orçamental que estava a ser 

construído. Na verdade, desde 2010 que os resultados líquidos do exercício estavam a melhorar 

significativamente. 

Em 2010  -2.846.901,00 

Em 2011  -2.393.095,00 

Em 2012 -1.907.304,00  

E como se constata da prestação de contas relativo ao primeiro semestre de 2013 pela primeira vez 

um resultado líquido positivo de + 741,35€. 

A evolução verificada no segundo semestre do ano 2013 da co-responsabilidade do PS revelou-se 

um autêntico desastre! 

Como foi possível um resultado líquido tão negativo, invertendo um caminho que vinha sendo 

positivo? 

No que diz respeito as dívidas de curto prazo a terceiros, que na gestão de 2012 já tinha verificado 
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uma evolução positiva, verificava-se em final de Junho de 2013 na prestação de contas do primeiro 

semestre que a dívida a terceiros era de 3.323.031,94€. Aliás nos primeiros seis meses do ano 

anterior, a Câmara anterior tinha reduzido a dívida a terceiros, que era a 31 de Dezembro de 2012 

de 7.560.750,75€, para os já referidos 3.323.031,94€. Pois agora, verifica-se que o PS apresenta 

uma dívida a terceiros de 4.616.929,83€, o que significa que se aumentou em 987.120,53€ a dívida, 

em relação aquela, que a gestão municipal anterior tinha deixado.  Como foi possível aumentar a 

dívida a terceiros em mais de cerca de um milhão de euros, se não legalizou qualquer valor de 

eventual dívida anterior? Por ultimo, o Grupo Municipal do PSD não pode deixar passar em claro, a 

demagogia sucessivamente repetida e ensaiada, acerca do endividamento municipal. 

O endividamento de curto e médio prazo a final de Junho de 2013 era de 10.149.578,00€. 

A Câmara anterior de maioria social-democrata tinha até, reduzido o montante total da dívida, que 

em 2012 era de 12.856.013,00€ para os já referidos 10.149.578,00€. O PS apresenta agora um 

endividamento total do Município de 11.136.698,53€! É bom lembrar, que o Anuário dos Técnicos 

Oficiais de Contas relativo a 2012, referia comparativamente o endividamento das Câmaras 

Municipais do Distrito da Guarda, cujo resultado é o seguinte:  

CM Seia                 57.848.559,00€ 

CM Guarda.           50.738.895,00€ 

CM Fornos.            34.949.200,00€ 

CM Celorico.          24.779.475,00€ 

CM Gouveia.          14.630.956,00€ 

CM Figueira.          10. 857.812,00€ 

CM Pinhel.             10. 460.017,00€ 

CM Sabugal.          10.030.384?00€ 

Donde se conclui, que não existe fundamento para tanta algazarra, quanto ao endividamento do 

Município de Trancoso. De resto, cabe perguntar, não sabiam? Andavam distraídos? Ou na verdade, 

perante a complexidade de uma gestão municipal, muito exigente e para a qual não estavam 

preparados, a propaganda demagógica do endividamento não é mais do que uma desculpa? 

O certo é que o endividamento que o PS agora apresenta nas suas contas e pouco superior a 11 

milhões de euros! Muito longe da demagógica e falsa informação constante do ultimo boletim 

municipal que referia um valor de dívida de 22 milhões de euros. 

Diz o relatório de gestão do executivo, que existe dívida não constante da prestação de contas. 

Porquê? 

Esqueceram-se ou não, é mesmo dívida do Município? É que a Câmara Municipal está obrigada a 

consolidação de contas de todo o Grupo Municipal e se os documentos não traduzem a dívida, 

estamos perante uma ilegalidade! O relatório de gestão agora votado, desenvolvendo esta peregrina 

e falsa alegação, refere-se a uma dívida à CGD no valor de 8.491.172,77€ relativa as obras da PPP. 

Porém, não se trata nem de dívida da Câmara, nem da Empresa Municipal, mas sim de uma 
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empresa privada, logo não pública, em que a maioria do capital social é privado. 

Mesmo que se viesse a considerar, o que e ilegal, que existia aqui dívida pública, então só 49% 

daquele montante era publico. De resto, a recusa de visto a aquisição da quota do parceiro privado 

pelo Tribunal de Contas não permite a consolidação desta dívida no Município. 

Logo, é ilegal e sem sustentação a alegação que esse montante tem de acrescer à dívida municipal. 

 Todavia, é importante esclarecer, que esse valor em dívida da empresa privada PACETEG, tem um 

plano de amortização de longo prazo, isto é, 25 anos, sendo que, as prestações anuais estimadas 

em pouco mais de 700.000€ ou até num valor mais reduzido, por virtude da baixa da taxa de juro, 

possível com a renegociação, será daqui a dois anos, quando as rendas dos três novos parques 

eólicos começar a ser paga, acrescendo aos cerca de 200.000€ anuais de renda pelo primeiro 

parque eólico, completamente compensada, por esta receita extraordinária, que o executivo anterior 

negociou. 

Embora o PS não o refira, o certo é que a receita extraordinária dos quatro parques eólicos, dentro 

de dois anos, poderão significar cerca de 700.000 a 800.000€. O que significa, que o custo da 

amortização das rendas da PPP será compensada com a receita extraordinária das rendas eólicas. 

Resta então a dívida estimada de 3 milhões de euros! Estimada? Com que base? Como se permite 

um executivo em funções há seis meses evidenciar tão insustentada afirmação. 

Concluindo, apesar dos resultados apresentados, que evidenciam: 

1º Um resultado líquido negativo superior a 3 milhões de euros no final de 2013, quando o executivo 

anterior a 30 de Junho apresentava um resultado líquido positivo no final do primeiro semestre! 

2º Um aumento da dívida a terceiros de quase um milhão de euros a mais em relação a dívida no 

final do primeiro semestre de 2013! 

3º Um aumento do endividamento de cerca de um milhão de euros a mais do que o endividamento 

existente no final do primeiro semestre! 

4º Um retrocesso evidente do caminho que estava a ser prosseguido, tendente ao equilíbrio 

orçamental, que uma gestão menos criteriosa deste executivo, veio demonstrar! 

A continuada afirmação gratuita, da gravíssima situação económico financeira do Município, que o 

executivo propagandeia, até perante colegas, que não desconhecem a falta de sustentação desta 

afirmação, nem a situação comparativa das dívidas das demais autarquias, que já sorriem e 

gracejam com este discurso redondo, só pode ser compreendida a  incapacidade de decidir, 

temendo, que a prazo o Povo possa comparar os tempos e tirar conclusões. 

O Grupo Municipal do PSD” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto quatro da ordem do dia. -----------

-------- No uso da palavra, o Presidente do Município referiu que a segunda revisão do orçamento 

atinge um montante de 637.762€, destinando-se, nomeadamente, ao problema de ampliação 

eléctrica na barragem da Teja com um valor de 15 000€; às refeições escolares com o valor de 

40.000€; para as feiras medievais e de São Bartolomeu, 111 000€; para o programa das Aldeias 
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Históricas, terá depois uma comparticipação, a nível de sinalética, percursos pedestres, rotas do 

património histórico no valor de 45 000€, uma outra verba para resolver um problema da EBI de 

Trancoso, onde terão de pagar 88 000€. Disse ter sido necessário reforçar a verba ao nível da 

protecção do ambiente e ao nível da silvicultura, sendo estes projectos financiados no montante de 

125 000€. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Usou da palavra o membro da assembleia municipal, Carlos Saldanha, referindo que ao ler as 

certidões se apercebeu que os vereadores do PSD não tinham participado na discussão e votação 

uma vez que mencionaram não ter recebido os documentos via e-mail, apesar de existir um 

comprovativo de entrega. Pensa que este tipo de situações diminuiu o debate político democrático, 

diminui a clarificação de ideias e responsabilidades, não sendo conveniente para ninguém. Parece-

lhe que, de futuro, este tipo de situações terão de ser acauteladas e esclarecidas. -------------------------

-------- Em resposta, o Presidente do Município mencionou que também foi com estranheza que 

verificou que os documentos não chegaram, apenas, aos vereadores do PSD. Lamentou tal facto 

mas referiu existir um comprovativo assinado pela Dr. Carla Gambôa de que os documentos da 2ª 

Revisão ao Orçamento e Plano tinham sido enviados a todos os vereadores, bem como, ao Dr. 

Fernando Delgado e Dr. Francisco Coelho. ----------------------------------------------------------------------------

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

sido a mesma aprovada por unanimidade. Passados ao ponto cinco, informou que neste ponto não 

haveria votação uma vez que se tratava, apenas, de uma apreciação do inventário de todos os bens, 

direitos e obrigações patrimoniais do Município. Disse que quem quisesse poderia consultar e 

analisar o inventário. Não havendo intervenções, informou que se iria passar ao ponto seis da 

ordem do dia. Deu a palavra ao Presidente do Município para esclarecer quais seriam as despesas 

plurianuais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- No uso da palavra informou que estariam em causa três despesas. Uma delas tinha a ver com 

os transportes escolares, onde estão previstos no ano de 2014, 95 000€ e para o ano 2015, 135 

000€. A nível de refeições escolares, no período de Setembro a Dezembro de 2014, estão previstos 

28 000€ e em 2015, 45 000€. Por último, referiu a despesa do lançamento do concurso público, para 

dois anos, para prestação de serviços de recolha de Resíduos Sólidos Urbanos. Há um preço base 

de 12 500€/mês, que em dois anos totalizará um montante de 300 000€. ------------------------------------- 

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

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

proposta apresentada pelo grupo municipal do PS indicava como elementos o Prof. Américo Mendes 

e a Prof.ª Anabela Fidalgo. A proposta do PSD apresentava a Dr. Nadine Dias Ambrósio e Hermínia 

Maria Silva. O Sr. Presidente da mesa, questionou os grupos municipais no sentido de saber se 

queriam fundir as duas propostas, retirando cada grupo um nome ou se iriam levar à votação duas 

listas. Após os grupos municipais decidirem fundir as listas, informou que seria formada uma lista 

única com os nomes do Prof. Américo Mendes e a Dr. Nadine Ambrósio. Após feita a votação por 
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voto secreto, a lista apresentada foi eleita com 40 votos a favor e 2 brancos. --------------------------------

-------- O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto oito. Referiu que a proposta 

apresentada pelo PS indicava o Eng.º. António Fonseca Ferreira para representante da assembleia 

municipal na Comissão de acompanhamento da Revisão do PDM, e, a proposta do PSD indicava o 

Dr. Tomás Trigo Martins. O sr. Presidente da Mesa, referiu também que a proposta mencionava que, 

atendendo a que se trata de uma comissão de acompanhamento de âmbito municipal, se elegessem 

dois representantes, um de cada bancada partidária, dizendo ainda que esta proposta alteraria a 

ordem do dia, onde consta apenas um representante. --------------------------------------------------------------

-------- Interveio o membro da assembleia municipal, Júlio Sarmento, referindo que a lei fala apenas 

de um representante mas como se trata de um órgão de acompanhamento, que irá votar e rectificar 

as decisões que a comissão técnica propõe, dava mais transparência ao processo. -----------------------

-------- O Presidente da Mesa disse que se o grupo municipal do PSD propusesse essa alteração à 

ordem de trabalhos, a Mesa teria de a colocar à votação. Entende que o Presidente da Assembleia e 

restantes membros da Mesa, no uso das suas competências devem verificar da legalidade ou 

ilegalidade das propostas. Pessoalmente, entende que se trataria de uma desconformidade com a lei 

mas, referiu, sem prejuízo de poderem analisar melhor a lei e virem, numa próxima sessão, a 

submeter à votação um novo elemento. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O membro da assembleia municipal, Júlio Sarmento, recomendou que o Executivo, na 

primeira reunião da comissão de acompanhamento da revisão do PDM, incluísse no regimento 

dessa comissão a possibilidade de ter um segundo representante da assembleia municipal e, 

depois, numa próxima sessão procederiam à sua eleição, não alterando assim a ordem do dia, 

elegendo assim apenas um representante. -----------------------------------------------------------------------------

-------- Face ao exposto, o Presidente da Mesa referiu que, sendo assim, o Executivo levaria esta 

recomendação à sua primeira reunião da comissão nos termos em que foi apresentada. Informou 

que haveria duas listas denominadas por A e B. Após feita a votação por voto secreto, a lista 

apresentada pelo PS, lista A, foi eleita com 22 votos a favor e a lista apresentada pelo PSD, lista B, 

obteve 18 votos a favor e 2 brancos. -------------------------------------------------------------------------------------

-------- Não havendo intervenções do público no ponto nove 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 –  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


