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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE TRANCOSO DE 30 DE JUNHO DE 2010 

 

--------- Aos trinta dias do mês de Junho do ano de dois mil e dez, pelas catorze horas e trinta 

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

Municipal de Trancoso, legalmente convocada para o efeito e presidida por António Manuel Rios da 

Fonseca Leal, Presidente da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

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

--------- Ponto número três – Análise, discussão e votação da proposta de ratificação da deliberação 

da Câmara Municipal de atribuição da medalha de honra ao Primeiro-Ministro; ----------------------------- 

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

da receita e da despesa para o ano de 2010; -------------------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto número cinco – Análise, discussão e votação da proposta da delegação de 

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

-------- Ponto número seis – Análise, discussão e votação da proposta de pedido de parecer da 

Assembleia Municipal, tendo em vista a contratação de pessoal, bem como proposta de alteração do 

mapa de pessoal; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Ponto número sete – Análise, discussão e votação da proposta de Regulamento Municipal 

do Conselho da Juventude; -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Ponto número oito – Análise, discussão e votação da proposta de Regulamento de apoio à 

melhoria das condições de habitação de munícipes carenciados; -----------------------------------------------  

--------- Ponto número nove – Análise, discussão e votação da proposta de alteração ao P.D.M. 

(Instalação de um Parque Ambiental em Vila Franca das Naves); ----------------------------------------------- 

--------- Ponto número dez – Proposta de dissolução e liquidação da sociedade por quotas “Feiras e 

Mercados de Trancoso, Lda.”, com a partilha do seu activo contabilístico e respectiva adjudicação ao 

Municipio e demais consequências legais; (acordado unanimemente no inicio dos presentes 

trabalhos) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

dos deputados Maria Emília Tracana Alves, substituída por Sandra Maria Lopes Ribeiro, José David 

Rodrigues Santiago e Mário do Carmo Lopes Castela membros do Grupo Municipal do Partido 

Social-Democrata, e Leonel Matias Alves, substituído por António Reis Ferreira, José Jorge dos 

Santos Carvalho e António Augusto Rocha Rua membros do Grupo Municipal do Partido Socialista, 
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faltas essas devidamente anotadas, assim como as registadas pelos Presidentes de Junta de 

Freguesia de Santa Maria, Amélio Manuel Martins Nunes Salvador; de Tamanhos, Nuno Filipe 

Cardoso Morgado, de Terrenho Amílcar César dos Santos, substituído por Fernando Osório Santos, 

e de Vila Garcia, Nuno Miguel Pereira Caetano. 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 deputados 

municipais Manuel Pinto, César Amadeu Sousa Prata e Augusto Ferreira Salvador. ----------------------- 

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

Município, Dr. Júlio Sarmento, o Sr. Vice- Presidente António Oliveira bem como os senhores 

Vereadores, Dr. João António Figueiredo Rodrigues, Eng.º João Carvalho, Prof. Amílcar Salvador, 

António Manuel Gomes do Nascimento e Dr.ª Ivone dos Santos Mouco. -------------------------------------- 

--------- O Presidente da Assembleia deu início à sessão, informando que o Presidente do Municipio 

teria de se ausentar por volta das 16h30, sendo substituído depois pelo Vice-Presidente António 

Oliveira. Mencionou que se iria passar à análise e discussão da acta número cinco. Aberto o espaço 

para discussão, deu a palavra ao deputado Amaral Veiga. --------------------------------------------------------

--------- Este disse que queria fazer uma correcção à acta, embora não tenha estado presente na 

anterior sessão. Disse que na página 24 a propósito da declaração do PSD relativamente às contas 

de gerência onde se escreve: “ finalmente o grupo municipal do PS considera muito positivos os 

indicadores de desenvolvimento que colocam o concelho de Trancoso na primeira linha do distrito. “ 

É evidente que é um erro, o PS não entende nada disso. Sugeriu que se quiserem aceitar uma 

correcção em vez de “positivos” coloquem “negativos”. -------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Eduardo Pinto questionando o Presidente da Assembleia se há 

possibilidade, se há forma de dividir a votação, ou seja, houve uma parte em que esteve presente e 

outra não. Questionou também se há possibilidade, numa outra sessão da Assembleia, ouvir aqui a 

gravação de algumas partes da acta relativa à sessão de Abril, bem como a de Dezembro. -------------

--------- Em resposta, o Presidente da Mesa disse que em relação à última parte, ali não poderia ser 

ouvida a gravação, sendo que o suporte magnético é apenas um auxiliar da elaboração da acta. No 

entanto, as gravações podem ser ouvidas no Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal. Em relação 

a dividir a votação, disse que o deputado apenas esteve presente na parte de evocação, a 

Assembleia continuou a funcionar porque tinha quórum. Em relação ao deputado Amaral Veiga disse 

que terá sido um pouco irónico na sua intervenção, faltando apenas o “D”. -----------------------------------

--------- Usou a palavra o deputado César Prata referindo que numa declaração de voto do PSD não 

se iria emitir um juízo de valor emitido pelo PS. Aquilo que há a fazer é simplesmente acrescentar 

um “D” e não mudar qualquer adjectivo. ---------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado João Baptista sugerindo que nas faltas na página 3, onde referem as 

faltas, segundo o número 2 do artigo 30º do Regimento, deveria estar de forma nominal quem é que 
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faltou. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado municipal Paulo Leocádio, referindo que queria fazer uma declaração 

relativa a esta acta, afirmando que não é, por intervir algumas vezes, desde já candidato a 

Presidente da Câmara Municipal de Trancoso, como foi dito. Referiu quanto à declaração do 

deputado César Prata, que este terá as suas reminiscências. ----------------------------------------------------

--------- Não havendo mais intervenções e colocada à votação, a acta foi aprovada por maioria com 

um voto contra, 17 abstenções. O Presidente da Mesa questionou os deputados Sandra Ribeiro e 

João Batista se a sua abstenção se deve à não presença, os quais responderam afirmativamente. 

Deu a palavra ao deputado Eduardo Pinto para prestar a sua declaração de voto. -------------------------

--------- Este mencionou que antes de mais, gostaria de alertar o colega de bancada, Paulo Leocádio, 

porque com a sua intervenção pode ser apelidado de deputado barulhento. Disse que não podendo 

votar de forma diferente, ou seja, em duas partes, quer deixar expresso que vota contra esta acta 

por partes do seu conteúdo, nomeadamente, a partir da pagina 12 há intervenções que considera 

deploráveis, não pelos seus termos, mas por aquilo que podem significar. Disse que não pode 

subscrever uma acta onde são transcritos para a mesma, afirmações que até se podem considerar 

acusações à figura do senhor primeiro-ministro, como aquelas que resultam das intervenções do 

deputado social-democrata Paulo Amaro. Aliás, se calhar, até tem mais dados do que aqueles que 

os tribunais conseguiram apurar, pelo que talvez fosse bom dirigir-se ao Ministério Publico e fazer 

essas denúncias. Acha que nenhum deputado desta Assembleia irá ouvir, por nenhum deputado do 

PS, qualquer critica ou opinião sobre o facto de se terem continuado os trabalhos desta Assembleia 

no 25 de Abril. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa interrompeu a intervenção do deputado referindo que a acta estava 

em análise e não aquilo que se passou na última sessão da Assembleia. A finalidade da acta é fazer 

uma versão honesta e a mais fidedigna daquilo que se passou. Se a situação se passou, seria 

desonesto a acta omiti-lo. Informou que o deputado quando está a votar contra a acta, não está a 

votar contra determinadas informações, está a votar contra o trabalho da Mesa. Em relação ao 

funcionamento da Assembleia, também não se podem manifestar porque havia quórum. Essa 

afirmação caberá, no seu ponto de vista, numa intervenção no período antes da ordem do dia. --------

--------- O deputado disse que está a fazer a intervenção, pensando que deveria explicar o seu 

sentido de voto, e não está a menosprezar o trabalho da Mesa porque sabe que ao transcrever e 

usando esta metodologia, estão muito melhor agora as actas do que estiveram em tempos. Mas 

quando se faz o resumo das intervenções, uma coisa é verter para a acta coisas que embora ditas 

não têm nenhum fundamento, outra é resumir o sentido da intervenção. Disse não questionar 

minimamente o trabalho da Mesa da Assembleia. Questiona sim e, por isso vota contra, o conteúdo 

de algumas intervenções, não podendo avalizar as mesmas. ----------------------------------------------------- 

--------- O Presidente da Mesa disse que se iria passar ao ponto um da ordem de trabalhos, 

referindo que o executivo propôs acrescentar um ponto à referida ordem: Proposta de dissolução e 
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liquidação da sociedade por quotas Feiras e Mercados de Trancoso, Lda., com a partilha do seu 

activo contabilístico e respectiva adjudicação ao Municipio e demais consequências legais. Pediu ao 

Presidente do Municipio para explicar a alteração à ordem de trabalhos. --------------------------------------

--------- Este referiu que o Municipio de Trancoso, a associação empresarial AENEBEIRA e a 

Cooperativa Bandarra constituíram uma sociedade por quotas, Feiras e Mercados de Trancoso que 

executou um projecto financiado pelo IFADAP. Decorreu o prazo legal do projecto, entretanto a 

evolução dos mercados ditou que a Cooperativa passasse a explorar e a empresa cedia as 

instalações para que a Cooperativa fizesse a sua exploração. Referiu que o Municipio de Trancoso é 

detentor de 80% do capital social e foi entendido pelas partes dissolver e liquidar o património, no 

sentido de que na liquidação do património, este reverteria para o Municipio de Trancoso como 

activo. Para que se faça a dissolução, é necessário que a Assembleia Municipal aprove e 

seguidamente a AENEBEIRA e a Assembleia da Cooperativa Bandarra farão o mesmo para que se 

possa fazer a escritura de dissolução da sociedade Feiras e Mercados de Trancoso. Referiu que 

esta proposta foi votada por unanimidade na CMT e o Executivo vem submetê-la agora à 

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

--------- O Presidente da Mesa informou que estava aberto o espaço para discussão da introdução 

deste novo ponto na ordem de trabalhos que passaria a décimo. Não havendo intervenções, passou 

à votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Continuando no ponto um, da ordem de 

trabalhos, o Presidente da Mesa deu a palavra ao deputado José Nascimento. -----------------------------

--------- Este referiu que, relativamente a assuntos sobre as freguesias, há vários meses que tem 

havido o pedido para que façamos uma reunião no sentido de uniformizarmos o procedimento 

adequado para a cobrança da água que têm de pagar à empresa Águas da Teja, à semelhança do 

que acontece com a Câmara Municipal. Quanto à Câmara, sabe que já há definições, quanto às 

Juntas ainda não. Informou que a reunião está marcada, para esse fim, no dia 3 de Julho, às 

17h30m no Clube Trancosense. Fez um apelo para que todos os Presidentes de Junta estivessem 

presentes. Sobre a visita do Sr. Primeiro-Ministro a Trancoso, elogiou a iniciativa da Câmara 

Municipal e do seu Presidente pelo convite formulado ao Sr. Primeiro-Ministro e as deferências que 

lhe foram conferidas. Disse que o Municipio de Trancoso, e em muito especial o seu Presidente, 

sempre pugnou por defender em primeiro lugar, o interesse dos Trancosenses, sabendo distinguir e 

prezar todos para que para isso contribuem, sem olhar a qualquer tendência ou diferença politica de 

quem presta esse bem a Trancoso. A construção do IP2 até Trancoso, em perfil de auto-estrada, é 

de tal importância que justifica tudo o quanto foi feito neste acto. Trancoso ficou a ganhar com esta 

iniciativa, fica a ganhar com a obra em marcha, e o país ganhará também, se o interior e esta região 

em particular, aumentar a qualidade de vida dos seus habitantes. Referiu que na Assembleia Distrital 

do dia 30 de Março cessou a presidência anterior e foi eleita uma nova equipa, numa sessão 

realizada no Governo Civil da Guarda, onde foi eleito como Presidente dessa Assembleia, por 

unanimidade dos presentes, o Presidente do Municipio de Trancoso, Dr. Júlio Sarmento. Disse que 
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os Trancosenses devem sentir-se orgulhosos por esta eleição e pensa que esta Assembleia 

Municipal deve dar um voto de louvor ao Dr. Júlio Sarmento, não só pela confiança que lhe foi 

depositada, mas também porque através dele e da sua equipa pode fazer chegar mais rápido e com 

mais eficácia as suas / nossas pretensões aos Órgãos a que os assuntos se destinam. Referiu que 

quando foi eleito como Presidente da Assembleia Distrital, na sua primeira intervenção, entre outras 

referências de valor, fez o apelo à coesão, à uniformização de tratamentos de todas as 

preocupações, independentemente do Município a que pertençam; manifestar ao poder central a 

discordância na falta de discriminação positiva do interior; lembrar ao Governo que as decisões 

destinadas ao futuro da gente do interior não devem ser tomadas a pensar em Lisboa, mas também 

no interior; é favorável à regionalização se for baseada em estudos programáticos de outros países, 

com resultados positivos confirmados; levar ao Governo reivindicações politicas concretas e 

exigências e esclarecimentos atempados e oportunos no sector onde pode haver receita disponível e 

utilizável, e prenúncio firme e inequívoco de não aceitação do encerramento do SAP de Trancoso. 

Para isso, era preciso que houvesse discriminação positiva. Lembrou que o Governo tem de abrir 

mão para que haja coesão territorial. Crê que este exemplo serve bem para nós, que neste Órgão 

devemos pugnar pela coesão e união, para que em conjunto possamos equacionar, transmitir e, 

eventualmente, resolver alguns problemas que nos afectam, um deles, o problema das SCUT’s. O 

momento de crise que atravessamos e com a tendência da deslocação da população do interior para 

o litoral, torna-se urgente travar essa tendência exigindo do Governo medidas positivas para o nosso 

concelho. No caso das SCUT´s, cada dia que passa há uma versão e não se tem certeza absoluta 

de nada, e por isso, apresentou uma moção em nome do Grupo Municipal do PSD da Assembleia 

Municipal de Trancoso que irá ser transcrita na íntegra:  

----------------------------------------------------“ MOÇÃO--------------------------------------------------------------------- 

O Grupo Municipal do PSD na Assembleia Municipal de Trancoso, deliberou apresentar, tornando 

pública a sua posição, uma Moção relativa à intenção do Governo de introduzir portagens nas auto-

estradas construídas no regime de SCUT’S, cujos termos e fundamentos, se expõem: 

Considerando os baixos índices de desenvolvimento do distrito da Guarda; 

Considerando a debilidade do tecido económico e social das empresas e das famílias neste distrito; 

Considerando ainda, essencial, a concretização de politicas de base territorial, com medidas de 

discriminação positiva no interior, o Grupo Municipal do PSD, entende: 

1- Afirmar a sua discordância com a introdução de portagens nas auto-estradas A23 e A25; 

2- Não obstante concordar com a aplicação universal do utilizador/ pagador, defende a aplicação 

de critérios objectivos de discriminação positiva no interior, donde resulta inequivocamente, a 

sua não concordância com a introdução de portagens naquelas auto-estradas; 

3- Exigir, por isso, do Governo, transparência e justiça na elaboração e aplicação de critérios de 

discriminação positiva do interior e uma decisão ponderada, quanto a esta matéria.  
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--------- Pelo Grupo Municipal do PSD José dos Santos Nascimento “-------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa colocou à discussão a proposta de atribuição de um voto de louvor ao 

Sr. Presidente da Câmara pela sua eleição como Presidente da Assembleia Distrital. Deu 5 minutos 

de interregno ao grupo municipal do PS, a pedido deste, para discussão da moção apresentada. 

Passado este tempo, o Presidente da Mesa colocou o voto de louvor à votação, sendo este 

aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Amaral Veiga, referindo que o grupo municipal do PS votou 

favoravelmente o voto de louvor, formulado pelo grupo municipal do PSD, ao Sr. Presidente da 

Câmara, pela sua recente eleição para a presidência da Assembleia Distrital. Entenderam que a 

forma tão singela, como foi apresentado o voto de louvor, deveria ser um pouco mais rebuscada, 

mais enquadrada não só pelas funções, mas também pela pessoa que as vai desempenhar. 

Desejam que o Presidente da Câmara nestas novas funções tenha as maiores felicidades para o 

bem do distrito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa colocou à discussão, a Moção apresentada pelo grupo municipal do 

PSD, passando a reler a referida moção. ------------------------------------------------------------------------- 

Interveio o deputado Amaral Veiga referindo que não podem votar favoravelmente essa Moção 

porque o Governo nunca propôs nada disso. O Governo propunha que as SCUT’S deixassem de 

existir nas zonas do país com maior nível económico e não no interior. Nunca o Governo propôs 

portagens na A23 e A25, quem o fez foi o PSD e acha que a Moção deveria ser enviada à sede 

nacional do PSD. Se a proposta for reformulada e tiver outro conteúdo, assim poderiam discuti-la e 

votá-la. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou a palavra o deputado João Baptista, referindo, se a memória não lhe falha, que há não 

muito tempo, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro tomou de forma pública, e 

também neste Órgão, uma posição sobre as SCUT’S. Parece-lhe que neste contexto, o que está em 

causa é o risco que poderemos correr no futuro. ----------------------------------------------------------------------

--------- O deputado Eduardo Pinto, em direito de resposta, reafirma as posições que já tomou, 

enquanto presidente da Junta e enquanto cidadão de Trancoso. A questão não é a bancada 

socialista apoiar a Moção, a questão é que na Moção apresentada pelo grupo municipal do PSD é 

dito que a intenção de portajar é do Governo. Disse que o impasse que está criado agora é motivado 

pelas exigências do PSD, porque é este que pretende que as portagens sejam alargadas a todo o 

país. O que é dito na Moção é que é o Governo do PS que está a impor isso, o que não é verdade. 

Se isso for corrigido, é evidente que nós, por uma questão de cautela, como disse o deputado João 

Baptista, não vemos à partida nenhuma oposição em apoiar qualquer que seja a Moção, no sentido 

de reivindicarmos uma situação diferente para o interior e em concreto, também para Trancoso. ------

--------- O deputado Amaral Veiga disse que estariam dispostos a fazer uma proposta de alteração, 

mas devia partir da aceitação prévia de quem a propõe, porque estarmos aqui a fazer uma alteração 

que depois não vai ser aceite, é perda de tempo. ---------------------------------------------------------------------
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--------- Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa colocou a Moção à votação, sendo a 

mesma aprovada por maioria, com 34 votos a favor, e 15 votos contra. Continuando no ponto um da 

ordem de trabalhos, deu a palavra ao presidente da Junta de Freches, Carlos Nascimento. -------------

--------- Este mencionou que relativamente ao encerramento, no próximo ano lectivo, da escola do 1º 

ciclo de Freches e da Cogula, quer desde já manifestar a sua posição que é a de ser totalmente 

contra este encerramento. O encerramento das escolas em aldeias como as nossas, contribui 

claramente para o aumento da desertificação e empobrecimento das mesmas. Freches é a maior 

aldeia do concelho e não faz qualquer sentido, o encerramento da escola nesta freguesia. Disse que 

os Presidentes de Junta lutam diariamente pela existência de vida, de dinamismo, de 

desenvolvimento, de iniciativa, de obra, etc para as freguesias. O governo, ao contrário, parece 

querer ausência de vida, ausência de desenvolvimento, de iniciativa. Parece querer também o 

empobrecimento e desertificação das nossas aldeias. No que diz respeito ao comunicado emitido 

pela CMT, disse que também ele espera, e por motivos pedagógicos, que a CMT tenha em 

consideração o horário do início e do fim das aulas dos alunos do 1º ciclo que agora irão ser 

transferidos para Trancoso, ou seja, que o transporte de recolha de alunos não passe em Freches às 

7h00 da manhã e às 7h00 da noite. Terminou a sua intervenção, dizendo:” em nome das crianças do 

concelho e, em especial, das de Freches”. -----------------------------------------------------------------------------

--------- O deputado Paulo Amaro referiu que se não interviesse agora, não ficava bem com a sua 

consciência, uma vez que foi mencionado o seu nome. Estando em causa uma acta em que parte da 

reunião foi para invocar o 25 de Abril, é preciso não esquecer que uma das suas principais 

conquistas é a inexistência do delito de opinião em Portugal, e como tal, tem como postura dizer 

aquilo que pensa. Referiu que na sua primeira intervenção nesta Assembleia, desde logo afirmou 

que pretendia dar um contributo positivo, ao contrário do que tem acontecido com algumas 

intervenções na mesma, pelo que acha que a intervenção do deputado Eduardo Pinto nem merece 

resposta. Com esse objectivo de contribuir de forma positiva, na última sessão, conforme consta na 

página 23 da acta, relativamente à certificação legal de contas, tinha solicitado que lhe fosse 

facultado o relatório anexo ao parecer do ROC, de modo a que fossem conhecidos os aspectos que, 

na opinião do revisor de contas, poderiam ser objecto de melhoria. ---------------------------------------------

--------- Usou da palavra a deputada Adelina Ferreira referindo que a sua intervenção se prende com 

aquilo que se pretende fazer às populações do interior, levando-as cada vez mais para o anonimato, 

para a marginalidade, para o descrédito, daí resultando uma desertificação a todos os níveis com 

claro intuito de as fazer migrar para o litoral, onde já está concentrada a maioria da população 

portuguesa. Vila Franca das Naves que há um par de anos atrás adquiriu o estatuto de vila pelos 

equipamentos sociais que possuía, excedendo até os estipulados por lei, não tardará, por este andar 

e com as politicas governamentais desadequadas para este sector local (como para tantos outros) 

passar de novo à posição de uma aldeola como o era nos longínquos tempos salazaristas e 

marcelistas, que, apesar de sabermos o que foram, pelo menos, nos deram a possibilidade de ter 
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uma estação de caminhos-de-ferro que começou a dar vida à localidade e originou o seu 

desenvolvimento. E assim chegou a implantação de um mercado quinzenal vivo, próspero e 

actuante que deu proventos aos comerciantes locais e possibilidade às populações em redor de 

comprarem produtos de vária índole a preços muito mais baixos que os usualmente praticados em 

concelhos vizinhos.Com o andar dos tempos, notaram-se melhorias em diferentes sectores, como no 

dos transportes colectivos diários, com autocarros que se destinavam à capital de distrito, às sedes 

dos concelhos de Trancoso, Pinhel e Vila Nova de Foz Côa, não faltando as ligações para outros 

pontos do País.Com o andar dos tempos, vimos aparecer uma Extensão de Saúde, um Quartel da 

GNR, primeiro em instalações provisórias, mas depois, em edifício próprio, de raiz, que funcionava 

24 horas por dia, sem quaisquer restrições, abarcando uma zona de território concelhia e extra – 

concelhia dada a posição geo – estratégica da freguesia. O comércio local prosperava, as pessoas 

de outras terras começaram a fixar-se em Vila Franca das Naves porque viam nela uma terra 

promissora, com capacidades de desenvolvimento inigualáveis. Também há 50 anos (fizemos a 

comemoração no passado ano de 2009) 3 jovens padres, destacando a figura inabalável e resoluta 

do saudoso Padre Indaleto, fundaram um estabelecimento de ensino particular que leccionava o 2º e 

3º Ciclos, evitando o sacrifício (se calhar inacessível), de tantas famílias da região mandarem seus 

filhos estudar para longe, ou mesmo, para a sede distrital. Assim nasceu o “Colégio” que bem cedo 

se distinguiu pelos resultados alcançados pelos seus alunos que tinham de se submeter a exames 

nacionais no Liceu da Guarda nos finais de cada ciclo de ensino, e cujo êxito foi sempre garantido 

pela qualidade de ensino ministrado. Foi esse mesmo “Colégio” que deu origem à Escola 

Preparatória, (assim chamada na altura), hoje sede do Agrupamento de Escolas de Vila Franca das 

Naves, que acabou de perder a sua autonomia, face a um historial rico de memórias, de um 

manancial de vivências sem par a nível pedagógico, social, institucional, que tanto alimentou a 

prosperidade desta terra.” Não posso deixar de salientar que a Câmara do Concelho, principalmente 

nos mandatos do Dr. Júlio Sarmento, muito contribuíram para um desenvolvimento harmonioso 

desta freguesia, com a construção de raiz de muitos equipamentos, salientando os mais recentes, 

como o Quartel dos Bombeiros Voluntários (ainda em fase de construção), a Piscina e o Centro 

Cultural Miguel Madeira, obra emblemática da Câmara a que os vilafranquenses ficarão eternamente 

gratos, não só pelas belíssimas instalações que possui, mas também por recordar o nome de Miguel 

Madeira, o saudoso autarca com quem tive o privilégio de trabalhar”. Mas, isto foi o glorioso 

passado, que, pelos vistos, já não volta. Chegou um governo, que, por virtude de asneiras do 

passado, dele e de outros, nunca deixou de nos dizer que tudo corria bem. Foram só precisos 3 

meses para mudar de opinião, pressionado, claro, pela Comunidade Europeia que nos governa 

agora. E a esperança acabou. A nossa, a das regiões a desenvolver, principalmente as mais 

desfavorecidas, as que se deviam favorecer, aquelas que muito viviam da agricultura e da pastorícia, 

sectores agora quase inexistentes. Há que economizar, por igual. Os das grandes cidades, os 

sempre favorecidos por tudo e por todos, em igualdade com os que nunca tiveram força e voz 
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políticas. É injusto, mas tem que ser assim. Aqui comem todos sem haver moralidade. Caros 

deputados, o que podemos fazer? Baixar os braços? Brincar às greves de que nada resulta? 

Resignarmo-nos com a nossa sina? Novo 25 de Abril?” Não vejam em mim uma revolucionária 

fomentadora, mas, às vezes, na minha mente chegam estes laivos de querer que as coisas 

melhorem, mas não as vislumbro; de querer uma vida melhor para os meus e para os que me 

acompanham, mas fico sem soluções, numa encruzilhada. Talvez os actuais tempos se possam 

recompor. Mas, por onde? Com que meios? Não sei como alcançar os fins. E o povo português 

também não. Ficará a solução para os “iluminados” deste rectângulo à beira mar plantado, de cujos 

privilégios não podem abdicar? Por mim, Deus nos ajude e não me engane, em vez de “luz” só vejo 

escuridão, desalento, tristeza. Desculpem este meu pessimismo, mas é o que me vai na alma, que 

estou certa, representa a de milhares de portugueses”.-------------------------------------------------------------  

--------- Usou da palavra o deputado Amaral Veiga referindo que está de acordo com o Presidente da 

Mesa quando refere que quando se discute o conteúdo da acta deve ser exactamente para se saber 

se ela está integralmente com aquilo que se passou. Disse que iria comentar a sessão anterior, na 

qual não estiveram presentes. Verificaram com a leitura da acta, que houve muita gente que deu 

verdadeiras lições, umas de democracia, de economia, transferência de créditos, de factoring, lições 

sobre análise das contas de gerência e houve até alguns mestres que chamaram a outras pessoas 

ignorantes. Deve dizer que, embora tenha tido oportunidade de ler essas interpretações que foram 

proferidas e de não estar arrependido de ter saído em consonância com a tomada de posição do seu 

grupo municipal, tem pena de não ter estado presente a tão brilhantes lições, mas não deixará de 

responder a alguns comentários que foram feitos e a algumas dúvidas levantadas. Desde logo uma 

dúvida levantada pelo deputado César Prata, relativamente à devolução das senhas de presença. 

Mencionou que resulta da acta que os deputados foram considerados faltosos ao abrigo do art. 30 

do Regimento, logo não irão receber qualquer senha de presença. Passou a citar uma afirmação do 

referido deputado: “ Já todos se aperceberam que este mandato não é um mandato qualquer e que 

da parte do grupo do PS há uma forma diferente de encarar este mandato, pelas intervenções que 

tem tido, pela forma que tem assumido nas várias reacções, etc. Há uma série de pessoas que se 

perfilam para a candidatura a presidente da câmara. A manifestação é uma forma de show off, sem 

qualquer significado.” Dirigiu-se ao deputado César Prata referindo que este mandato não é um 

mandato qualquer, mas particularmente para o Sr. deputado. Há uma forma diferente de encarar 

este mandato, mas é para o Sr. deputado, não para o grupo municipal do PS. Sabe porquê? Pelas 

intervenções que o Sr. vai fazendo, bem diferentes daquelas que fazia no passado. Em relação a 

haver pessoas a perfilarem-se para a candidatura a Presidente da Câmara, disse que o perfil do 

grupo municipal do PS tem sido o mesmo, o do deputado César Prata é que não. Manobras de show 

off? A manobra não foi nossa, foi a do Sr. deputado que mudou de faixa de rodagem, de rumo. Disse 

que, pelo facto de ser um jovem, não poderá deixar de comentar a intervenção feita pelo deputado 

José David Santiago. Disse o jovem deputado; “que o conhecimento que tenho do 25 de Abril é das 
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pessoas que me transmitem liberdade e o respeito. Respeito que não se passou aqui.” Referiu que 

quer dizer a este deputado que a democracia é efectivamente respeito, mas é respeito 

especialmente pelas opiniões das outras pessoas, pelas opiniões divergentes e respeito pelas 

minorias. Questionou quem teve respeito pelo grupo municipal do PS, minoria, quando marcou para 

um domingo, dia solene, uma assembleia com tão vasto conteúdo da ordem do dia, com assuntos 

de tanta relevância como são as contas de gerência. Quem se preocupou em concertar com a 

minoria, a marcação de uma assembleia dessa natureza? Não esclareceu o PS, claramente, as 

razões porque abandonou essa Assembleia? As razões apontadas por nós não eram ponderosas? 

Para eles eram, efectivamente, e não o eram em discordância com uma grande parte dos deputados 

que se pronunciaram, nomeadamente: a deputada Maria da Conceição que disse “ apesar de 

também não concordar com a extensão da ordem de trabalhos, não por ser dia de missa mas por 

ser um dia de família”; o deputado Paulo Amaro que disse “ embora concordando, em parte, com os 

argumentos apresentados pelo deputado Amaral Veiga, no que diz respeito à ordem de trabalhos e 

ao dia escolhido”; o deputado Manuel Pinto também referiu que “ o dia não terá sido o mais bem 

escolhido”. Referiu que ao jovem deputado, José David Santiago, quer dizer-lhe que não houve 

grande diferença na opinião que cada um teve na marcação da discussão das contas de gerência 

para o 25 de Abril. Houve divergência sim, na reacção. Mencionou que o grupo Municipal do PS não 

concordou e reagiu, outras pessoas não concordaram e aceitaram. Referindo-se à afirmação feita 

pelo referido deputado: “ Eles transmitem lá para fora, coisas que não são verdade”, o deputado 

Amaral Veiga disse que esta afirmação significa chamar mentirosos aqueles que vão lá para fora 

não dizer a verdade. Mencionou que chamar mentiroso sem provar, isso é que falta de respeito. 

Disse que há, sobretudo, em algumas figuras nacionais, há muitas vezes, vontade de chamar 

mentiroso ao Primeiro-Ministro. Essas pessoas que chamam mentirosos sem conseguir provar um 

só dos factos, essas pessoas é que não são respeitosas, não sabem respeitar a democracia. Referiu 

que o combate político faz-se na diferença das opiniões, faz-se por rupturas, faz-se por respeito uns 

pelos outros e é na ruptura, na discussão, na opinião divergente que reside o exercício pleno da 

democracia. O que leva à descrença dos políticos e da política não são as tomadas de posição, mas 

sim o facto de eles fazerem promessas permanentemente que não cumprem. Ao Sr. Deputado Paulo 

Amaro disse que na sua intervenção que fez a propósito das contas de gerência do exercício do ano 

2009, refere que foi distribuído à entrada um documento relativo ao parecer e certificação que 

remete para o anexo que não foi entregue, e solicita-o, tal como hoje. Sobre este aspecto disse 

interrogarem-se porque razão, esse anexo não foi entregue, que razões terão levado o Executivo a 

não ter entregado esse anexo? Ou será que ele contém considerações pouco simpáticas e que 

passou a ler: “No exercício de 2009, o Municipio de Trancoso ultrapassou em cerca de 1 140 000 € o 

limite do endividamento líquido previsto no nº1 do art.º 37.º da Lei das Finanças Locais, não tendo 

também procedido à redução obrigatória prevista no nº2 do mesmo artigo, situação que poderá 

originar cativação em transferências orçamentais de acordo com o nº4 do artº5 da mesma Lei. 
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Aquele excesso não contempla o efeito do endividamento líquido e dos empréstimos de médio e 

longo prazo da TEGEC e da PACETEG, pelo que se estima que o Municipio poderá exceder o limite 

de endividamento líquido e dos empréstimos em cerca de 6 380 000€ e 3 600 000€ respectivamente, 

etc, etc.” Dirigindo-se ao deputado Paulo Amaro questionou-o que gostaria de saber, depois de ter 

lido este anexo, se ainda continuava a tecer os encómios que teve. --------------------------------------------

--------- O presidente da Mesa referiu uma vez mais, o que esteve subjacente à marcação da 

Assembleia para 25 de Abril, Domingo, e ao elevado número de pontos da ordem de trabalhos. 

Disse já terem tido várias sessões só com quatro ou cinco pontos e que demoram muitas horas. Já 

têm experiência suficiente para calcular, mais ou menos, quantas horas demora uma sessão da 

Assembleia. A prova é que, apesar de na referida sessão não estarem presentes os membros do 

grupo municipal do PS, foi uma assembleia muito participada, houve um almoço e cerca de meia 

hora depois do reinício dos trabalhos, a sessão estava concluída, o que quer dizer, que não foi 

daquelas reuniões muito demoradas. Fizeram, como têm feito sempre, uma evocação do 25 de Abril, 

e sempre que nos tem sido possível, uma vez que no mês de Abril se aprova a conta de gerência, a 

sessão de 25 de Abril é fraccionada em duas. Fez-se isso no ano passado, que calhou num sábado, 

fez-se este ano que calhou num Domingo e far-se-á isso para o ano que vem, que, provavelmente, 

calhará numa segunda-feira. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Usando o direito de resposta, o deputado César Prata referiu que queria dizer ao deputado 

Amaral Veiga, que, em primeiro lugar, agradece-lhe a forma como faz e emite as suas opiniões, 

porque o faz de forma frontal e directa, e lamenta que nem todos o façam da mesma maneira. 

Depois lembrar-lhe que as opiniões que emite, fazem parte de uma análise politica que continuará a 

fazer e que não vai hipotecar, pelo facto de ter mudado. Quis também lembrar que foi militante do 

PS, não o esconde. Neste momento é independente e pertence a um grupo municipal do PSD. Isso 

significa que não irá hipotecar a sua forma de intervenção e as suas opiniões. Não sabe de que 

forma o deputado Amaral Veiga deslumbrou formas diferentes de ele intervir porque continua a ser a 

mesma pessoa. Para finalizar, disse ao deputado Amaral Veiga, como disse o Dr. Mário Soares, 

certamente pessoa que muito prezará: Só não muda quem é burro. --------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Eduardo Pinto, referindo que queria dizer ao Sr. Presidente de Freches 

e à deputada Adelina Ferreira que subscreve as preocupações legítimas e sérias e que concorda 

com eles. Espera que as medidas gravosas e penalizadoras que estão previstas, não se venham a 

concretizar. Posto isto, gostaria de dizer ao deputado César Prata que tem muita consideração pelo 

Professor César Prata. Agora o que o surpreendeu, foi a sua tomada de posição, quanto à mudança 

de rumo, mas também já não é a primeira, não sabe se será a última. O que mais o surpreendeu foi 

o tipo de intervenção que teve na última sessão da Assembleia. As considerações que fez, logo as 

questões da senha de presença, revelam que o deputado não estava atento, ou não leu o 

Regimento da Assembleia. Por outro lado, parece-lhe que não tinha legitimidade para emitir opinião 

sobre a atitude do grupo municipal do PS. Confessa que não renega qualquer ordem de trabalhos, 
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mas o Domingo é para dedicar à família. Referiu que na política é costume tirarem-se 

consequências, ilações e parece-lhe que o deputado César Prata não fez uma análise, ainda que 

muito superficial. Ainda não consultou os resultados eleitorais de há 4 anos, quando o resultado da 

Assembleia Municipal, onde ele pela lista do PS, tinha até um lugar de destaque e o resultado que a 

actual lista da Assembleia Municipal teve. E também não foi verificar os resultados que a lista do 

PSD actual teve, e a diferença dos votos obtidos no mandato anterior. Se verificar isso, concluirá que 

o PS não perdeu com a sua saída e o PSD não ganhou com a sua entrada. Ao deputado Paulo 

Amaro disse que, efectivamente, todos temos direito à opinião, mas o que não lhe parece legitimo, é 

que se façam acusações e, neste caso, até quando essas acusações são transcritas para um 

documento que vai permanecer para a história, sem que se apresente um único dado que prove 

aquilo que se diz. Disse que na política as pessoas valem aquilo que valem, sobretudo pelos 

mandatos que obtêm. No actual mandato, a sua lista não acrescentou nada àquilo que era a lista do 

PSD do mandato anterior e que era dito à boca cheia que era fraquinha. Pelos vistos, o povo da sua 

freguesia decidiu exactamente na mesma. Disse que se estivesse no lugar do deputado que tirava 

algumas consequências. Mencionou que mesmo assim há pessoas pelas quais se vê a diferença, e 

aconselhou os deputados do PSD a lerem o que está dito, a propósito da intervenção da deputada 

Conceição Alexandre e verão a diferença de postura que se verifica entre uns e outros. Pediu à 

Mesa para entregar aos deputados uma Recomendação apresentada por si e que vai ser transcrita 

na íntegra: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recomendação 

“ Taxa de resíduos sólidos urbanos” 

Como é do conhecimento, de muitos dos actuais membros deste órgão, em momentos autárquicos 

anteriores, sempre defendi, enquanto Presidente de Junta e enquanto membro desta Assembleia, 

que o serviço de resíduos sólidos urbanos deveria ser gratuito. Mantenho e reafirmo aqui que não 

existem razões para taxar aquele serviço.  

Este entendimento, pessoal e da autarquia que aqui represento, resulta da convicção de que este é 

um serviço cujo custo anual é perfeitamente suportável pelo orçamento municipal. É, por outro lado, 

um serviço que abrange o universo da população concelhia, de que todos necessitam e cuja 

gratuitidade a todos beneficia. 

Esta opção é ainda sustentada pelo facto de nos últimos anos, o orçamento municipal ter passado a 

beneficiar de uma receita anual, significativa, resultante da energia eólica produzida no concelho e 

proveniente de um recurso natural, o vento. 

Acresce também que, desde há vários anos, têm crescido, sucessivamente, as receitas dos vários 

Fundos Municipais, resultantes da aplicação da Lei das Finanças Locais. 

Por outro lado, como bem se recordam, a Câmara Municipal procedeu muito recentemente à 

actualização de diversas taxas municipais, de que resultaram, na sua maioria, aumentos 

substanciais de valor. 
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Para além disso e não menos importante, a conjuntura económica que temos vindo a viver no país, 

debilitou seriamente o poder de compra da maioria das famílias deste concelho. 

As razões apresentadas são, do nosso ponto de vista, bastantes para que o Executivo Municipal, 

não implementasse a tarifa de RSU. Todavia, esse não foi o caminho escolhido pela Câmara e daí 

decorrem outras razões que fundamentam a nossa oposição e que são as seguintes: 

1- As tarifas aprovadas pela Câmara Municipal não respeitam, na sua formação, as regras 

definidas pelo Instituto Regulador das Águas e Resíduos, agora designado por ERSAR 

(Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos) na sua Recomendação IRAR 

nº1/2009, quanto a: Estrutura tarifária; Incidência e Base de cálculo, a que bem se refere o 

Ponto 3 daquele documento, cuja leitura se aconselha. 

2- As tarifas em questão não respeitam o estipulado pelo Decreto-lei nº194/2009, de 20 de Agosto, 

nomeadamente o disposto nos nºs 4 e 5 do artigo 59º (“…facturar a prestação do serviço a 

todos os utilizadores…”). 

3- Estas desconformidades foram confirmadas pela referida “ Entidade Reguladora” na Nota 

Técnica nº I – 000857/2010 de 2010-05-11, emitida na sequência do pedido de esclarecimento 

formulado pela Junta de Freguesia de São Pedro e enviada à Câmara Municipal.  

4- Opinião idêntica foi expressa pela Provedoria de Justiça, em resposta à queixa por mim 

apresentada sobre este tarifário, apesar das “convenientes” informações transmitidas na 

resposta da Câmara Municipal. 

Nestas circunstâncias, na sequência da deliberação tomada pela Junta de Freguesia de São Pedro, 

em reunião de 30-05-2010, e ao abrigo da alínea e) do artº. 20 do Regimento desta Assembleia 

Municipal, se recomenda à Câmara Municipal de Trancoso que: 

1- Suspenda de imediato a cobrança desta tarifa; 

2-  Pondere, de novo, a real necessidade de implementação da tarifa de resíduos sólidos urbanos; 

3- Caso persista e opte por impor esta nova tarifa, o faça respeitando, integralmente, o que está 

estipulado na legislação em vigor e nomeadamente nas regras definidas, para o efeito, pela 

Entidade Reguladora do sector. 

Trancoso, Ass. Municipal de 30 de Junho de 2010. 

O deputado municipal 

Eduardo Pinto 

(Presidente da Junta de Freguesia de S. Pedro) 

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

--------- Interveio o deputado César Prata, agradecendo as palavras do deputado Eduardo Pinto, 

pouco claras em algumas situações. Quanto à legitimidade, disse que cada um de nós pode proferir 

as palavras que bem entender, quanto ao conteúdo. Quanto ao contexto, há apenas uma pessoa 

nesta sala que tem legitimidade para se referir contra o contexto, que é o Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal. Quanto ao conteúdo, não há ninguém nesta sala que lhe pode dizer o que 
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deve ou não dizer. Referiu que pode dizer aquilo que muito bem entender. Disse ao deputado 

Eduardo Pinto que quanto às análises eleitorais, vai recomendá-lo à RTP ou SIC porque nas noites 

eleitorais vai ser muito importante a sua presença porque faz umas análises muito rápidas e claras. 

Quanto à sua importância nos resultados eleitorais do concelho de Trancoso, honra-o muito que a 

sua presença integrada no PSD pudesse condicionar de tal maneira os resultados referidos. -----------

--------- Usou da palavra o Presidente do Município, referindo no que diz respeito ao encerramento 

das escolas de Freches e Cogula, que a CMT tem reivindicado junto da DREC, posições que têm 

sido aprovadas por unanimidade pelo Executivo, pois sempre se entendeu, como principio, que 

nenhuma escola do 1º ciclo pode encerrar sem o acordo expresso da Câmara Municipal. 

Recentemente tomaram uma posição unânime contra o encerramento das escolas de Freches e 

Cogula e, no seguimento das diligências do Vereador António Oliveira, detentor do pelouro da 

Educação, está garantido que Cogula não fecha, e a escola de Freches também está quase 

garantido que não feche. Só para escolas com menos de 10 alunos é que a Câmara dá 

consentimento para o seu encerramento. Também compreende a intervenção da deputada Adelina, 

no juízo de valor que faz contra a decisão da DREC de querer unificar os órgãos de gestão e que a 

posição da Câmara, por unanimidade, é no sentido de rejeitar a concentração num único órgão de 

gestão no que diz respeito aos agrupamentos. Já o tem dito que o próximo Presidente da República, 

antes das próximas eleições legislativas, deveria exigir dos dois principais partidos políticos, o PS e 

PSD, um acordo -regime que permita estabilizar politicas para os próximos dez ou quinze anos. Crê 

que o país não aguenta por muito mais tempo o filme em que a alternância de poder leva à 

conquista do aparelho de cada partido que lá passa e à desvirtuação das politicas. No que diz 

respeito ao deputado Paulo Amaro, disse ter feito uma menção escrita ao Dr. Francisco Coelho para 

lhe fazer chegar o texto do Revisor de Contas que o deputado Amaral Veiga acabou por citar. 

Referiu que a conta de gerência apresentada teve o melhor resultado dos últimos quatro anos. No 

que diz respeito ao endividamento, disse que gostaria de esclarecer a Assembleia do seguinte: no 

que diz respeito à divida à banca, endividamento de médio / longo prazo verificou-se uma diminuição 

significativa, uma vez que em 2008 a divida à banca era de 6 526 000€ e em 2009 era apenas de 5 

874 000€. No que diz respeito ao endividamento de curto prazo, aquele que é resultante das obras e 

dos investimentos, aumentou o número de obras realizadas e o volume de despesa. Este aumento 

que o ROC evidenciou em mais de um milhão de euros de endividamento líquido, também tem a ver 

com as próprias dinâmicas. Só o impacto da execução da escola EB representou o seguinte: a obra 

concluiu-se em Novembro e o empreiteiro nesse mês facturou 1 524 854€, e de comparticipações só 

tinham recebido, até ao final do ano, 233 000€. Quer dizer que tinham facturação para apresentar a 

pagamento de 1 290 000€, só daquela escola. ------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o Presidente da Junta de Palhais, João Santos, referindo que o Grupo Municipal do 

PSD propõe à votação a seguinte moção: ------------------------------------------------------------------------------ 

MOÇÂO 
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Considerando: 

1- A existência de uma Carta Educativa, aprovada em Assembleia Municipal e homologada pelas 

estruturas do Ministério da Educação; 

2- A existência de um modelo de gestão e funcionamento das escolas que entrou em vigor há um 

ano e obrigou à elaboração de uma bateria de documentos estratégicos (Projecto Educativo, 

Regulamento Interno e Projecto Curricular); 

3- As distâncias geográficas do concelho bem como as dificuldades de transportes; 

4- O investimento realizado em recursos físicos e tecnológicos; 

5- Os modelos pedagógicos estabelecidos nas diferentes escolas; 

6- Os resultados obtidos por alunos e organizações; 

7- O esforço revelado pelo Municipio no que respeita ao funcionamento do sistema educativo do 

concelho. 

Repudiamos o encerramento de escolas do 1º Ciclo com menos de 21 alunos e a reorganização de 

Agrupamentos imposta pelo Ministério da Educação. 

Trancoso, 30 de Junho de 2010 -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa colocou a Moção à discussão. Não havendo intervenções, colocou-a à 

votação, tendo sido a mesma aprovada com 11 abstenções e 38 votos a favor. Deu a palavra à 

deputada Luísa Gil para fazer a declaração de voto do PS. -------------------------------------------------------

--------- Esta disse que a direcção do voto do grupo vai só num sentido, é que hoje está a público um 

acordo relativo à organização da rede escolar, portanto, pensam que é extemporânea esta proposta. 

--------- Usou da palavra o deputado Paulo Matias referindo que para além de extemporâneo consta 

num dos pontos o esforço que a Câmara Municipal tem vindo a fazer pelas políticas educativas e 

como entende que esse esforço tem sido nulo, daí também a sua abstenção. -------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Luís Castro relativamente ao Centro Interpretativo da Cogula 

que no dia 18 de Abril do ano transacto foi inaugurado com o apoio do programa Aldeias do Côa. 

Curiosamente foi um programa onde apenas, infelizmente, a Câmara foi a única a concorrer. Não foi 

devidamente divulgado para que particulares ou outras entidades pudessem concorrer. Contudo, na 

altura foi dito pelos representantes da autarquia que: “ este Centro será uma mostra de tudo o que 

se vai fazer na região, o turista poderá fazer aqui reservas e quando chegar ao Côa já vai ter alguém 

à sua espera. Um posto de turismo, biblioteca, espaço Internet, auditório, venda de produtos 

regionais, merchandising são algumas das componentes deste Centro. Contudo a partir de Junho 

estará a funcionar em pleno.” O deputado referiu que passado um ano, o Centro ainda não funciona. 

Questionou o Presidente do Municipio quais são os planos que tem e se irá funcionar em pleno 

como tinha dito, ou de que forma está a pensar pôr o Centro a funcionar. Relativamente ao 

regulamento dos resíduos sólidos e urbanos que foi aprovado, disse que este peca por algumas 

irregularidades sobre o ponto de vista legal, ou seja, no preâmbulo menciona o decreto-lei 178/2006. 

No entanto depois, todo o regulamento assenta no decreto-lei 237/97 que foi revogado pelo anterior. 
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Na sua opinião terá de ser revisto. Deu o exemplo de que no artº6, no que se refere a resíduos 

sólidos perigosos, menciona o decreto-lei 239/97, também revogado pelo 178/2006. Há uma série de 

situações que não estão actualizadas. Deu o exemplo de na secção terceira onde se fala de sucatas 

e veículos abandonados, haver uma legislação recente que é o decreto-lei 64/2008 que fala sobre os 

veículos em fim de vida. Este Regulamento no preâmbulo faz alusão a uma legislação e depois esta 

é totalmente esquecida. Pediu para que fosse feita uma revisão legal deste Regulamento. --------------

--------- Usou da palavra a deputada Conceição Alexandre referindo que sempre houve grandes 

mudanças ao longo dos anos na educação. Relembrou algumas destes últimos anos, como as aulas 

de substituição que não sabe a quem servem, aos professores não, aos alunos muito menos. Na 

falta de professores, foi feito ao longo das gerações algo extraordinário para a maioria dos alunos, 

principalmente, quando não gostam da disciplina e do professor. Assim os alunos passam a ter mais 

professores substitutos, às vezes qual deles o mais maçador, mas o que eles queriam era 

simplesmente brincar fora da sala de aula, tendo na escola tempo e espaço para brincar. Sempre 

houve alunos que não conseguiam atingir sucesso e assim havia reprovações. Agora têm todos 

sempre sucesso porque se não o têm, a culpa é do professor, e a avaliação é agora um processo 

fundamental para o professor em que os alunos vão todos passando, mesmo que se esteja a 

caminhar para uma sociedade de analfabetos. O novo modelo de gestão e administração das 

escolas arrancou em força no ano lectivo 2009/2010 e nele domina a figura do director e nas várias 

escolas em que tiveram concorrência, apresentaram projectos de intervenção para quatro anos. 

Assim, alguns só tiveram oportunidade de demonstrar a sua capacidade de liderança apenas neste 

ano lectivo e começa a dança dos directores com o alargamento dos mega agrupamentos. Porque 

não se fez este processo no ano lectivo anterior? Porque não se esperou pela avaliação dos 

agrupamentos já existentes? Porque se inicia este processo no final do ano lectivo e não no 

arranque do próximo? Será que os mega agrupamentos serão uma estratégia de carácter 

económico? Mas se se diz que desvalorizam a qualidade pedagógica, criam instabilidade, agravam a 

indisciplina e o insucesso escolar, aumentam o número de alunos por turma, pioram as condições de 

aprendizagem, então há mais aspectos negativos do que positivos. Nessa confusão toda, surge o 

mega agrupamento de Trancoso. Mega? Chamar-lhe-ia mini agrupamento, pois tem cerca de 1264 

alunos, se comparado com mega agrupamentos de 2000, 3000, 5000 alunos. À semelhança das 

restantes escolas do país, em Trancoso, na escola secundária, ensino básico e na escola de Vila 

Franca fizeram-se, no ano anterior, regulamentos internos, projectos educativos, projectos 

curriculares. Um trabalho bastante árduo que leva agora à necessidade de adaptação, a novas 

regras, novos objectivos e novas metas, tudo posto em causa. Os três Conselhos de Escola foram 

destituídos, três órgãos de gestão foram destituídos e agora fazem parte da comissão administrativa. 

Parte dos coordenadores, directores de turma, ciclo, departamentos deixam de existir. A 

desmotivação anuncia-se e quem perde é toda a comunidade escolar a qualidade de educação. 

Disse que não vai dizer se é a favor ou contra aos mega agrupamentos. O nosso mini agrupamento 
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é pequeno relativamente aos outros, mas amanhã, dia 1 de Julho será o início deste processo e os 

três directores das escolas de Vila Franca, Escola Secundária e da Escola Básica estarão sentados 

numa mesa no gabinete de gestão da Escola Secundária e tomam posse. Os três vão iniciar um 

trabalho em conjunto para o qual não se prepararam desde o início e deseja-lhes um bom trabalho 

de gestão. Se cada um deles era rei na sua escola, agora dois deles passarão a ser vice- 

presidentes e um presidente. Há alturas erradas na escolha da formação destes agrupamentos 

porque estamos em exames, no final do ano lectivo, e no arranque do próximo. Passou-se um ano 

de preparação de Conselho Geral Transitório a fazer documentos, passou-se um ano em que não se 

pode fazer a avaliação dos agrupamentos existentes. Disse que no dia 11 de Junho, houve uma 

reunião com a Directora Regional, para lhes comunicarem que estava o Mega Agrupamento formado 

para começar a funcionar dia 1 de Julho, mesmo depois de terem dito que ninguém concordava. 

Gostaria de falar novamente em educação ambiental, pois o problema é que os contentores de 

reciclagem à frente de sua casa continuam cheios de lixo, e pediu ao presidente do Municipio para 

colocar placas informando as pessoas que não podem deixar lá certos lixos. Sugeriu ainda, como o 

período da ordem do dia é muito extenso e quando estão ali muitas horas, porque não há um 

lanchezinho? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado João Baptista questionando o Presidente da Câmara. Disse que 

já em 2010 houve uma reunião com quatro Câmaras Municipais no sentido de criarem um 

documento conjunto de projectos estruturantes “apadrinhado” pelo Sr. Governador Civil da Guarda. 

Questionou se já está elaborado este documento e quais são os projectos que envolvem esses 

quatro concelhos. Questionou o Presidente da Assembleia que quando em 29 de Dezembro de 2009 

apontou, neste espaço, em relação ao resultado eleitoral e quanto à forma como se procedeu a 

campanha, nomeadamente a distribuição de géneros a pessoas nesse fim-de-semana, o deputado 

Paulo Leocádio, na altura, tomou uma posição de defesa de honra. Fez ontem seis meses e pensa 

que hoje tem oportunidade de perguntar se foi pedido por escrito ao Sr. Presidente da Mesa alguma 

informação para ser encaminhada ao Ministério Público. Não sendo, pergunta ao deputado Paulo 

Leocádio se teve outra opinião, se o assunto está encerrado, mostrando-se disponível para 

esclarecer. Relativamente à Recomendação do Presidente da Junta de São Pedro disse que causa 

alguma confusão, isto porque num determinado momento e de forma pública, o Sr. Presidente num 

comunicado público datado de dia 1 de Março deste ano, refere que vai requerer parecer ao Sr. 

Procurador de Justiça para se pronunciar sobre a constitucionalidade e legalidade da situação 

tarifária. A Câmara, por sua vez, no dia 11 responde e no dia 16 o presidente da Junta vem dizer 

qual a posição da Junta. Disse que esta recomendação diz: …” Opinião idêntica foi expressa pela 

Provedoria de Justiça, em resposta à queixa por mim apresentada sobre este tarifário”… Pediu ao 

Presidente da Junta, se não for pedir muito, que gostava de ver o conteúdo da recomendação feita 

pelo Provedor de Justiça. Esta situação, é grave, no seu ponto de vista, porque também diz … “As 

tarifas aprovadas pela Câmara Municipal não respeitam, na sua formação, as regras definidas pelo 
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Instituto Regulador das Águas e Resíduos”… Questionou o Presidente se esta situação vem 

melhorar, piorar a situação dos Munícipes e se estamos perante uma ilegalidade. -------------------------

--------- O Presidente da Assembleia referiu que em relação ao pedido de intervenção do deputado 

para a discussão, no período da actividade municipal, da recomendação apresentada, disse ter 

questionado o Presidente do Município, referindo este que não seria muito oportuna esta 

intervenção, no sentido de se discutir a Recomendação, já que esta foi feita por escrito, apenas para 

dar conhecimento. Parece-lhe também que o espírito do deputado Eduardo Pinto não foi o de 

discutir essa Recomendação. Informou o deputado João Batista que a Assembleia Municipal não 

recebeu nenhuma notificação sobre a situação relativa aos resultados eleitorais. Deu a palavra ao 

deputado Paulo Leocádio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Este, em direito de resposta, disse que se recorda daquilo que disse o deputado João Batista 

e que não é jurista mas entende que o código do processo diz que basta sabermos de um facto ou 

de um acto que seja crime para o comunicarmos. Se a Assembleia Municipal entende que aquilo que 

foi dito, e que foram coisas graves, é crime, então deve ser extraída cópia da acta dessa sessão da 

Assembleia Municipal e ser enviada ao Ministério Publico. Se o deputado João conhece outros 

factos ou actos, com toda a frontalidade, comunique-os. Pediu um voto de pesar pela morte do 

Prémio Nobel, José Saramago pelo património da língua portuguesa que deixou. --------------------------

--------- O Presidente da Mesa referiu que o voto de pesar irá ser votado logo a seguir. Pensa que a 

ter havido crime pelas palavras do deputado João Baptista, seria um crime de difamação. Deu a 

palavra ao deputado João Batista. ----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Este passou a citar frase da acta:” O Presidente da Mesa esclareceu o deputado que lhe 

tinha dado a palavra, segundo o artº 25º da Assembleia. O artº 24º refere que os requerimentos 

devem ser apresentados por escrito e devidamente fundamentados. A Mesa aceita o requerimento, 

mas tal como refere o Regimento, pediu ao deputado para o fazer por escrito”. Disse que só quis 

situar e não sobrepor-se ao Presidente da Assembleia. ------------------------------------------------------------

--------- O deputado Paulo Leocádio disse que não fez nenhum requerimento por escrito e julga que 

não há necessidade de fazê-lo porque foi dito aqui e todos o ouviram que houve compra de votos a 

alguém. Por isso pensa que o presidente da Assembleia Municipal deve extrair cópia da acta e 

enviá-la ao Ministério Publico. E se não for assim, pediu aos juristas que se encontram na sala para 

o elucidarem. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa disse que são duas situações diferentes, uma regimental e a situação 

criminal. Deu a palavra ao Presidente do Municipio. -----------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Municipio mencionou que o Vice – Presidente da Câmara acaba de receber 

uma comunicação da DREC que a escola de Freches não irá encerrar e, portanto, não irá ser 

realizada a diligência que estava a ser anunciada. Em seguida disse ao deputado Luís Castro, 

relativamente ao Centro de Interpretação da Cogula que tiveram lá funcionários no regime diário, 

depois ao fim - de -semana e verificou-se que não havia pessoas que o justificasse. Decidiu-se então 
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que teria sentido programar para as férias escolares períodos de abertura para que estudantes que 

lá residissem ou turistas, pudessem usufruir. É isso que se irá preparar, em Julho, Agosto, primeira 

quinzena de Setembro, uma abertura condicionada ao fim –de - semana e efectivamente aproveitar 

a estrutura que existe na Cogula, mas também tem que ser a população da Cogula, já que tem a 

estrutura, a ter de dar o exemplo que é possível fazer coisas. Quanto à questão dos Resíduos 

Sólidos Urbanos disse que o concelho de Trancoso era o único no distrito que não cobrava esta 

tarifa. Os municípios têm também de aumentar as suas receitas próprias e não viver dependentes do 

Orçamento Geral do Estado. Esta matéria resulta da Lei das Finanças Locais que todos os serviços 

prestados pelo Municipio devem ter uma receita que cubra o custo económico desse serviço. Por 

isso é que foi apresentado um regulamento que teve um estudo económico na base. O IRAR não diz 

que não se devem cobrar as tarifas RSU no concelho de Trancoso, defende que a tarifa deve estar 

junto do consumo de água, ou seja, quanto mais elevado for o consumo de água, mais elevada será 

a tarifa de RSU. A opção de tarifa única no concelho de Trancoso representará uma receita menor 

para o Municipio do que aquela que resultaria de nós termos uma tarifa acoplada e proporcional ao 

consumo de água. Entende que poderiam apresentar ao concelho uma nova estrutura copiando por 

exemplo a estrutura do Municipio da Guarda, com os mesmos preços. Se o PS estiver de acordo 

levávamos este preçário à próxima sessão desta Assembleia e acoplávamo-lo, como acontece na 

Guarda, com os mesmos preços. -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- O deputado Luís Castro disse desconhecer qualquer panfleto, alguma forma de divulgação 

por parte da Câmara, das actividades que irão ser feitas no Centro de Interpretação da Cogula. 

Apelou, uma vez que vai estar aberto, para que houvesse alguma divulgação junto de toda a 

comunidade de quais serão as acções que a Câmara pretende implementar e de que forma estará 

aberto aquele espaço. Relativamente aos RSU disse que é pena que o Regulamento tenha vindo por 

causa da aplicação da taxa. E esta aparece porque hoje estamos a mandar tudo para o aterro da 

Cova da Beira e só o transporte fica caríssimo. Portanto, porque a Câmara está a pagar é que se 

pensa numa gestão de resíduos. Disse que faz falta um plano de gestão de resíduos e tem de ser 

criado com espírito, parte de um princípio, tem de se saber o que existe, que tipo de resíduos é que 

temos e quais as quantidades, onde é que se pode diminuir a quantidade de resíduos que 

produzimos, ou seja, há um trabalho que tem de ser feito pela Câmara e que é muito importante, não 

é da forma mais simplista aplicando uma taxa às pessoas. --------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Municipio disse que os técnicos da Câmara Municipal têm feito um excelente 

trabalho sobre o plano de gestão de resíduos e de toda a problemática ambiental. Pediu ao 

Presidente da Mesa, uma vez que foi enviada a actividade municipal aos deputados, para prescindir 

de qualquer intervenção e propor a troca do ponto 2 para o 3, para que pudesse estar presente na 

discussão do ponto 3 e prestar algum esclarecimento sobre essa matéria. ----------------------------- O 

Presidente da Mesa referiu que consultando a Lei não vê nenhuma ilegalidade, concedendo essa 

alteração. Informou que se iria passar ao ponto três, dando a palavra ao Presidente do Municipio. --
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--------- Este referiu que foi apresentada uma proposta, aprovada por unanimidade na Câmara, para 

atribuição da Medalha de Honra do Municipio ao Sr. Primeiro-Ministro, sendo depois apresentada à 

Assembleia Municipal. Nessa sessão da Assembleia Municipal, essa votação teve apenas o aval do 

Grupo Municipal do PSD que aqui se encontrava no circunstancialismo que se conhece. Acontece 

que estavam presentes 35 membros, o que garantia o quórum desta e de todas as propostas, e 

desses 35 membros, houve 28 que votaram a favor, 6 que se abstiveram e houve 1 que votou 

contra. Na altura passou despercebido que o número de 28 votos não reunia as condições da 

maioria absoluta que são 30. Passado algum tempo, o Presidente da Assembleia oficiou por escrito 

e comunicou aos Vereadores que do seu ponto de vista, por causa de 2 votos, não estava reunida a 

condição do Regulamento da maioria absoluta. Na altura, conversou com o Presidente da 

Assembleia no sentido de se saber como proceder. Esteve prevista a vinda do Sr. Primeiro-Ministro 

no dia 29 de Maio, só quinze dias antes é que se soube que o Sr. Primeiro-Ministro não viria a 

Trancoso nesse dia. Como estava agendada a inauguração do Museu do Côa para Junho que ainda 

não chegou a ser concretizada, pensámos que o Sr. Primeiro-Ministro poderia agendar para Junho 

essa visita e que teria de ser marcada uma Assembleia extraordinária em Junho e votar de novo 

esta proposta de forma a obter o voto de maioria absoluta. Acontece que o Sr. Primeiro-Ministro, 

com três ou quatro dias antes, marcou o dia 5 de Junho para a sua vinda a Trancoso. Falou com o 

Presidente da Assembleia Municipal e não era possível marcar uma Assembleia antes de 5 de 

Junho, a convocatória ser válida com tão pouco tempo. Colocou a questão à Câmara, e mesmo 

assim, decidiram atribuir, por unanimidade, a Medalha de Honra ao Sr. Primeiro-Ministro. Ficou 

assente que na primeira sessão da Assembleia Municipal que se fizesse, iríamos ratificar esta 

deliberação. Entendemos que se deveria fazer, à cautela, um voto com um duplo sentido, ou seja, 

ratificar a deliberação da Câmara e simultaneamente fazer um voto confirmativo de atribuição da 

medalha de honra ao Sr. Primeiro-Ministro por parte da Assembleia Municipal de Trancoso. ------------

--------- O Presidente da Mesa disse que o Presidente do Municipio é um político e lembrou-se 

demasiado da parte politica e esqueceu-se um bocadinho da parte jurídica. Em 25 de Abril, disse 

que chamou à atenção do Artº 3º do Regulamento de que haveria a necessidade da tal maioria 

absoluta. Levantou-se a questão de uma incompetência, uma situação anulável defendida pelo 

Presidente do Município, enquanto o Presidente da Assembleia defende que é uma situação de 

nulidade com base no Código Administrativo. Acha que ninguém tem dúvida que o Presidente do 

Municipio justificou e conseguiu convencê-lo a ele e a mais vinte e sete deputados que havia razão 

para a entrega da Medalha de Honra ao Sr. Primeiro-Ministro. Referiu que pouco tempo depois 

enviou uma comunicação lida em reunião de Câmara onde dizia que essa situação fosse sanada, 

até porque a nulidade é invocável a qualquer momento, por qualquer pessoa, e por isso concorda 

com o Presidente do Municipio quando diz que houve um acto de atribuição de uma medalha de 

honra ao Sr. Primeiro-Ministro e em concordar que não podemos correr riscos, e não vamos correr o 

risco, partindo da hipótese de que a sua teoria está certa e será aplicada a figura de nulidade, de 
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que alguém venha criar complicações por esta entrega. Por isso entende que se devia ratificar a 

atitude do Executivo em entregar a Medalha e se devia votar a atribuição da mesma. Assim 

estaríamos a salvo de qualquer situação. Abriu espaço para discussão. Deu a palavra ao deputado 

Eduardo Pinto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usando a palavra disse que, como o Presidente da Mesa referiu, o Presidente da Câmara é 

realmente um politico e até estranha que sendo um politico experiente tenha caído neste erro. O 

Presidente da Assembleia fez a comunicação a 27 de Abril, ou seja, para 29 de Maio, houve espaço 

de tempo para convocação de uma assembleia extraordinária. Espera que ninguém invoque as 

questões de economia. Pensa que querendo considerar o Primeiro-Ministro, o Sr. Presidente da 

Câmara acabou por desconsiderá-lo, uma vez que isto foi uma trapalhada. Questionou o Presidente 

da Assembleia se o procedimento é juridicamente aceitável, considerando que estamos numa 

atitude e num acto de show – off. Todos sabemos, o próprio Presidente do Municipio já reconheceu 

que fez o que não devia. O Sr. Presidente da Assembleia alertou e, mesmo assim, em vez de se 

respeitarem as competências deste Órgão, desrespeitaram-se e levou-se avante um acto que só 

poderia ser realizado com a sua prévia aprovação. Pensa que não faz nenhum sentido estar a 

realizar uma votação que todos sabemos que deveria acontecer anteriormente e não posteriormente, 

por isso recusa-se a participar na votação. Não se justifica, porque outros concelhos também são 

beneficiados com a A23 e a A25 e com este prolongamento que irá ser feito. Se o Executivo 

entendeu que devia honrar o Sr. Primeiro-Ministro, acha que deveria ter respeitado os 

procedimentos e que houve tempo para isso. --------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa explicou que depois esteve presente na reunião de Câmara para tratar 

e discutir sobre esse ponto e o que o Presidente do Municipio lhe propôs neste caso, não é ilegal. 

Aquilo que vale juridicamente para a atribuição da medalha é a votação de hoje se a proposta for 

aprovada. Se formos só a uma ratificação, poderá deixar-se aqui um buraco aberto. Pensa que o 

nosso Municipio tem prestígio perante qualquer partido que possa representar o Governo, para não 

cair numa situação menos correcta. --------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Municipio referiu que a decisão de atribuir a medalha neste 

circunstancialismo foi do Órgão por unanimidade, não foi uma decisão pessoal, isolada do 

Presidente da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Amaral Veiga, referindo que entende que o Primeiro-Ministro 

José Sócrates merece a atribuição dessa medalha. É um grande estadista, a História há-de-lhe 

render esse jus, por isso votará favoravelmente à ratificação da atribuição da medalha. Questionou 

porque é que o Presidente da Mesa não esteve presente. ---------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa respondeu que o facto de não estar presente, foi uma manifestação de 

discordância com a entrega da medalha sem o formalismo de ter passado na Assembleia. --------------

--------- Interveio o deputado Nuno Rodrigues, referindo que foi aprovado o Regulamento para 

atribuição de medalhas em que havia medalhas que competiam à Câmara e outras à Assembleia 
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Municipal. Acontece que veio a proposta de atribuição de uma medalha ao Sr. Primeiro-Ministro 

naquela sessão onde o grupo municipal do PS se ausentou. Como é óbvio, se este estivesse 

presente, a proposta era aprovada mas, por precaução, deveriam ter retirado a proposta por alguns 

problemas que poderiam acontecer, como acabou por não ser aprovada. Pensa que a atribuição da 

medalha poderia ter sido cancelada, o Primeiro-Ministro poderia ter vindo na mesma e deveria cá vir 

outras vezes e receber a medalha. Acha que estar com ilegalidades na primeira atribuição de uma 

medalha, é um mau princípio. ----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado João Batista que se congratulou com a expressão franca e espontânea 

do deputado Amaral Veiga que demonstrou o testemunho de isenção e da imparcialidade da forma 

como encara a questão que está subjacente e que não correu bem de inicio mas que merece ser 

reparada. Se também há interesse em que seja garantida uma ratificação, ou seja, uma confirmação 

da atribuição da medalha, admite que seria bom que, por unanimidade, ela fosse encarada pelas 

bancadas do PS e do PSD. Referiu que a qualquer momento as situações conseguem-se reparar, 

mesmo que de início não tenham corrido tão bem. Houve aqui um acto de coragem, por parte do 

Presidente da Câmara, porque não tem o mesmo alinhamento político, que é o que está muitas 

vezes na mente das pessoas. Não sendo o Sr. Primeiro-Ministro uma personalidade dentro do 

mesmo segmento politico, na realidade, o Sr. Presidente da Câmara e também todos os vereadores, 

como se nota na aprovação de reunião de Câmara de 2 de Junho, demonstraram um acto de 

coragem. Disse que se resultar uma votação que consiga confirmar, ratificar aquilo que é o 

testemunho já expresso da autarquia, das pessoas do PSD e do PS que a representam, também ele 

irá ficar satisfeito que saísse daqui a votação que esperam. Disse que não foi mais ou menos 

importante a presença do Presidente da Assembleia na atribuição da medalha, mas também em 

outras circunstâncias, não está efectivamente presente em outros actos, o que quer dizer que nem 

olha à letra o facto de ele ter estado ausente, inclusivamente, desnecessariamente do seu ponto de 

vista, já ter apresentado à Assembleia um atestado como esteve doente. Ficará muito satisfeito se 

resultar uma aprovação plena e unânime da atribuição da medalha ao Sr. Primeiro-Ministro. -----------

--------- O Presidente da Mesa respondeu que não se recorda de ter apresentado atestado médico e 

que o ano passado, pela altura do 25 de Abril, esteve efectivamente doente. Aquilo que acontece é 

que não tem faltado a actos que considera importantes. No Feriado Municipal estava ocupado. Desta 

vez entendeu que, embora merecida esta medalha, politicamente concordava, juridicamente 

discordava porque não foi respeitada uma deliberação da Assembleia e tem todo o direito de ter uma 

opinião e entendeu que não deveria estar presente. Disse que em primeiro lugar iriam votar a 

ratificação da deliberação do Executivo e depois votar a autorização da atribuição da medalha como 

sugestão do deputado Eduardo Pinto, mas deu a palavra a quem se quisesse manifestar. --------------

--------- Usou a palavra o deputado Amaral Veiga, mencionando que lhe parece que duas votações 

dariam resultados distintos a avaliar pela posição do deputado Eduardo Pinto que é a favor da 

atribuição da medalha, mas é contra o formalismo, contra o facto de ter havido uma atribuição sem 
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previamente ter havido uma deliberação. Disse que ele votará as duas favoravelmente, mas 

presume que não seja o sentido de voto de todas as pessoas. Seria mais vantajoso haver duas 

votações. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado José Nascimento, Presidente da Junta do Reboleiro, referindo que se 

trata de um acto consumado e parece-lhe que não estará tão errado assim, concordando com a 

opinião do deputado Amaral Veiga, mas parece-lhe não ser necessário haver perda de tempo em 

votações fraccionadas. Na sua opinião, uma votação só, resolveria tudo. -------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa disse que no caso de haver pessoas que entendessem que devia ser 

uma votação fraccionada, que iriam fazê-la. Portanto, iriam ser feitas duas votações. Uma no sentido 

de ratificar a deliberação da Câmara de atribuir a medalha sem os pressupostos conseguidos e outra 

na atribuição da medalha. Passou à primeira votação, sendo esta aprovada com 45 votos a favor, 3 

abstenções e 1 voto contra. A votação da confirmação da atribuição da medalha foi aprovada com 

46 votos a favor, 1 contra e 2 abstenções. Informou que se iria passar ao ponto dois da ordem de 

trabalhos. Abriu o espaço para discussão que consta dos documentos enviados aos deputados 

municipais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado João Batista referindo que na estrada de Carnicães para quem 

entra no cruzamento da Quinta das Canadas, passado 1Km, existe uma curva “cega” que tem um 

forte deslizamento e quem desconhece essa curva está sujeito a ter um acidente. Se for em tempo 

de temporal, cria uma vaga de água que se pode tornar perigosa. Relativamente ao Cemitério de 

Trancoso está satisfeito em ver que está sujeito a melhoramentos que estão a decorrer. 

Relativamente à residência de estudantes e no que concerne à Rua dos Cavaleiros, os beirados 

estão em péssimo estado. Em matéria de bombeiros, a informação fala de obras de execução, 

designadamente em Vila Franca das Naves. Há uma promessa relativamente à situação de 

Trancoso e nesse tocante gostaria de lembrar que a Associação dos Bombeiros de Trancoso 

recebeu por parte do Governador Civil da Guarda uma comunicação, a anunciar a abertura do 

Programa Operacional Temático que prevê a construção de equipamentos, o qual refere a 

construção/requalificação do quartel dos Bombeiros de Trancoso. Disse que apesar de terem um 

terreno em vista, atendendo à situação de dificuldades que o país está a atravessar, é preciso haver 

aqui algum factor de economia, acha que valerá a pena haver uma reflexão, por parte de todos, do 

sitio mais apropriado, se naquele quarteirão da cerca da família do Sr. Prof. Aleu Saldanha ou se 

naquela parte que dá para Av. Calouste Gulbenkian. Quem sabe se com uma parcela desse terreno, 

poderíamos resolver o problema da actual estrutura dos Bombeiros. Devemos ter consciência que as 

estruturas que existem, têm alguma dignidade, dão algumas respostas e o que falta decidir é alguma 

questão de operacionalidade. Deixa à consideração do Presidente do Município, com um carácter 

urgente, porque estas candidaturas devem dar entrada até ao próximo dia 2 de Setembro com uma 

aprovação prévia do sítio, a aprovar até 2 de Agosto pela Autoridade Nacional. Gostaria que a 

Câmara encontrasse uma solução para que os transportes públicos não passassem na artéria da 
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Rua dos Bombeiros, pois é uma rua complicada a nível de trânsito. Os semáforos que se encontram 

junto aos Bombeiros não estão a funcionar e pensa que seria bom que a Câmara pudesse repor os 

semáforos pela sua operacionalidade. Referiu também que há cerca de dois anos vieram os 

mergulhadores de Viseu, no sentido de fazerem uma análise à barragem, e ficou decidido na altura 

que a barragem ficaria dotada de uma manga de sinalização, de modo a que as aeronaves 

pudessem abastecer água para o combate a incêndios. Levantou uma questão relacionada com o 

Apoio ao Investimento. Mencionou que a Câmara Municipal cedeu três pavilhões na Zona Industrial 

a um empresário que está instalado. Acha que a área cedida é exagerada e até gostaria de saber se 

esse empresário deixa, em termos de impostos e rendimentos, alguma coisa a nível do concelho de 

Trancoso. Porque ele vê sempre aquelas portas fechadas e julga importante saber que espaço é que 

esse empresário necessita para a sua expansão comercial. Relativamente ao turismo disse que é 

um pólo de desenvolvimento para Trancoso e pensa que neste âmbito a Câmara poderia empenhar-

se em criar cursos de turismo cultural, nem que seja de pós-graduação, através do Instituto Piaget. 

Não tem dúvidas que Trancoso precisa de um centro museológico, poderá ser o Museu da Cidade, 

ser o Centro de Interpretação, para provocar que as pessoas fiquem em Trancoso mais do que uma 

hora ou duas. Referiu à semelhança de Bandarra que as Portas de El Rei seriam um espaço digno 

para ter um monumento alusivo às bodas reais. Entende que a parte da entrada do parque municipal 

do Banco do Eco deveria ter alguma passagem para que as pessoas não pisem a relva. Apelou 

novamente para a retoma da nascente do pio, debaixo da Fonte da Vide. Referiu que sente um 

desprezo enorme por parte desta Assembleia na sua representatividade nas comemorações da 

Batalha de São Marcos. Sobre os Julgados de Paz mencionou que devem ser reconhecidos como 

um tribunal que resolve pequenas coisas, mas acha que estes deveriam ser publicitados para que as 

pessoas menos informadas se pudessem socorrer daquele serviço. --------------------------------------------

--------- O Presidente do Municipio em resposta ao deputado disse que as questões operacionais que 

falou dos Bombeiros têm de ser seguidas com o comando operacional, estão encaminhadas e pensa 

que se justifica em breve uma reunião com os bombeiros a ver se temos condições para responder a 

este concurso. No que diz respeito aos três pavilhões na Zona Industrial, estes estão cedidos por 

empréstimo. A Câmara ainda recentemente enviou uma carta no sentido de os reaver porque houve 

tempo suficiente para que o empresário tivesse criado solidez na empresa. Disse ter visitado a 

empresa com regularidade embora o número de empregados seja escasso, dois ou três. 

Efectivamente a produção está compartimentada pelos três armazéns mas entendemos que o tempo 

que decorreu foi suficiente para permitir à empresa ganhar escala e construir ou arrendar outro 

espaço. Informou que se ausentaria e iria ser representado pelo Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Dr. António Oliveira. Agradeceu apesar de tudo, o voto de simpatia que foi expresso pela 

sua eleição como Presidente da Assembleia Distrital. ---------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Eduardo Pinto que gostaria de dizer quanto à questão que 

subsistiu no entendimento do deputado João Baptista relativamente aos RSU, não ter desistido, 
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embora nas circunstâncias que vive o país, termos de aceitar as decisões que são proferidas por 

quem quer que seja. Questionou-o se conhece alguma entidade reguladora que tenha revelado 

alguma vez alguma coisa porque ele desconhece. A questão que é indicada como sendo uma 

contradição, não o é. O que aconteceu foi que a entidade da Provedoria de Justiça, o Sr. Provedor 

respondeu à questão colocada pela Junta de Freguesia, e entendeu que, pelo facto da Junta estar a 

discordar de uma outra entidade pública, não deveria intervir. Como estava em causa o direito 

individual, reformulou a questão individualmente e obteve resposta. Quanto à questão do conteúdo, 

disse ao deputado que poderia passar pela Junta de Freguesia. Disse que a questão dos resíduos 

não se trata de saber se o PS apoia ou deixa de apoiar, a questão é que aquilo que foi enviado em 

nota técnica à Câmara Municipal, é que o pagamento deve ser extensivo a quem beneficia do 

serviço. Depois, também diz a lei, que deve haver um tarifário fixo, independentemente de ele, com 

um agregado familiar de quatro pessoas, poder vir a ser penalizado em relação aos outros, porque 

se ele sair prejudicado, haverá muitas pessoas, nomeadamente as mais idosas que vivem sozinhas 

que serão beneficiadas. Quanto à questão do pagamento, o Sr. Presidente do Municipio dizia muito 

bem que os Municípios devem cobrar, mas não são obrigados a cobrar. É uma questão de opção 

politica. A posição da Junta de Freguesia, por esse conjunto de razões que foram explicadas na 

Recomendação, acha que a opção do Municipio deveria ser de não cobrar. Bastariam algumas 

economias e a Câmara teria o bastante para deixar de cobrar esse valor aos Munícipes. 

Congratulou-se com o facto do projecto do cemitério municipal estar a ser desenvolvido. Espera que 

a sua execução possa avançar o mais depressa possível. Relativamente ao campo da feira disse 

que com certeza está muito melhor do que aquilo que estava, mas tendo em conta o espaço, e com 

aquilo que lá foi feito, diria que o encargo para o Municipio foi bem extraordinário em relação à obra 

feita. Depois aquela reorganização feita à pressa não ajudou nada e em lugar de se poder dinamizar 

mais o mercado, acha que se prejudicou. O facto de se permitir o estacionamento junto à estrada e 

atirar para trás os vendedores, pensa que em nada os beneficia. Questionou que depois de se ter 

conhecido os contratos definitivos relativamente à parceria com a PACETEG, gostaria de saber 

porque razão, findo este prazo de 24 anos, não está presente a reversão pura e simples destas três 

obras para o Municipio e prevê-se sim o prolongamento de arrendamento. Questionou também a 

opção sobre a recolha dos serviços sólidos e urbanos de Trancoso e Vila Franca das Naves pelo 

período de 18 meses, com um encargo de 124 992 € acrescidos de IVA. Disse ser daqueles que 

defende que esta é uma operação realizada por quem está financeiramente debilitado, porque em 

termos de balanço final, ela é onerosa para as finanças do Municipio. O que seria preferível sim, 

seria reequipar os serviços municipais de recolha de resíduos e não esta concessão de serviços que 

só acarretam despesas exorbitantes. Referiu que continua sem perceber porque é que a piscina 

municipal continua encerrada há quase um ano e também não entende porque é que é a Câmara 

Municipal a ter que assumir os custos porque a gestão deste equipamento estava concessionada à 

Empresa Municipal. Expressou a sua preocupação quanto à requalificação do Bairro da Sr.ª da 
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Fresta que pede há muito uma intervenção. Existe um projecto realizado pelo Arqº Tiago Castela e 

não há forma de o implementar. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Amaral Veiga, referindo que na “actividade municipal” se encontram 

aqui diversos projectos em execução. Nestes encontramos a concepção do Centro de Artes, 

concepção do Centro de Interpretação da Batalha de Trancoso, concepção do Museu da Cidade, 

Projecto da Casa do Bandarra, entre outros. Lembrou ao Sr. Vice-Presidente que nas Grandes 

Opções do Plano e orientações estratégicas para o mandato se falava na valorização e 

requalificação do património dos centros históricos de Trancoso e Moreira de Rei. Disse que não 

continua a ver nada feito em relação a esta matéria, o que lhe dá uma enorme tristeza. Referiu que 

há poucos dias esteve em Moreira de Rei a RTP1 em que no programa “Portugal em Directo” foi 

apresentado algum do património existente, mas esse está a degradar-se cada vez mais porque não 

há uma intervenção positiva, uma iniciativa única por parte desta Câmara há cerca de 30 anos. No 

que diz respeito à concepção do Centro de Interpretação da Batalha de Trancoso, gostaria de saber 

se há restrições quanto à construção, porque existe por parte das pessoas que têm ali as suas 

propriedades, expectativa que seja referido onde são as zonas edificantes ou não edificantes. 

Referiu que na EM 600, as suas bermas estão vergonhosas, cheias de ervas e arbustos que 

excedem nalguns casos 1,5mt. Relativamente às obras em execução onde se diz “rede de águas e 

saneamento de Moreira de Rei”, disse não saber o que é uma obra em execução quando não vê um 

homem há mais de meio ano trabalhar naquele saneamento. O que vê são buracos, uma estrada 

cortada, sem asfalto numa curva perigosa onde um acidente é muito provável que possa vir a 

acontecer. É degradante, poderão dizer que a culpa é do empreiteiro, mas estes se não forem 

apertados, não irão fazer rigorosamente nada. Relativamente às obras adjudicadas e a concurso, 

refere a rede de água e de saneamento de Esporões. Gostaria de ser esclarecido qual o significado, 

quando na sessão da Assembleia Municipal de Fevereiro, o Presidente do Municipio quanto às 

questões levantadas por ele, veio dizer que logo que a segunda fase de Vale de Mouro ficasse 

concluída se retomariam as obras do saneamento de Esporões, e agora aparece aqui que a obra 

está a concurso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Paulo Leocádio, recordando o voto de pesar que foi pedido. Referiu que 

foi aprovada em 01/06/2010 a instalação de uma antena de televisão terrestre a ser colocada na 

Avenida Costa Lima em Trancoso que tem o infantário da Santa Casa da Misericórdia ao lado. Julga 

saber que esta é uma antena pior do que as antenas de telemóvel. Gostaria de saber que tipo de 

processo foi este, o qual está já deferido, possivelmente a empresa já pagou as taxas, e, esta antena 

irá ser instalada e irá começar a emitir radiações. --------------------------------------------------------------------

--------- O Vice – Presidente, em resposta ao deputado Paulo Leocádio disse desconhecer em 

absoluto a questão, mas se os serviços técnicos deram parecer favorável, é porque o pedido e a 

instrução do respectivo processo cumpria a legislação vigente. --------------------------------------------------

--------- Interveio de novo deputado Paulo Leocádio, reforçando que é uma antena TDT – Televisão 
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Digital Terrestre que emite radiações superiores às de telemóvel. Foi-lhe dito que é a primeira 

Câmara no País, a aprovar uma situação destas. Solicitou que numa próxima sessão da Assembleia, 

os deputados fossem elucidados. -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta ao deputado Eduardo Pinto, o Vice- Presidente disse que a reabilitação do 

campo da feira tem a ver com o projecto que está a realizar-se para a reabilitação do campo da feira 

da parte de baixo, onde se concentra a maioria dos feirantes. Relativamente às piscinas municipais, 

disse que estas têm 12 ou 13 anos de vida útil, e como todas as piscinas ao fim de estes anos, 

necessitam de uma grande reparação, e estamos a falar de valores entre os 300 a 400 000€. Inclui 

toda a parte electromecânica e aproveitar-se-ia também para intervir na parte do aquecimento das 

águas. Sobre a questão do cálculo das taxas, o IRAR entende que tem de haver uma parte fixa e um 

factor variável que não seja igual para todos. Outra questão tem a ver com a disponibilidade, se o 

cidadão se encontrar a residir numa zona que esteja coberta pelo sistema da recolha do lixo, tem de 

obrigatoriamente pagar a taxa RSU. Este princípio da disponibilidade também se aplica ao 

saneamento, significando que nos sítios urbanizados onde foram feitos sistemas de saneamento e 

se as pessoas já estavam servidas com fossas e não ligaram, deveriam estar a pagar a respectiva 

taxa, o mesmo se aplica à taxa da disponibilidade da água. Sugeriu-se aqui porque não integrar o 

pagamento destas taxas na factura da EDP. Não conhece nenhum Municipio do País que tenha 

conseguido que esta empresa integrasse nas suas facturas qualquer taxa. Pensa que aquilo que se 

está a fazer com a taxa de RSU é o mesmo que se aplica à taxa de disponibilidade de água ou às 

taxas de saneamento. Em relação ao deputado Amaral Veiga, e quanto às propriedades no São 

Marcos, mantêm-se as restrições que foram levantadas na fase da classificação do campo da 

batalha. Foi um processo iniciado pelo Exército Português, salvo erro, e com a Fundação 

Aljubarrota, e conseguimos da CCDR a identificação da zona edificante, a qual está devidamente 

publicada no Diário da Republica, bem como a área não edificante. Relativamente à estrada 

municipal 600, não é só essa que se encontra nessa situação. Temos, muitas vezes, a preocupação 

de não começarmos a fazer esses trabalhos antes do tempo porque senão teriam que ser repetidos 

e depois não haveria máquinas para conseguir reparar todas as estradas do concelho duas vezes no 

mesmo período Primavera/Verão. Existe uma informação feita pelos serviços e não consta a 

programação para a EM 600, mas muito rapidamente será contemplada com a respectiva limpeza 

das bermas. Sobre o saneamento de Moreira de Rei, naturalmente que o Município não tem aqui 

toda a responsabilidade pela paragem da obra. A obra também está parada por questões a resolver 

com o IGESPAR. Irá fazer-se uma reunião talvez na próxima semana com alguns habitantes de 

Moreira de Rei e irão ser reiniciados os trabalhos. Houve uma alteração, que já foi comunicada ao 

IGESPAR, que está de acordo com o projecto: não irão ser ligadas à rede de saneamento quatro ou 

cinco habitações. O Municipio vai assumir as fossas e a manutenção das mesmas. Quanto à 

situação junto à curva, terá de ser solucionada rapidamente, tendo em consideração que é uma zona 

perigosa. Sobre a questão dos Esporões, disse não ter dados para explicar o porquê de estar na 
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informação. Referiu que lhe fará chegar a explicação. --------------------------------------------------------------

--------- O deputado Nuno Rodrigues questionou que em tempos houve um investimento avultado no 

Centro Histórico ao fazerem contentores subterrâneos. O que acontece é que continuam inactivos e 

gostaria de saber o porquê. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta o Vice – Presidente disse que este Verão, provavelmente no mês de Julho, 

esses contentores irão entrar em funcionamento. --------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado João Baptista, manifestando a sua gratidão ao deputado Paulo Leocádio 

por ter abordado uma matéria que a confirmar-se, é grave para toda a zona envolvente e decerto 

que o Sr. Presidente da Junta também irá estar atento. Questionou se da parte do Sr. Vice -

Presidente poderia tomar o compromisso, enquanto autarquia, para analisar profundamente esta 

questão e, se se justificasse tendo em conta as radiações, que o processo fosse liminarmente 

reprovado e alterada a situação de licenciamento. O local é muito próximo do infantário e com 

certeza que haverá outras soluções para Trancoso, que não esta. Acha que na próxima sessão de 

Câmara esta questão terá de ser reanalisada. -------------------------------------------------------------------------

--------- O Vice-Presidente disse que a Câmara toma esse compromisso e já na próxima reunião que 

está agendada para dia 7, será abordada esta questão. Disse que amanhã irá consultar o processo, 

apesar de ter assinado o ofício. Não sabe se este processo de licenciamento depende só da 

Câmara, ou se pressupõe o parecer de outras entidades. ----------------------------------------------------------

--------- O deputado Luís Castro disse que relativamente à actividade municipal quis lembrar uma 

acção que foi feita pela Câmara Municipal juntamente com a sociedade civil, respeitante ao 

Programa “Limpar Portugal”. Participou com outras pessoas e depararam-se com lixo, 

nomeadamente, com resíduos de construção e demolição. Sabe que a colocação deste tipo de 

resíduos em local não apropriado constitui uma contra ordenação ambiental muito grave mas 

questiona qual a opção que se dá às pessoas. Referiu que seria necessário que a Câmara 

proporcione às pessoas uma alternativa que poderá passar, por exemplo, por instalações de 

triagem, pela distribuição de uns bag´s, a Câmara constituir um local licenciado para o efeito. Estes 

resíduos, com o apoio de alguma pedreira, podem ser incorporados em caminhos. Referiu que, por 

vezes, as pessoas deitam coisas para o lixo cujos resíduos poderiam ser transformados, os próprios 

resíduos orgânicos podem ser reutilizados na compostagem. Questionou se existe alguma 

interactividade por parte da Câmara com as pessoas que aqui estão nesse sentido. Nas escolas, 

existe algum projecto de compostagem? Pensa que a política dos resíduos vai muito além do que 

aplicar pura e simplesmente a taxa. Pensa que este assunto deveria ser discutido. ------------------------

--------- O Vice-Presidente respondeu que centrais de recolha de resíduos de construção não existem 

no distrito da Guarda, nem Viseu, Aveiro, Coimbra. Este é um dos casos em que a legislação foi 

criada sem estarem criadas alternativas aos cidadãos. Estas centrais não têm de ser criadas pelas 

autarquias. Uma das valências do Parque Ambiental é a recolha dos resíduos da construção, não só 

para o concelho de Trancoso, mas para grande parte dos concelhos situados no distrito da Guarda, 
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Viseu e Castelo Branco. Na lógica de gestão dos RSU prevalece um processo de não criar aterros 

sanitários apenas no concelho, mas sim multimunicipais, e também é bom que se diga que as 

próprias empresas estão obrigadas a terem nos seus planos de segurança e higiene processos para 

a reutilização dos próprios resíduos. Pensa que com a criação do Parque Ambiental em Vila Franca 

das Naves esse problema será resolvido. -------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao voto de pesar pelo falecimento do 

Prémio Nobel, José Saramago. Colocada à votação, a proposta apresentada pelo deputado Paulo 

Leocádio foi aprovada por maioria, com duas abstenções. Informou que se iria passar ao ponto 

quatro da ordem de trabalhos. Deu a palavra ao Vice-Presidente para fazer uma breve introdução. --

--------- Este referiu que é a primeira revisão, a qual serve para dar entrada ao próprio orçamento 

anual do saldo do ano anterior e o que é importante referir é a abertura de uma rubrica que permitirá 

desenvolver o projecto do arranjo da parte de baixo do campo da feira. ---------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa abriu espaço para intervenções. --------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Eduardo Pinto, questionando se é verdade que a Câmara 

Municipal, fruto da sua gestão de 2009, irá ser penalizada ou não em termos de transferências do 

Orçamento de Estado, e se no caso de confirmação, de alguma forma irá condicionar a actuação do 

Executivo neste ano que decorre. -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Paulo Amaro referindo que relativamente às rubricas da receita que 

foram alteradas, há uma delas - nas outras receitas de capital -  que prevê indemnizações. Gostaria 

de saber a que é que diz respeito esta rubrica. Foi criada uma outra rubrica com o valor de 200 000€ 

relativa à aquisição de edifício para fins culturais. Gostaria de saber qual o edifício e a que fim se 

destina. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Vice-Presidente referiu que só à entrada desta sessão é que soube que iria substituir o 

Presidente do Municipio na discussão destes pontos, e não está minimamente preparado para o 

fazer. Disse que neste momento não lhe pode responder. Sobre a questão que colocou o deputado 

Eduardo Pinto disse que até ao momento a Câmara Municipal de Trancoso não recebeu qualquer 

notificação nesse sentido. Disse que em 2007 tiveram um processo desses, na altura foram 

notificados, tiveram de contestar e acabou por ser levantada a penalização que poderia ter sido 

imposta, portanto o processo nem sequer foi iniciado. Como o Sr. Presidente do Municipio disse, só 

a questão do novo bloco escolar foi dramática no impacto das contas. O técnico da Câmara que 

normalmente trata, quer das candidaturas, quer dos pedidos de pagamento aos fundos comunitários, 

tem tido uma dificuldade extrema com o andamento dos processos neste QREN, porque é tudo com 

base em plataformas electrónicas que originam erros que, por vezes, a CCDRC não sabe resolver. 

Isso explica um pouco o facto de termos encerrado o ano lectivo de 2009 com a escola concluída, e 

do ponto de vista das comparticipações recebidas, terem sido apenas duzentos e poucos mil euros, 

quando a comparticipação que vai ser de 80%, rondará os seis milhões de euros. -------------------------

--------- Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa colocou a proposta à votação, tendo 
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a mesma sido aprovada por unanimidade. Informou que se iria passar ao ponto cinco. Não havendo 

intervenções, colocou a proposta à votação tendo sido a mesma aprovada por maioria com uma 

abstenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Eduardo Pinto referindo que se absteve porque considera que a CMT 

deveria alargar a possibilidade de candidatura e a realização deste instrumento às restantes vinte e 

oito freguesias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa informou que se iria passara ao ponto seis da ordem de trabalhos. 

Deu a palavra ao Sr. Vice-Presidente. Este referiu que há aqui duas situações que tem de 

esclarecer. Há apenas um novo lugar no mapa por troca, ou seja, no mapa estava um Eng.º Civil 

com contrato a termo, e o que se propõe é que deixe de estar um Eng.º Civil com contrato a termo e 

passe a constar um Eng.º Civil a contrato definitivo. Depois há situações em que os lugares já 

estavam aprovados no mapa, mas para se lançarem os concursos têm de vir aqui à Assembleia por 

força da lei do Orçamento de Estado que impõe a admissão de uma pessoa por cada duas saídas. 

Nesse caso está o lugar de Técnico Superior de Turismo, que já houve na Câmara Municipal. 

Quanto ao lugar de Assistente Operacional de Turismo, que não temos, as funcionárias que têm 

assegurado o funcionamento do posto de Turismo são funcionárias da empresa municipal, situação 

que se pretende corrigir e preencher o quadro normal, mais agora que além do posto de turismo 

existe o posto de recepção no Castelo; uma psicóloga, uma vez que também não está preenchido o 

lugar, sendo que já houve contratados a termo em anos lectivos anteriores; um técnico de 

administração publica, cujo lugar também já se encontrava criado no mapa. ---------------------------------

--------- O Presidente da Mesa abriu o espaço para intervenções. Deu a palavra ao deputado Paulo 

Leocádio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Este questionou se os concursos iriam ser abertos já, ou se não haverá necessidade da 

Câmara consultar primeiro os funcionários públicos em regime de mobilidade ou será feito 

posteriormente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Vice-Presidente respondeu que será feito a posteriori e é obrigatório. -----------------------------

--------- Interveio o deputado Eduardo Pinto, referindo que todos conhecemos a situação do País, as 

mais diversa teorias, todas no sentido de que a administração pública precisa de emagrecer e temos 

a noção, quer seja através da CMT ou através da Empresa Municipal ou de outros instrumentos, que 

aqui existem pessoas que podem exercer e desempenhar as funções que cabem à Câmara 

Municipal. Por isso, e por outro lado, relativamente às contas de 2009, a despesa com pessoal 

cresceu mais de 10%. Pensa que esta não é a altura para esta alteração, e aliás não se justifica, 

porque a Câmara já tem pedido outros alargamentos anuais do quadro de pessoal. Disse que irá 

votar contra, e questionou o Vice-Presidente se considera que está a ser mais difícil gerir a Câmara 

Municipal neste mandato, ou se será essa a razão, para ao fim de tantos anos de mandato, o Sr. 

Presidente da Câmara precisar de preencher o lugar de adjunto do seu gabinete. Sabe que esta 

nomeação não precisa de nenhuma aprovação por parte da Assembleia, todavia há coisas que 
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devem ser feitas no momento próprio, com justificação própria, porque estão em causa dinheiros 

públicos. Talvez haja pessoas que tenham razão de queixa, está a lembrar-se do senhor que foi 

candidato à Junta de Freguesia de Santa Maria. Acha que a mesma razão que levou à nomeação do 

adjunto para o candidato de São Pedro derrotado, deve também levar a que o candidato que 

disputou, era dito, a Junta mais difícil, devia também levar a que fosse encontrado um cargo para  o 

candidato à Junta de Santa Maria. Questionou o deputado Agostinho Plácido, uma vez que se 

manifestou, se encontra justificação para esta nomeação. ---------------------------------------------------------

--------- O Vice-Presidente disse que lamenta muito que neste ponto da ordem de trabalhos venha 

aqui colocar uma matéria sobre uma nomeação do Presidente do Municipio. Lamenta, porque não 

tem nada a ver com o quadro de pessoal da Câmara, tem a ver com o gabinete do Sr. Presidente 

que é livre de nomear quem quiser sem ter de dar satisfações a nenhum outro membro do Executivo 

Municipal. E tendo o deputado oportunidade de ter perguntado ao Presidente do Municipio no 

período antes da ordem de dia, lamenta que não tenha colocado no momento certo essa questão. 

Relativamente à questão se estava a ser mais difícil gerir este mandato, questionou o deputado se 

na sua vida particular também não está a ser mais difícil gerir a vida. A sensação que tem é que há 

dificuldade para todos os Portugueses no seu orçamento familiar, nas suas empresas, nas suas 

instituições, o próprio estado e pelos vistos até os bancos. É preciso responder? Pensa que não. -----

--------- Interveio o deputado Paulo Amaro, referindo que hoje já é a segunda vez que o deputado 

Eduardo Pinto refere a candidatura à Junta de Santa Maria da qual fez parte, e, mais uma vez, não 

poderia deixar passar em claro essas afirmações. Questionou relativamente a esta situação se todos 

os candidatos a Presidente de Junta de Freguesia nas listas do PS estavam à espera de algum lugar 

numa eventual vitória do PS na Câmara. --------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta, o deputado Eduardo Pinto afirmou que respondendo com toda a seriedade, e 

que só responde pela parte dele: Não. Agora, se olharmos a questão pela mesma bitola com que 

agora estamos a ver a materialização, não só dos candidatos às Juntas, mas de outros elementos 

das listas, e como é tudo pago pelo erário público, nessa altura sabe-se lá. Disse ao deputado que 

tem alguma razão, porque o que não falta é exemplos de nomeações que o PS fez de forma 

injustificada ao nível do Governo e das mais diversas instituições. Agora só disse isto aqui porque se 

vê quem está na política de forma séria ou quem está na política à procura de mais alguma coisa e 

isso é o que o incomoda. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Vice-Presidente disse, em relação a esta matéria, que qualquer membro pelo facto de ser 

eleito local, estar na Assembleia Municipal ou Junta de Freguesia, não perde os direitos de concorrer 

a um concurso público. Referiu que por força da própria legislação, os novos júris dos concursos são 

constituídos apenas por técnicos da Câmara Municipal, ou seja, nenhum político faz parte do júri. ----

--------- O deputado Nuno Rodrigues questionou quais são os jornais mais lidos da região, porque 

todos os concursos têm sido sistematicamente publicados no jornal A Guarda, que nem sabe se está 

à venda em Trancoso. Não sabe se é coincidência ou se é para poupar 100€ ou 50€ por concurso. --
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--------- O Vice-Presidente respondeu que é capaz de ser o mais barato. Não faz sentido essa 

questão quando há plataformas electrónicas de publicação obrigatória-----------------------------------------

--------- O deputado respondeu que o que faz sentido é divulgar o máximo possível. -----------------------

--------- O Presidente da Mesa disse que o que lhe parece é que a proposta do deputado é no sentido 

da divulgação e não no sentido do jornal onde é publicado. ------------------------------------------------------ 

O deputado respondeu afirmativamente. -------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Usou da palavra o deputado Amaral Veiga, referindo que a questão que se coloca, 

relativamente ao aumento do quadro de pessoal, tem a ver com a necessidade de emagrecimento 

da administração, quer seja pública ou autárquica. A regra do “dois por um” é forçoso que comece a 

ser posta em prática e que não haja meios enviesados para a subverter. Sabemos que ainda há 

pouco tempo, houve um concurso em que só concorreu uma pessoa. Parece-lhe estranho num País 

com tanta crise, com uma taxa de desemprego da ordem dos 10%, como é que só houve um 

candidato. O que acontece na nossa autarquia é que a maior parte dos seguidores, quer façam 

campanhas eleitorais, quer sejam candidatos, quer integrem as listas, vão primeiro fazer um tirocínio 

na Empresa Municipal e depois, quando essa pessoa já está em condições de integrar o quadro sem 

grandes limitações, abre-se lugar no quadro. --------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado António Plácido referindo que a afirmação que acabou de fazer o 

deputado Amaral Veiga relativamente a pessoas que fazem parte das listas, quer sejam do PS ou 

PSD que andam aqui, para depois irem para a empresa municipal e, de seguida, esperar uma vaga 

para a Câmara Municipal não é verdade, e não se aplica a todos, nem tão pouco à maioria dos 

membros das listas candidatas pelo PSD. Poderá haver alguns, mas se os há, é uma quantidade 

muito pequenina e será residual. ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa colocou o ponto da ordem de trabalhos à votação sendo o mesmo 

aprovado com 28 votos a favor, 2 abstenções e 13 votos contra. Informou que se iria passar ao 

ponto sete da ordem de trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Vice-Presidente disse que se trata de dois regulamentos que foram elaborados porque a 

legislação em vigor o impõe e, portanto, estão elaborados de acordo com essa legislação. --------------

--------- O Presidente da Mesa abriu o ponto para discussão. Não havendo intervenções e colocada a 

proposta à votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. Informou que se iria passar ao ponto 

oito. Abriu o espaço para intervenções. --------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Usou da palavra o deputado Paulo Amaro, referindo que após analisar o Regulamento, 

parece-lhe que o mesmo prevê no ponto 2 do art.º 8.º que será conferida prioridade à existência de 

menores em risco, existência de idosos, grau de degradação da habitação. Considera que terá de 

haver uma verba inscrita no orçamento da Câmara para aplicar este programa; no entanto, não 

consta do Regulamento se os apoios concedidos, são em termos financeiros ou se, eventualmente, 

na aquisição de materiais, e na eventualidade de haver agregados familiares que estejam em 

situação idêntica, sem prejuízo destas regras de prioridade, questiona como é que vai ser feito o 
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rateio entre os candidatos. Parece-lhe que o regulamento é omisso nesse aspecto. -----------------------

--------- O Vice-Presidente disse que iria tomar em consideração essa observação. ------------------------

--------- Não havendo intervenções e colocada a proposta à votação, a mesma foi aprovada por 

unanimidade. Informou que se iria passar ao ponto nove da ordem de trabalhos: “Análise, discussão 

e votação da proposta de alteração ao P.D.M.” -----------------------------------------------------------------------

--------- O Vice-Presidente referiu que esta alteração ao P.D.M. viabiliza o Parque Ambiental em Vila 

Franca das Naves, porque primeiro é ampliada a Zona Industrial de Vila Franca das Naves e é 

desafectado um espaço que em P. D. M. é um espaço florestal e passará a incorporar aquela zona 

industrial. Em segundo, há em anexo a essa alteração ao PDM, uma avaliação ambiental estratégica 

da localização das valências que estão previstas nesse mesmo Parque Ambiental. Para além disso, 

é feito também uma profunda alteração ao Artº 47.º do Regulamento do P.D. M que permite índices 

de ocupação completamente distintos nas nossas zonas industriais. Até aqui o coeficiente de 

ocupação bruta é de 20% e passará para 40%. A taxa liquida, ou seja, o lote, passa dos 40% para 

os 75%, o que permitirá uma utilização mais racional das zonas industriais. ----------------------------------

--------- Interveio o deputado Luís Castro, referindo que gostava de saber o que é que levou a 

diminuir esses coeficientes de ocupação e a diminuir a área não impermeabilizada quando hoje em 

dia, por exemplo, uma área não impermeabilizada de 15%, se estivesse perante um ecosistema que 

vise a infiltração das águas, poderá estar a comprometer uma mais-valia ambiental. Não sabe se em 

termos ambientais será ou não uma mais-valia. Desconhecia a alteração ao Artº 47 do P.D.M. 

devido a não ter conseguido abrir o ficheiro do email enviado com a documentação para esta 

sessão, mas, relativamente ao coeficiente volumétrico passar a 7,5 m3 por m2 e não havendo uma 

indicação do limite da cércea, poderá dar asas a fazerem-se alguns tipos de construções que não 

sejam desejadas, nomeadamente em altura. --------------------------------------------------------------------------

--------- O Vice-Presidente disse que isso já está previsto no P. D.M.------------------------------------------- -

--------- O deputado questionou porque é que não consta. ----------------------------------------------------------

--------- O Vice-Presidente disse que sobre esta matéria não há problema nenhum porque este 

processo foi conduzido por ele. --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O deputado referiu que são situações um bocado delicadas, que exigem reflexão e que 

façamos uma análise da situação. Disse que não iria votar contra mas, também, não vai viabilizar a 

situação. Referiu que gostava de ter tido oportunidade de ter tomado uma reflexão sobre o assunto. -

--------- O Vice-Presidente disse que este processo tem dois longos anos junto da CCDR e da parte 

do Ministério do Ambiente. Os índices e coeficientes foram aconselhados pela área do ambiente 

dentro da CCDR. Disse que este processo também teve vários períodos em discussão pública, a 

última terminou no passado dia 24 e teve a durabilidade de 45 dias úteis. Neste momento o que é 

apresentado, é um processo de dois anos que passou por todas essas fases, foi objecto de 

discussão por diferentes entidades. --------------------------------------------------------------------------------------

---------  Interveio o deputado António Plácido, congratulando a Câmara pelas medidas tomadas e 
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apresentadas neste documento, isto porque quem trabalha na Zona Industrial e desenvolve a sua 

actividade, vivia até aqui com alguns constrangimentos. Uma zona industrial daquelas onde foram 

investidos largos milhares de euros em arruamentos, saneamentos, instalações eléctricas e de água 

em que, depois apenas se pode ocupar 20% do espaço, parecia-lhe pouco. Ao nível dos lotes de 

cada um, havia várias taxas de ocupação porque as taxas foram definidas à posteriori. Teria de 

haver taxas de ocupação de solo liquido na ordem dos 51%, como havia algumas na ordem dos 

24%, o que era manifestamente pouco para quem necessitava de crescer porque poderíamos correr 

o risco de adquirir um espaço que por motivos de ter sido construído antes da legalização, tinha sido 

já indicada uma taxa de ocupação que não poderia ser aumentada a partir daí, e então ficava-se 

com o espaço ao redor morto, ou seja, poderíamos ter 80% de solo livre que não poderíamos utilizar 

com todos os custos que isso acarretava. Com essa solução, parece-lhe que grande parte dos 

problemas ficarão reduzidos. Uma outra medida, que lhe parece importante e, essa sim, deveria ser 

levada a sério, é o ponto que diz que é interdita a construção de edificações para fins habitacionais, 

excepto as que se destinam à habitação de guarda das instalações. O que se passa neste momento, 

é que é interdita a construção para habitação, mas o que é certo, é que elas estão lá. Esta situação 

leva a que haja alguns conflitos entre aqueles que estão lá a trabalhar e aqueles que querem dormir, 

mas esses esquecem-se que as empresas durante a noite também fazem barulho nas cargas e 

descargas de camiões. Depois, juntamente com a casa do guarda, constroem-se hortas, um pomar, 

uma casota para o cão. Parece-lhe que este tipo de coisas não se destina a uma zona industrial. -----

--------- O Vice-Presidente disse que fizeram apenas uma alteração pontual ao Artº 47.º, não foi uma 

nova redacção do Artº 47.º. É uma alteração pontual, apesar de concordar com o deputado 

relativamente às habitações. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa colocou a proposta à votação, sendo a mesma aprovada por maioria 

com uma abstenção. Informou que se iria passar ao ponto dez da ordem de trabalhos: “Proposta de 

dissolução e liquidação da sociedade por quotas Feiras e Mercados de Trancoso, Lda., com a 

partilha do seu activo contabilístico e respectiva adjudicação ao Municipio e demais consequências 

legais”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o Vice-Presidente do Município, referindo que esta sociedade foi constituída 

há 16 anos apenas porque era importante concorrer ao apoio comunitário que apoiava a construção 

de mercados de leilão de gado. A Câmara não o podia fazer directamente e fez-se uma sociedade 

entre a Câmara, Cooperativa Bandarra e a Associação Comercial. Serviu apenas para executar o 

projecto, a obra, receber as respectivas comparticipações, e depois nunca mais teve qualquer tipo 

de actividade, uma vez que foi concessionado o funcionamento da mesma à Cooperativa Bandarra. 

O problema que se punha era a liquidação e pagamento do respectivo IMI uma vez que a sociedade 

não estava isenta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

a mesma aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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------- Não havendo público, o Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão, da qual, para 

constar, se lavrou a presente acta, que depois de lida, discutida e aprovada, irá ser assinada pelos 

Secretários e Presidente da Mesa. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

--------- O Primeiro Secretário – 

--------- O Segundo Secretário –  
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