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Acta n.º 8 – 23 de Fevereiro 2015

ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

DE TRANCOSO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015

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

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

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

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

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

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

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

-------- Ponto número três – Análise, discussão e votação da 1ª Revisão ao Orçamento da Receita e

Despesa e Grandes Opções do Plano para 2015; --------------------------------------------------------------------

-------- Ponto número quatro –- Informação relativa à assunção de despesas plurianuais da Câmara

Municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital; -----------------------------------------------------------

-------- Ponto número seis  -  Análise,  discussão e votação da  proposta  relativa à  afectação ao

domínio publico de parte de um imóvel do Município; ---------------------------------------------------------------

-------- Ponto número sete – Designação de um cidadão eleitor para integrar a Comissão alargada

da Protecção Crianças e Jovens de Trancoso; ------------------------------------------------------------------------

-------- Ponto número oito -  Período destinado ao publico. ------------------------------------------------------

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

dos membros da assembleia  Daniel  José Salvador Joana substituído por António Reis Ferreira;

Patrícia Raquel Bernardo Lavoura substituída por Carlos Humberto Gaspar Saldanha; Isabel Ferreira

dos Santos Lobão, membros do Grupo Municipal do Partido Socialista, e Joaquim Figueiredo Ribeiro

substituído por Maria José Guedes da Silva Botelho, membros do Grupo Municipal do Partido Social-

Democrata.  Estas  faltas  foram devidamente  anotadas,  assim como as  registadas  aos  senhores

Presidentes de Junta da Freguesia  de Castanheira, Francisco José Máximo Barreiros; de Valdujo,

Ausenda  Abade  Chaves  Frias  substituída  por  Francisco  Santos;  da  União  das  Freguesias  de

Trancoso e Souto Maior, André Miguel Lourenço Pinto, substituído por Hélder Almeida e da União

das Freguesias de Vale do Seixo e Vila Garcia, António Paulo Inácio Albino. --------------------------------

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

Município,  Amílcar  José Nunes  Salvador,  bem como os  senhores  Vereadores  Eduardo  António

Rebelo Pinto, Ivone dos Santos Mouco, João Paulo Rodrigues Matias e Maria Cristina Sampaio Melo

Inocêncio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- –-------

-------- Consideram-se ainda faltosos, nos termos do nº2 do Art.º 30º, do Regimento da Assembleia
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Municipal  –  o  qual  prevê  que:  “Será  considerado  faltoso  o  membro  da  Assembleia  que  só

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

ausente dos mesmos, por período igual de tempo”,  o membro da assembleia Hélder Almeida , do

Grupo Municipal  do PS.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

-–------ O Presidente da Mesa deu inicio à sessão colocando a acta da ultima sessão à votação. Não

havendo  intervenções  e  colocada  à  votação,  a  mesma  foi  aprovada  por  maioria  com  quatro

abstenções. Informou que se iria passar ao ponto um da ordem de trabalhos.  –---------------------------

-------- Usou da palavra o Presidente da União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital,

António Pina, questionando o facto de não constar da ordem do dia, conforme se tinha falado na

sessão de Novembro,  a alteração ao regulamento da feira e mercados,  marcando um mercado

mensal para Vila Franca das Naves. Salientou que tinha remetido um oficio, dia um de Dezembro, ao

qual ainda não obteve qualquer resposta. Relativamente ao boletim municipal agradeceu o facto de

Vila Franca das Naves ter aparecido em destaque mas, também, teria gostado de ver outras coisas

como, por exemplo,  o valor que recebeu cada junta após a distribuição dos cento e cinquenta mil

euros destinados às mesmas, assim como férias desportivas que apenas foram desenvolvidas em

Trancoso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------  Interveio  o  membro  da  assembleia,  José  Clemente,  referindo  que  a  sua  intervenção  se

prendia com um pedido feito pelo senhor  Rui Ferreira , morador na Rua da Fonte na À-do-Cavalo.

Mencionou que a Rua da Fonte não tinha sido contemplada quando foi colocada a rede de água e

saneamento na aldeia. Já com o saneamento colocado na aldeia À – do-  Cavalo, os moradores

dessa rua dirigiram-se à Câmara e foi-lhes dito que iriam  verificar e tentar resolver essa situação.

Em Novembro, do ano passado, a rede de água chegou à Rua da Fonte mas quando os moradores,

Rui Ferreira e Manuel Ramos, se dirigiram à empresa Águas da Teja, foram informados que tinham

de pagar setecentos euros  cada para  que fosse  colocado o contador.  Foi-lhes  transmitido  pela

funcionária   que,  dado  que  a  Câmara  Municipal  devia  material  à  empresa,  teriam  de  ser  os

moradores a suportar a factura da conduta. Referiu que o Sr. Rui Ferreira gostaria de ser informado

sobre  o  porquê  de  ser  exigido  o  pagamento  desse  valor  aos  moradores  daquela

rua.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Interveio o membro da assembleia, Júlio Sarmento, referindo que na sessão de Abril do ano

passado, havia requerido ao Presidente da Assembleia Municipal  que solicitasse à Comissão de

Coordenação da Região Centro um parecer sobre a legalidade da primeira nomeação pela  Câmara

Municipal do Conselho de Administração da Empresa Municipal, em violação daquilo que do seu

ponto de  vista  a  lei  prevê  sendo,  assim,  incompetente para  tal. Sabe que foi  endereçado pela

Assembleia Municipal,  à  Comissão Coordenadora Da Região  Centro  mas gostaria  de saber  se,

passado quase um ano, o Presidente do Município havia recebido alguma resposta por parte dessa

entidade relativamente a esse requerimento.   -------------------------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa afirmou que, realmente, o membro da assembleia tinha feito esse
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requerimento e que foi,  depois, enviado à CCDRC, não tendo a mesa da Assembleia Municipal

recebido qualquer resposta. -------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- No uso da palavra, o membro da assembleia Leonel Alves solicitou ao Presidente da Mesa

que, caso fosse possível, se marcassem as sessões da assembleia municipal para os sábados. ------

--------  O Presidente da Mesa lembrou que a ultima sessão tinha sido realizada  a um sábado.

Referiu que a Mesa já tinha elaborado um inquérito aos membros municipais para saber a vontade

da maioria, tendo sido a segunda feira um dos dias privilegiados. Disse que gostariam muito de

satisfazer todos os membros da assembleia mas isso  era impossível. -------------------------------------

--------  Em resposta às questões, colocadas pelo Presidente da Junta da União de Freguesias de

VFN e Feital, o Presidente do Município mencionou que a Câmara tinha a maior consideração por

aquela freguesia. Disse que a realização de um mercado mensal seria muito mais abrangente e,

para tal, teria de ser feito um estudo mais exaustivo. Na sua opinião os mercados à moda antiga que

têm vindo a ser  implementados são, para já, suficientes. Relativamente às verbas atribuídas às

juntas de freguesia afirmou que poderia enviar o mapa das transferências mas disse não ter duvidas

que a União de Freguesias  de VFN e Feital foi uma daquelas que mais apoios financeiros recebeu

no ano de dois mil e catorze. Congratulou-se com o facto de se ter realizado naquela freguesia o Dia

da Criança, bem como os mercados tradicionais e o carnaval, apesar deste coincidir com a Feira das

Tradições em Pinhel e com a feira do queijo em Celorico da Beira e Seia. Disse ter sido com todo o

gosto que esteve presente, tendo visto muita gente e grupos de VFN a participar naquele evento.

Quanto à rede de saneamento e água na anexa À-do-Cavalo disse recordar-se que, no final de dois

mil e catorze, o Município resolveu o abastecimento dessa conduta e o fornecimento de água a

essas casas. Referiu que a Câmara tendo possibilidade de fazer a ampliação da rede de água

também teria condições para pagar o material. Pensa que não seria isso que estava em causa.

Informou que tinha sido  contestado o preço  da  ligação dos contadores,  estando a decorrer  um

processo de renegociação de contrato com a empresa Águas da Teja e que seria uma questão a

estudar.  Considerou  exagerado  os  setecentos  euros  pela  colocação  ou  aluguer  de

contador,referindo que iria tentar averiguar a situação. Quanto à questão levantada pelo membro da

assembleia Júlio Sarmento, referiu não ter lembrança de receber qualquer resposta por parte da

CCDRC a propósito do tal  requerimento.  ----------------------------------------------------------------------------

-------- O membro da assembleia , Júlio Sarmento, demonstrou estranheza pelo facto do Presidente

do Município não ter recebido da CCDRC nenhuma resposta, passando a ler um oficio que lhe tinha

sido endereçado: “ Caro Dr. Júlio Sarmento . O requerimento apresentado por V. Exª foi-nos enviado

pela  Assembleia  Municipal  sem  qualquer  enquadramento  técnico.  Foi  um  simples

reencaminhamento. Nestes casos, como aconteceu, solicitamos ao órgão municipal para solicitar

aos serviços técnicos o enquadramento da questão nos termos da vossa portaria de taxas. Nunca

foi dada resposta ao nosso oficio. Com os melhores cumprimentos, Ana Abrunhosa.” ---------------------
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-------- Interveio, novamente, o membro da assembleia municipal José Clemente, salientando que a

questão colocada pelo munícipe Rui Ferreira não tinha a ver com o facto dele pagar ou não o

contador. Referiu que a empresa Águas da Teja exigia aos dois moradores setecentos euros / cada

por causa da conduta que foi colocada. Quando aqueles se dirigiram às Águas da Teja a solicitar e

pagar o contador de água, foi-lhes dito que só colocavam o contador nas habitações se pagassem

as obras da conduta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Usou da palavra o membro da assembleia , João Baptista, referindo não compreender o facto

de o Presidente do Município não ter escolhido, no passado dia 30 de Janeiro, uma empresa do

concelho para fazer  uma apresentação das de medidas do novo quadro comunitário de apoio, tendo

a mesma cabido a uma empresa que não tem ligações ao concelho.  Considera que se deveria dar

prioridade  a empresas locais existentes para proceder a este tipo de apresentações. Disse ter sido

com estranheza que verificou que, na passada sexta feira, o Município não esteve representado em

Viseu na apresentação Portugal 2020 da região centro.  Tem pena que o Município de Trancoso não

estivesse representado, admitindo que, a nível de autarcas do distrito, só teria faltado o Presidente

do Município.  Disse ter  estado presente,  como representante de diversas colectividades,   tendo

gostado e aprendido. Relativamente à situação do novo quartel de bombeiros de Trancoso disse que

os  trabalhos  decorriam a  bom ritmo,  apesar  de  ter  havido  uma  empresa que,  considerando-se

prejudicada,  reclamou da adjudicação.  Salientou  que a  Câmara  não  foi  nem é  promotora do

projecto,  não  por  vontade  da  associação  dos  bombeiros  mas  porque  as  regras  dos  fundos

comunitários,na altura, a tal não aconselhavam. ----------------------------------------------------------------------

-------- Em resposta às questões formuladas  o Presidente do Município informou, o membro da

assembleia, Júlio Sarmento, que não tinha conhecimento que o oficio da CCDRC tivesse chegado à

Câmara.  Disse que iria averiguar a situação e transmitir-lhe-ia o que houvesse por conveniente.

Relativamente à questão do membro da assembleia José Clemente, disse ter sido a Câmara que

efectuou a conduta, não tendo debitado nada a esses munícipes. Por isso, crê que o valor dos

setecentos euros seja para pagar o contador e a sua instalação . Quanto à intervenção do membro

da assembleia João Baptista concordou que em primeiro lugar deveria dar-se,  sempre, o privilégio

às empresas do concelho mas, também, teriam de aceitar os pedidos que chegavam à Câmara,

tendo  sido   isso  que  acontecera  no  caso  da  apresentação  das  medidas  para  o  novo  quadro

comunitário  .  Referiu  ter  sido  impossível  estar  presente  na  apresentação  Portugal  2020  por

questões de agendamento de ultima hora.  Mencionou que, mesmo assim, tinha sido enviado um

email , na quinta feira, a solicitar a inscrição da Câmara Municipal de Trancoso à Srª Presidente da

CCDRC, ao qual não obtiveram resposta. Salientou  que, no dia nove de Dezembro esteve com o Sr.

Ministro Poiares Maduro e com a Srª Presidente da CCDRC, em Coimbra, onde a mesma fez uma

apresentação brilhante do programa operacional do centro 2014/2020.  Relativamente ao quartel dos

bombeiros referiu  que a associação poderia sempre contar com a ajuda do Município para que
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todos os trancosenses possam vir a rever-se naquela obra, uma vez que sempre defendeu ser uma

obra de todos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Interveio o membro da assembleia Leonel Alves, mencionando ter confiança plena no actual

Executivo  pela transparência e forma como tem vindo a trabalhar. Disse deslocar-se todos os fins

de semana ao concelho, por questões pessoais e familiares, notando existir uma forte desertificação.

Referiu que essa deveria ser combatida com a criação de novas empresas para que as pessoas não

emigrassem. Relativamente aos mercados de VFN disse não ter gostado de ouvir o Presidente do

Município dizer que, por agora, os mercados à moda antiga bastavam.  Afirmou que se VFN já teve

um mercado quinzenal, realizado às quartas feiras, seria importante fazer um estudo e esforço para

que, pelo menos, uma vez por mês, sem prejuízo do mercado à moda antiga, fosse retomado e

,quiçá, não se acabariam por radicar pessoas na freguesia como  acontecia antigamente. Sugeriu

que os mercados à moda antiga fossem realizados em outras freguesias do concelho de forma

ajudar  as  pessoas  e  a  promover  o  convívio  .-------------------------------------------------------------------

-------- Usou da palavra o membro da assembleia municipal,  Carlos Saldanha, mencionando que

quando esteve à discussão a aquisição do terreno junto à Casa Paroquial foi lançado o repto de

devolver dignidade àquele espaço,  criando ali  um espaço verde com alguns  estacionamentos e

loteamento.  Deu os parabéns ao Executivo por ter enveredado por esse caminho. Gostaria de ser

esclarecido sobre aquilo que tem sido feito relativamente à ampliação do cemitério. Realçou o facto

de se ter conseguido uma plataforma de entendimento entre a Câmara e os Bombeiros para a

construção do novo quartel. Pensa que o terreno em causa tem boa situação geográfica e parece-

lhe bem que, também, seja feita a requalificação daquela zona. Enalteceu a devolução da casa do

parque ao associativismo e às colectividades que merecem todo o apoio. Relativamente à aquisição

do Palácio Ducal, disse ser necessário definir um plano estratégico para devolver aquele espaço aos

trancosenses e  gostaria que o mesmo não fosse descorado , apesar de todos os constrangimentos

orçamentais. Quanto ao espaço do cidadão considera que não dignifica muito o interior  deixar ir

encerrar  alguns  serviços.  Disse  folgar  em saber  que,  pelo  menos,  a  posição da  administração

tributária tem vindo um bocadinho o arrepiar desse caminho e tem colocado um travão, continuando

assim os cidadãos a poder contar com o serviço de finanças e atendimento de segurança social.

Mencionou estar preocupado pelo facto de a Covilhã e o Fundão estarem a tentar ficar com um

maior numero de verbas comunitárias . Frisou que Trancoso tem de honrar o seu passado, presente

e futuro e para tal, o Executivo tem de estar de olhos bem abertos porque toda a atenção será

pouca. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- No uso da palavra, o Presidente do Município agradeceu as palavras proferidas pelo membro

da assembleia municipal Leonel Alves referentes ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo

Executivo. Relativamente às questões sobre Vila Franca das Naves disse que este Executivo tem

olhado muito por aquela freguesia e iria continuar a fazê-lo. Relativamente à questão do mercado

mensal disponibilizou-se a reunir com a Junta Freguesia, outras forças vivas de Vila Franca das
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Naves e feirantes para que possam chegar à conclusão da sua viabilidade ou não. Para além disso,

disse ter sido assinado o protocolo em Dezembro com o secretário de estado no sentido de criar

uma loja  do cidadão naquela freguesia. Relativamente à estação de caminhos de ferro  disse que a

Câmara tem ideias e projectos, tendo já havido conversasões com a REFER no sentido de ser

criada uma estação diferente. Informou que haveria duas iniciativas ligadas à linha de caminho de

ferro, uma no dia catorze de Março, em que iria realizar-se um colóquio sobre segurança rodoviária

e, também, dia vinte e oito do mesmo mês, um simulacro  de acidente com materiais perigosos.

Salientou haver intenção de resolver as infra-estruturas da zona industrial  no polo II e que se tem

procurado trabalhar com a Adega de Vila Franca das Naves na tentativa de divulgação dos seus

vinhos. Relativamente ao problema da desertificação disse ser transversal mas que na estrada da

Póvoa tinha reaberto um restaurante, tendo sido mais um investimento que surgiu e que teria de ser

apoiado. Em Trancoso, no espaço de um ano, abriram portas doze estabelecimentos comerciais,  o

que  considera  ser  um  sinal  positivo.  Quanto  à  intervenção  do  membro  da  assembleia  Carlos

Saldanha, disse existir um projecto para requalificar o terreno junto à Casa Paroquial ,terreno esse

que já se encontra pago. Quanto à ampliação do cemitério disse terem intenção de negociar um

espaço a norte. Congratulou-se com a situação do novo quartel dos bombeiros e referiu, também,

estarem  atentos a todas as associações, grupos desportivos, culturais e recreativos. Em relação ao

projecto para o Palácio Ducal disse que este iria estar à discussão publica assim como outros, dando

o exemplo do projecto da praça municipal que pensam concretizar este ano.  -------------------------------

–------- Passados ao  ponto dois  da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa deu a palavra ao

Presidente do Município. Este, referiu que o tempo chuvoso tinha condicionado alguns trabalhos dos

serviços externos. Disse que nos meses de Dezembro e Fevereiro fizeram-se muitas actividades,

tendo sido o mês de Janeiro um pouco mais morto. Salientou a limpeza dos bairros e nas freguesias,

bem como o arranjo de bermas e valetas em algumas estradas. Informou que o pavilhão dos bovinos

no mercado do Gado já se encontrava recuperado, tendo sido já pedida a vistoria para possibilitar a

sua utilização.  Falou da recuperação de alguns sinais que se encontravam vandalizados. Informou

que tinha sido realizada uma reunião, no dia dezanove, sobre a revisão do Plano Director Municipal

em Coimbra, que não constava na informação, tendo sido  a assembleia municipal representada

pelo Engº Fonseca Ferreira. Disse que  o documento final talvez viesse a ser aprovado em Maio ou

Junho de 2016,  mas tinham intenção de o colocar à discussão publica.  Em relação à situação

financeira disse que a receita corrente continuava a ser superior à despesa corrente. Em termos de

despesa  de  capital  disse  que  embora  os  valores  ainda  fossem  pequenos,  uma  vez  que  se

encontravam numa fase inicial do ano,  os objectivos pretendidos iriam ser alcançados. -----------------

-------- Usou da palavra o membro da assembleia António Fonseca Ferreira referindo  que tinha sido

com muito agrado que viveu  a forma como foi organizada a reunião pela CCDRC relativamente à

revisão do Plano Director Municipal de Trancoso, com a distribuição prévia de todos os documentos

e com o parecer de várias entidades que não puderam estar presentes. Disse ter sido uma reunião
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com uma vasta ordem de trabalhos e que, em cerca de três horas, tudo ficou resolvido. Pensa ser

um bom pronuncio para  a elaboração da  revisão do PDM de Trancoso vir a ser realizada em tempo

oportuno. Referiu que os documentos como a  definição âmbito da avaliação ambiental  estratégica

mas, particularmente, o quadro prévio de ordenamento é um documento bem elaborado no que diz

respeito  ao  enquadramento  legal  programático.  Contudo,  verificou  que  o  documento  falha  na

definição  da metodologia  de elaboração do PDM porque se limita a  referir  aquilo  que são  as

sequências na elaboração das peças definidas na lei. A metodologia, para além de dizer o que se vai

fazer, tem de referir como se vai fazer e as respectivas técnicas que irão ser utilizadas.  Disse já ter

enviado, por escrito, a intervenção que teve na comissão técnica para a respectiva coordenação com

conhecimento ao Presidente do Município e vereador Eduardo Pinto, tendo referido dois aspectos

que lhe parecem particularmente importantes e que, de facto, não estão presentes ou estão pouco

presentes  no  documento,  ou  seja,  o  enquadramento  estratégico  para  o  PDM e  a  questão  da

participação publica no processo de elaboração e aprovação desse plano. No que diz respeito ao

enquadramento estratégico disse que a legislação não obriga a fazer essa parte, mas recomenda .

Por outro lado , os instrumentos de ordem superior do ordenamento do território , o plano regional do

ordenamento do território e o programa nacional das políticas do ordenamento do território têm esse

enquadramento estratégico, aí a lei obriga.   Na sua opinião, o enquadramento estratégico parece-

lhe indispensável . Disse que neste quadro iriam salientar o que é Trancoso no que diz respeito a

actividades,  pessoas,  equipamentos,  infra  estruturas  e  o  que  ambicionavam  para  o  futuro  do

concelho  em  termos  de  actividades,  emprego,  competitividade,  o  chamado  desenvolvimento

económico social.  Mencionou que a questão da participação publica, a legislação só obriga a que

haja uma consulta prévia, que já se realizou,e ao que parece, não houve nenhuma pronuncia. A

legislação só obriga ao inquérito publico com a proposta do plano mas a sua experiência diz-lhe que

a participação publica  nas  várias fases  do  plano seria  fundamental.  Considera  que deveria  ser

definido um programa para esta fase e para a fase da proposta do plano e, depois, de intensificação

na fase final que não se limitasse apenas ao tradicional inquérito. Salientou ser fundamental que a

revisão  do  PDM fosse  elaborada  no  prazo  definido.  Disse  estar  previsto  que  a  proposta  seja

aprovada em Junho de 2016 para inquérito publico e a sua aprovação, por parte da assembleia

municipal, só será feita depois do inquérito publico. -----------------------------------------------------------------

-------- Interveio o membro da assembleia municipal, Tomás Martins mencionando ter gostado muito

do  editorial  elaborado  pelo  Presidente  da  Assembleia  no  Boletim  Municipal.  Sugeriu  que  o

Presidente do Município aproveitasse aquele espaço para passar uma mensagem de esperança ou,

pelo menos, uma mensagem esclarecedora naquilo que diz respeito ao futuro dos projectos que aí

vêm  e  não  ideias  vagas,  sendo  aquilo  que  normalmente  acontece.   Sugeriu,  também,  uma

reorganização no  site  do  Município  pois  considera  não ser  muito  fácil  as  pessoas  chegarem à

informação. Relativamente à Empresa Municipal Trancoso Eventos disse parecer-lhe que o recurso

seria indeferido, tal  como se tinha passado em empresas de outros concelhos. Pensa que seria

Pág. 8



Acta n.º 8 – 23 de Fevereiro 2015

importante haver uma palavra para com as pessoas e dizer-lhes quais as expectativas mínimas com

que poderiam contar. Questionou qual o plano para resolver a situação de todos ou, pelo menos

,alguns trabalhadores e dos serviços onde essas pessoas se encontram enquadradas. Disse ser um

problema que vem do passado mas pensa ser uma questão de todos e vem chegando o tempo de

se terem algumas respostas concretas. Sugeriu que quem utiliza as árvores para fazer publicidade

fosse punido e que fosse adquirido um carro vassoura   de forma a facilitar a limpeza feita pelos

trabalhadores dos serviços externos.  Em relação ao estacionamento  da EBI  considera que não

cumpre a segurança dos alunos pois não existe um cais onde se possa parar o carro de maneira a

que as crianças possam sair e entrar dentro da escola em segurança. Solicitou que, em conjunto

com os  serviços  técnicos,  fosse  pensada  uma  solução  para  aquele  espaço de  forma  a  que  a

segurança ficasse assegurada.  Questionou se já foi feita alguma diligência no sentido de libertar

alguns lotes que estão por construir na zona industrial de Trancoso. Caso a resposta fosse afirmativa

gostaria  de  saber  quantos  estavam disponíveis  e  para  quando a  ampliação da  zona industrial.

Relativamente a subsídios concedidos a associações disse não perceber o porquê da Associação

Os Popos ter recebido, o ano passado, vinte mil euros, e  este ano ser contemplada com mais

quarenta  mil  euros.  Desconhece  o  tipo  de  actividade  desenvolvida  por  aquela  associação  que

justifique esse investimento por parte do Município  e dos munícipes.   Relativamente a estágios

profissionais  perguntou qual seria a forma da sua divulgação. Referiu , também, que seria bom

publicitar quais foram e são os estágios disponíveis para se saber um pouco aquilo que se passa e

para ir em contra ponto àquilo que tanto foi criticado no passado. ----------------------------------------------

--------  O Presidente da Mesa agradeceu as considerações que o membro da assembleia teceu

acerca do seu modesto artigo no boletim Municipal. Deu a palavra  o membro da assembleia, José

Clemente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Este referiu fazer sua  a mesma preocupação do colega de bancada acerca da Trancoso

Eventos . Na linha de pensamento da recuperação de edifícios históricos e na reabilitação do centro

histórico  como  a  aquisição  do  Palácio  Ducal,  questionou  se  tinha  havido  conversas,  entre  o

Executivo e  a Comissão Fabriqueira da Igreja, no sentido da reabilitação das igrejas de Santa Maria

e São Pedro . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-–------ Usou da palavra o Presidente da União de Freguesias de VFN e Feital mencionando que

relativamente à realização do mercado mensal naquela freguesia, maior parte do trabalho já estava

realizado  porque seria programado para o mesmo  local onde se realizam os mercados anuais.

Salientou que sendo a mesma legislação, se existem condições para a realização dos mercados

anuais  também  existem  para  os  mercados  mensais,  faltando  apenas   contactar  as  entidades

referentes a isso.  Questionou se já tinha sido feito algo relativamente ao problema da ETAR. Referiu

que contactou o Engº Maltez da empresa Águas da Teja e, esse, ainda não tinha conhecimento de

nada acerca do fornecimento de água a Garcia Joanes. Questionou  para quando a rede de águas

naquela anexa e qual a forma como seria executada. Relativamente à zona industrial de Vila Franca
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das Naves gostaria de saber se há lotes disponíveis, quantos e qual o seu preço. Gostaria de saber

se os lotes localizados atrás do campo de futebol já foram vendidos, e, se sim, quais as condições

de venda. Referindo-se ao apartamento, propriedade da Câmara, disse ter feito um oficio para saber

qual a situação  ao qual  ainda não tinha obtido resposta.  Disse não perceber porque o vão vender ,

quando poderia ser utilizado para habitação social. Questionou se a ampliação da rede de esgotos

feita a um particular, o que na sua opinião “não passou de um favor político”, seria para todos os

munícipes ou só seria para alguns. ---------------------------------------------------------------------------------------

-------- Interveio o Presidente da Junta de freguesia de Rio de Mel, Hugo Neves, salientando que, em

tempos, Trancoso foi o concelho a norte do distrito que apresentava melhores indicadores a vários

níveis. Com o trabalho que tem vindo a ser feito em Pinhel, provavelmente , já ultrapassou o lugar

que Trancoso ocupou durante muitos anos. Disse ter tido a oportunidade de visitar e acompanhar de

perto a Feira das Tradições em Pinhel e, tal como os números indicam, foi  um grande sucesso.

Durante essa feira foi celebrado um protocolo com um empresário de calçado que em breve terá a

laborar  quarenta  funcionários  numa  fábrica.  Para  além  desta,  existe  outra  que  iniciou  a  sua

actividade  em dois  mil  e  catorze  que  emprega  cerca  de  cinquenta  pessoas,  ao  invés  do  que

aconteceu em Vila Franca das Naves onde quarenta trabalhadores ficaram sem emprego devido ao

fecho de uma fábrica. Referiu também terem sido assinados protocolos durante essa feira  com

associações do concelho que seriam contempladas com subsídios entre os três e os cinco mil euros.

Disse  não ver  em Trancoso um limite  para  as obras  das  quais  vão falando e,  mais  uma vez,

Sernancelhe, Pinhel e Guarda  têm bastantes obras a decorrer e outras anunciadas. Relativamente

aos pequenos almoços realizados  com empresários questionou se já  existiam resultados dessa

acção, se estão previstas mais acções do género ou se aqueles pequenos almoços seriam para

empresários específicos. Questionou o que tem o Município de Trancoso a dizer a empresários que

se queiram fixar na zona industrial de Trancoso ou da Ribeirinha. Relativamente à freguesia de Rio

de Mel perguntou em que ponto se encontra o novo contrato previsto com a empresa Águas da Teja.

Rio  de  Mel  não  tem ETAR e  à  semelhança de  outras  freguesias  as  fossas  estão  a  desaguar

directamente para as ribeiras. Referiu que o que tinha sido dito era que a ETAR dependeria desse

novo contrato. Salientou que Vila Novinha não tem saneamento básico havendo o compromisso por

parte da  Câmara Municipal  de quando fosse necessário despejar fossas, esse trabalho e custos

associados seriam suportados pela mesma. Disse que, há três semanas, tinham sido solicitados

serviços para despejar  três fossas e,  até ao momento, as fossas continuavam atestadas. Como

cidadão activo  e  empreendedor  no  concelho,  sente  que estão  a  deixar  escapar  oportunidades,

pessoas e títulos para concelhos que sempre estiveram em posições inferiores a Trancoso. ------------

-------- Em resposta às questões formuladas, o Presidente do Município agradeceu a intervenção do

membro  António Fonseca Ferreira a  propósito  da  reunião  da revisão do PDM.  Relativamente à

intervenção do membro da assembleia Tomás Martins disse que em todas as intervenções publicas

que faz existe sempre uma palavra de esperança a todos os trancosenses,  parecendo-lhe que estão
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no bom caminho.  Quanto  à questão da  Trancoso Eventos  disse  ser  uma questão que também

preocupa o Executivo mas,  também, têm havido algumas palavras de tranquilidade.  Referiu que

cada caso é um caso e a situação é de fusão. O recurso foi  muito bem fundamentado estando

aguardar uma resposta. Estão-se a fazer diligências no sentido de se procurar saber o estado em

que se encontra. Quanto aos serviços externos referiu terem conseguido, no ano anterior, adquirir

uma carrinha e uma máquina retro escavadora . Concorda que um carro /aspirador ajudaria muito os

funcionários, nomeadamente, na recolha de folhas e lixo. Relativamente à questão do parque de

estacionamento  na  EBI,   reconhece  que  não é  pratico  pratico  nem funcional.  Assim,  junto  dos

serviços  técnicos  iriam ver  o  que será  possível  fazer. Disse   não existirem lotes  do Município,

disponíveis na zona industrial, mas, que existem lotes que poderão vir ser alienados pela massa

insolvente da empresa Chupas e Morrão. Disse saber que alguns lotes foram atribuídos mas não

seriam fáceis de renegociar.  Crê que o importante para Trancoso seria mesmo ampliar  a Zona

Industrial de forma a que permitisse dar resposta a vários pedidos . Quanto à questão dos apoios às

associações disse que os subsídios para a Associação Os Popos da Póvoa do Concelho têm o

objectivo de pagar divida a propósito da construção do pavilhão de eventos, sendo um compromisso

que  já  vinha  do  passado.  Relativamente  a  estágios  profissionais  disse  que,  no  ano  passado,

nenhum foi  aprovado.  Contudo,  este ano já  tinha sido comunicado que iriam ter  e  com toda a

transparência seriam definidos os critérios de selecção e seria dada a publicidade a esses estágios.

Em resposta à intervenção do membro da assembleia José Clemente a propósito das igrejas e do

património que se encontra degradado disse ser verdade que, sobretudo, a igreja de Santa Maria se

encontra num estado lastimável mas que tinha sido elaborado, pelo Município com a colaboração da

fábrica da igreja , um projecto de arquitectura, tendo sido pedido um parecer à Direcção Regional da

Cultura do Centro de modo a que se possa fazer uma candidatura no sentido do projecto  vir a ser

financiado. Referiu terem a intenção de recuperar o antigo quartel da GNR, provavelmente, para

transferir  alguns serviços que ainda se encontram nos Paços do Concelho. Quanto às questões

levantadas pelo Presidente da União de Freguesias de VFN e Feital  mencionou que a nível  do

quartel da GNR daquela freguesia foram colocados mais dois elementos e um novo comandante de

Posto.  Salientou  que  o  problema  que  se  vivia  (do  possível  encerramento  do  quartel)está

ultrapassado e hoje existem mais dois elementos. Quanto à questão da ETAR disse que falaria

desse assunto no ponto da Revisão orçamental. Em relação à questão da venda de lotes disse que

no Polo II  ainda existiam alguns lotes disponíveis na Rua da Póvoa, e que ainda nenhum tinha sido

vendido,  acontecendo  o  mesmo com  os  apartamentos.   Salientou  que  também tratariam esse

assunto  com  toda  a  transparência  e  seria  dada  informação  oportuna  ao  Presidente  da  Junta.

Relativamente à ampliação da rede de esgotos disse não se ter tratado de nenhum favor político,

mas, apenas, da resolução de um grave problema ambiental existente em Vila Franca das Naves.

Quanto à intervenção do Presidente da Junta de Rio de Mel disse que os últimos indicadores que

tem num documento elaborado pela CIM é que Trancoso continuava a ter mais população, mais
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empresas e menos desemprego relativamente a Pinhel. Congratulou-se com o facto da Feira das

Tradições em Pinhel ter corrido bem e ter aparecido uma fábrica de calçado que lá se instalou, pois

isso também é bom para Trancoso. Disse estarem atentos e se por acaso aparecerem empresários

que possam colocar no mínimo cinco postos de trabalho, o Município compromete-se a disponibilizar

um pavilhão em termos de renda, água e de luz pelo menos até ao fim do mandato. Disse que o

preocupou muito a situação vivida pela empresa têxtil de Vila Franca das Naves, tendo-se deslocado

lá.  Contudo a situação era grave ao nível de finanças e segurança social, mas que a mão de obra

poderia vir  a ser aproveitada. Referiu que mais grave tinha sido o fecho da empresa Chupas e

Morrão há dois anos atrás. Lembrou que as pessoas são a primeira preocupação deste Executivo.

Relativamente à questão colocada pelo referido Presidente da Junta sobre Vila Novinha disse ter

razão e por  isso era  sua intenção desbloquear essa situação de limpeza de  fossas.---------------

-------- O membro da assembleia Tomás Martins interveio referindo que  o Presidente do Município

fala sistematicamente nos condicionalismos do ponto de vista financeiro, orçamental, etc. Tendo em

conta que passou um ano e meio de mandato, encontrando-se a Praça Municipal no estado em que

está, a par de outras situações urgentes que no seu entender são prioritárias não entende  a questão

do subsidio à Associação Os Popos. Disse ter falado com várias pessoas da Póvoa do Concelho

continuando  a  desconhecer  qualquer  tipo  de  actividade  e  qual   o  objecto  daquele  imóvel  que

justifique a prioridade de financiamento. ---------------------------------------------------------------------------------

-------- Em resposta, o Presidente do Município disse que aquele Pavilhão de eventos da Póvoa do

Concelho começou a ser construido em dois mil e nove, tendo uma previsão de custos na ordem dos

trezentos mil euros com os quais não concordam. Disse ter sido feita uma avaliação daquilo que lá

se encontra querendo  este Executivo honrar os compromissos. Aquilo que estava em causa eram

cerca de sessenta mil  euros reclamados pela empresa que construiu,  à Associação os Popos .

Informou que houve um contrato  de  rescisão  com essa  empresa e iriam tentar  encontrar  uma

solução de forma a concluir aquele pavilhão, sem deixar para trás investimentos urgentes como o da

Praça Municipal.   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O membro da assembleia Tomás Martins perguntou se depois de concluídas as obras, o

edifício passaria para a esfera do património do Município. O Presidente do Município respondeu

que poderia vir a ser uma solução.  ------------------------------------------------------------------------ --------------

-------- Interveio o membro da assembleia, José Nascimento referindo que o boletim municipal ainda

não tinha chegado à sua residência no Reboleiro. Deu a sugestão de ser enviado um exemplar  para

as juntas de forma a ficar como memória futura. Congratulou-se com o facto da revisão do PDM ter

arrancado.  Disse ter  gostado da exposição feita  pelo  membro  da  assembleia,  António  Fonseca

Ferreira  mas relativamente a não ter havido participação no acto de consulta publica, não sabe até

que  ponto  essa  situação  possa  trazer  algum  prejuízo  ou  beneficio.  Apelou  ao  Presidente  do

Município para não deixar passar as fases em claro, nomeadamente, aquelas em que as freguesias

e os munícipes possam vir a colaborar.  Quanto às actividades executadas pelo Município disse que,
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felizmente,  apareceu   Reboleiro  em dois  pontos.   Reconheceu  o  mérito  de  um deles  e  a  sua

importância para a freguesia que foi a demolição de uma habitação antiga junto ao jardim de infância

que estava a causar perigo eminente, faltando agora colocar paralelos nessa área.  Apelou que

assim que fosse possível, que fossem os mesmos colocados uma vez que já tinham sido adquiridos

pela Junta de Freguesia.  Relativamente à presença do Presidente do Municipio na tomada de posse

dos Orgãos Sociais da Liga de Melhoramentos, pensava que nem teria de fazer parte da informação

da actividade municipal. Gostaria de ver, nesta informação, obras evidentes apesar de saber que as

dificuldades económicas condicionam.  Disse que com a falta de saneamento na zona de Rio de

Mel, a Ribeirinha está a ser prejudicada porque as tais fossas estão a deitar fora para as linhas de

água. Disse que uma das preocupações constantes é o polo empresarial da Ribeirinha pois as infra-

estruturas estão praticamente concluídas, existindo alguns pretendentes a instalarem-se lá, alguns

deles  pertencem ao  concelho  de  Sernancelhe.  Salientou  que  está  a  ser  projectada  uma  zona

industrial a norte desse concelho e se  for criada antes do polo empresarial da ribeirinha, afastará os

potenciais  interessados.  Apelou ao  Presidente do Município  para que tome todas  as diligências

possíveis  no  sentido  a  que esse polo se  torne  uma realidade.  Disse  existirem doze lotes  mas

precisavam que os terrenos fossem colocados no nome de alguém, defendendo que, esse alguém,

deveria ser a entidade financiadora, ou seja, a Câmara. Referiu que os pedidos feitos pelas juntas à

Câmara Municipal deveriam ter uma resposta efectiva no prazo de trinta dias. Disse existirem casos

que já ultrapassaram o ano e meio ao qual não obtiveram nenhuma resposta. É de opinião que

deveria haver sempre uma resposta mesmo que fosse negativa.  ---------------------------------------------

--------  O  Presidente  da  Mesa  aproveitou  o  facto  do  membro  da  assembleia  ter  mencionado  a

presença  do  Presidente  do  Município  na  tomada  de  posse  dos  órgãos  sociais  da  liga  de

melhoramentos para informar que actuou no Reboleiro, num belíssimo equipamento,com  o grupo ao

qual  pertence,  “Infadus”,  numa  actividade  a  custo  zero.   Salientou  que  essa  freguesia  tem

equipamentos  muito  interessantes  que  muitas  das  freguesias  do  concelho  não dispõem e  com

grande capacidade para receber gente e espectáculos.-------------------------------------------------------------

-------- Usou da palavra o membro da assembleia Júlio Sarmento mencionando  que o conforta o

facto de ser representante da assembleia municipal na revisão do PDM, o Engº António Fonseca

Ferreira. Disse subscrever a sua intervenção e gostaria de enfatizar a importância de trazer a esta

assembleia a discussão de todas as fases do processo de revisão mas, sobretudo, na definição de

estratégia para o concelho e quais as preocupações relativamente ao desenvolvimento de Trancoso.

Lamenta que a Câmara não tenha trazido à assembleia a discussão sobre a estratégia da CIM, a

discussão sobre a estratégia da zona de intervenção do PRODER mas estão sempre a tempo de

trazer uma reflexão estratégia,  importante até para assegurar que haja uma noção de eficiência

colectiva  para  as  futuras  candidaturas  do  actual  quadro  2020.  Salientou  que  os  indicadores

mencionados pelo  Presidente do  Município  são os mesmos indicadores que o antigo  executivo

deixou.  Disse  estarem  disponíveis  para  ajudar  o  Executivo  a  encontrar  a  melhor  estratégia.

Pág. 13



Acta n.º 8 – 23 de Fevereiro 2015

Mencionou que a Câmara Municipal repristinou um contrato  programa com a empresa municipal no

valor de duzentos mil euros e pagou, desse contrato, oitenta e cinco mil euros . Questionou se esse

contrato tinha ido  ao tribunal de contas e se foi comunicado à Inspecção Geral Finanças como é

obrigação legal. Disse ter verificado, no portal base, que a Câmara não tem publicitado todos os

ajustes directos simplificados. Na sua opinião essa publicação é obrigatória . Tem notado, também,

que  têm  sido  realizados  alguns  ajustes  directos  que  são  efectuados  depois  dos  eventos

acontecerem, tendo sido o caso da tenda para realização do final do ano. - ----------------------------------

--------  Interveio o membro da assembleia João Baptista referindo que constava da actividade a

reunião do dia vinte e sete com o Engº Viterbo Lourenço , loteamento da urbanização de Santa

Maria  – área  de  cedência do  Município.  Disse  não conhecer  nenhum Engº  Viterbo  Lourenço e

gostaria de ser elucidado de quem se tratava esse senhor. Parece-lhe existir um vazio nos assuntos

relativamente às reuniões e considera que os membros da assembleia são merecedores de mais

alguma informação.  No seu ponto de vista os Presidentes de Junta já deveriam ter reivindicado o

porquê  de não aparecerem pormenorizadas as reuniões, tal como aparecem com outras entidades,

constando apenas:” diversas reuniões com juntas de freguesia”. Considera existir limpeza na cidade

reconhecendo que os funcionários têm feito um excelente trabalho. Salientou que a ultima curva do

Chafariz do lado direito tem um raid danificado há muito tempo, julga que a Câmara deverá pedir o

auto à GNR e participar à companhia de seguros para que tal raid seja reposto pois trata-se de uma

questão de segurança.  Relativamente ao cemitério disse existirem apenas dois talhões a serem

utilizados, sendo urgente dar andamento à resolução dessa situação. Referiu que junto às antigas

escolas  primárias  falta  o  gradeamento  (retirado)  ficando  apenas  um  acesso  pedonal.  Em  seu

entender é fundamental  a sua recolocação.  Questionou o que é que o Presidente do Município

espera da bancada do PSD para que projectos como a reabilitação dos Paços do Concelho e outros

sejam uma realidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Interveio o membro da assembleia municipal , Nadine Ambrósio, referindo que,  relativamente

ao subsidio dado à associação Os Popos, percebeu tratar-se de uma obra não justificada através de

procedimento. Questionou porque motivo estavam a ser beneficiadas determinadas entidades em

detrimento de outros. Referiu que como constava do boletim Municipal,  a RESUR e a ASCOPE

estavam numa situação idêntica, relativa à prestação de serviços de recolha de lixo e obras que

foram realizadas no convento São Francisco. Para que fossem reconhecidas, tiveram de recorrer a

uma acção judicial. –-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

–------ Em resposta às questões formuladas, o Presidente do Município agradeceu a sugestão dada

pelo membro da assembleia municipal José Nascimento, no sentido do envio de um exemplar do

boletim municipal para as juntas de freguesia. Relativamente à contribuição na revisão do PDM disse

que poderiam fazê-lo no futuro. Relativamente à ajuda prestada nos trabalhos do Reboleiro disse ser

o que, normalmente, fazem com qualquer junta de freguesia.  Referiu que logo que fosse possível

seriam enviados calceteiros para colocação dos tais paralelos. Salientou que a sua presença e dos
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vereadores na tomada de posse dos membros da Liga de Melhoramentos do Reboleiro justificou-se

plenamente, uma vez que foram convidados e considera a economia social de extrema importância.

Pensa que a Câmara Municipal e a Trancoso Eventos são dos maiores empregadores do concelho ,

não tendo duvida que depois da Santa Casa da Misericórdia , virá a Liga de Melhoramentos do

Reboleiro. Quanto às questões de saneamento disse que a maior preocupação existente são as

Etares das Courelas e  da Quinta do Seixo pois encontram-se em incumprimento o que poderá

originar coimas pesadas.  Salientou que também os preocupa a Etar de Vila Franca das Naves

assim como a de Esporões, Castaíde, Rio de Mel,  e outras, que se encontram a funcionar mal.

Quanto  à  questão  do  Polo  Empresarial  da  Ribeirinha   disse  que as  provas  que têm dado na

tentativa de resolver os problemas são mais do que suficientes,  mas crê que essa situação só

poderá   ser totalmente resolvida com a revisão do PDM. Relativamente aos ofícios, diz que sempre

recebeu os Presidentes de Junta, sendo de opinião que mais importante do que dar resposta é

resolver  os  problemas  das  juntas  de  freguesia.  Relativamente  à  intervenção  do  membro  da

assembleia  Júlio  Sarmento disse   não ter  sido  paga qualquer verba  do  contrato  programa dos

duzentos mil euros, nem este tinha sido submetido a visto do Tribunal de Contas. Salientou que os

ajustes directos se não constam deveriam constar até porque sempre optaram pela transparência

publicando, com a maior brevidade possível,  as actas das reuniões de Câmara. Disse que iriam

colmatar essa ilegalidade , caso assim se tratasse. Relativamente aos ajustes directos disse constar

de uma acta, onde  reconheceu que foi por mero lapso que  a contratação da tenda para o fim de

ano  deveria  ter  ido  na  reunião  seguinte  e,  apenas  foi  à  reunião  de  Janeiro  mas  devidamente

justificada  .  Relativamente  à  intervenção  do  membro  da  assembleia  Nadine  Ambrósio  referiu

tratarem-se de questões completamente diferentes, sendo os subsídios atribuídos às associações

diferentes de empreitadas. Em resposta ao membro da assembleia João Baptista mencionou que o

nome Viterbo Lourenço tratou-se de um lapso.  As  reuniões foram efectuadas com o Engº Pedro

Viterbo onde se falou de uma área de cedência ao Município na rua da Teja. Relativamente às juntas

de freguesia disse  tratarem-nas da  mesma forma que outras entidades,  apesar de não constar

discriminadamente as reuniões. Disse que, a partir de Março, o próprio Executivo iria percorrer, no

dia  anterior  às  reuniões  de  Câmara,  duas  freguesias  por  mês  no  sentido  de  ver  as  suas

necessidades. Quanto à ampliação do cemitério referiu que iriam avançar o mais rápido possível e

relativamente  ao  gradeamento  das  antigas  escolas  primárias  disse  já  ter  dado  ordens  para

procederem à sua recolocação, recuperação e pintura.  Disse que aquilo que espera é a colaboração

de todas as bancadas partidárias para se resolver o problema dos Paços do Concelho e outros.

Disse já ter enviado um oficio ao Sr. Ministro da Administração Local no sentido de os ajudar na

resolução concreta da reabilitação dos Paços do Concelho. -------------------------------------------------------

-–------  O membro da assembleia Tomás Martins questionou se iria  ser contemplado o plano de

ordenamento da Barragem da Teja.     –---------------------------------------------------------------------------------
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–------ Em resposta,  o Presidente do Município disse ter  feito essa questão à representante da

agência portuguesa do ambiente da ARH Norte na reunião de Coimbra. Ela disponibilizou-se vir a

Trancoso para poderem avançar com o Plano de ordenamento da barragem.  –-----------------------------

–------  O membro  da  assembleia José Nascimento   congratulou-se  pelo facto  do  Presidente da

Assembleia referir  os equipamentos existentes na freguesia do  Reboleiro.  Disse não ter  estado

presente no espectáculo pois estava ausente mas ficou satisfeito de saber que houve uma actuação

com muito mérito. Em relação ao Presidente do Município ter estado presente na tomada de posse

dos novos órgãos sociais da Liga de Melhoramentos do Reboleiro disse que talvez não o tenha

compreendido  bem pois  não  vê  tal  acto  como  negativo,  muito  pelo  contrário.  Quanto  ao  polo

empresarial disse que o Presidente do Município dá a ideia  de estar adiar a resolução da situação

para a aprovação da revisão do PDM. Disse se adiarem para essa altura muito provavelmente não

iriam ter investidores para aquela área. Apelou para que o processo fosse acelerado e que fosse

feito tudo o possível. –---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Em resposta à situação do polo empresarial, o Presidente do Município disponibilizou-se para

reuniões com a junta , população e serviços técnicos para verem que é uma questão de legalidade.

Disse que iriam procurar resolver a situação o mais rápido possível.  -------------------------------------------

-------- Usou da palavra o membro da assembleia Paulo Leocádio referindo discordar com o membro

da assembleia João Baptista quando referiu que a informação é demasiado exaustiva. Pensa que dá

visibilidade a muita coisa do concelho concordando que poderia ser mais especifica no tema das

reuniões. Perguntou o que estava a ser feito em termos de promoção da Feira do Fumeiro. Disse ter

visto na net um vídeo engraçado, bem realizado dando os parabéns aos actores e aos Motards Del

Rei mas considera faltar um pouco mais de promoção a esse evento. Acha ser um evento com o

qual as pessoas e as empresas do concelho têm muito a ganhar. Nesta mesma linha alertou para a

criação de novos meios de comunicação com a população de todas as acções da Câmara Municipal.

Julga que o departamento de comunicação terá de ter um restiling para começar a funcionar de

outra maneira , pois muitas destas acções não chegam às pessoas. -------------------------------------------

-------- O Presidente do Município mencionou que Trancoso é uma terra de feiras, sendo a décima

segunda Feira do Fumeiro um evento que deve orgulhar todos os trancosenses.  Disse ter  sido

divulgada em conferência de imprensa onde esteve presente quase toda a comunicação social do

distrito. Referiu ,  também, que estava a ser divulgada  esta semana e a próxima mas que tinha

custos de  apenas vinte e seis mil euros enquanto que Pinhel,  na Feira das Tradições,  fez um

investimento  de  quase duzentos  e  cinquenta  mil  euros.  Salientou  que a  rota  das  amendoeiras

também traz muita gente a Trancoso e, para além disso, existe uma questão de instalações pois o

Pavilhão Multiusos é insuficiente para pensar  num grande cartaz . Disse que o facto de se realizar

perto do centro histórico faz com que haja movimento. Agradeceu a sugestão de se melhorar o

departamento de comunicação e divulgação.  Terminou referindo que a Feira do Fumeiro com o

envolvimento de grupos locais iria ser certamente, mais uma vez, um sucesso. –---------------------------
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-------- Passados ao  ponto três, o Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente do Município

para tecer algumas considerações. ---------------------------------------------------------------------------------------

-------- No uso da palavra, este referiu que a revisão prendia-se, sobretudo, com as duas etares da

cidade de Trancoso, tendo sido recepcionada uma comunicação do POVT, em finais de Novembro,

onde constavam vinte e uma entidades que estavam em incumprimento e convidava a apresentar

uma candidatura até 31 de Dezembro. Disse que essa candidatura foi realizada e submetida na

altura com uma declaração a referir que o Município teria de acautelar esse investimento no seu

Orçamento.  Informou que os custos dessas etares seriam,  no  caso das Courelas,  seiscentos  e

noventa e seis mil euros e a ETAR da Quinta do Seixo, quinhentos e sessenta e um mil  euros.

Salientou que são as mais preocupantes, não querendo dizer que não houvesse problemas graves

em outras,  mas não poderiam perder esta oportunidade. Afirmou terem feito um esforço no sentido

de acautelar essas verbas. Caso venham a ser executadas têm financiamento de 85% e,  em cada

uma delas, o Município terá de alocar cerca de cem mil euros. Referiu que,  para além disso, existem

valores que tem haver com o protocolo no âmbito  da rede de judiarias a propósito dos conteúdos

para a oficina da Casa do sapateiro Bandarra, que apesar de poder vir a ser comparticipado em 85%

foi acautelado  um reforço de verba na ordem dos oitenta e seis mil euros. Disse, também, estar

previsto para aquisição de terrenos, para instalação de uma área verde na Cogula , vinte e cinco mil

euros. Para pequenos arruamentos em Moreira de Rei, Esporões e Mendo Gordo e conclusão do

Centro de Dia das Corças disse estar contemplada uma verba de quinze mil euros.  ----------------------

-------- Interveio o membro da assembleia João Baptista mencionando ser uma revisão simples mas

importante, com a grande preocupação das duas etares. Disse estar em progresso a situação de

investimento  do  quartel  dos  bombeiros  e  que  em dezassete  de  Novembro  foi  formalizado uma

proposta de acordo e entendimento em que, na alínea f), consta que a Câmara Municipal assumirá

todas as despesas relativas à aquisição de terreno identificado na alínea b), bem como apoiará os

custos de adaptação do projecto e ainda a componente nacional  para a concretização da obra.

Salientou que os procedimentos são rigorosos sendo, em termos de pedido de reembolsos junto do

POVT,necessário provar que a componente nacional foi  paga para depois serem reembolsados.

Perguntou se foi lapso não constar uma verba  para a componente nacional do novo quartel dos

bombeiros ou se, na revisão de Abril, viria a ser contemplada por forma a privilegiar o investimento.

--------  O Presidente da Mesa referiu  que,  por  vezes,  recebe criticas da forma como conduz os

trabalhos mas a intervenção que o membro da assembleia acabara de fazer não estava em sintonia

com a proposta da Câmara. Disse que era a proposta apresentada que deveria ser discutida e não a

vontade do membro da assembleia de ver escrita outras rubricas para os bombeiros voluntários de

Trancoso.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O membro da assembleia João Baptista disse ser um assunto em matéria de revisão, o que o

levou  a  colar  a  esta  defesa  da  história  do  quartel.  Parece-lhe  que  foi  exactamente  a  sua

preocupação porque não teria  tido outro momento para introduzir  tal  questão.  ------------------------
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--------  O  Presidente  da  Mesa  referiu  que  o  poderia  ter  feito  no  período  antes  da  ordem  do

dia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------  Usou  da  palavra  o  membro  da  assembleia  municipal,  Júlio  Sarmento,  referindo  que,

relativamente à revisão orçamental,  os membros da assembleia municipal podem falar sobre o que

consta  e  o  que  não  consta  da  proposta,  sobretudo,  quando  as  questões  são  exigentes  como

acontece com o pagamento da aquisição de terrenos para a construção do quartel dos bombeiros.

Por  isso,  pareceu-lhe que a intervenção do seu colega de bancada João Baptista  teria  todo o

cabimento. Disse que mais de 60% da receita desta revisão orçamental provinha de uma verba de

fundos  comunitários,  estando  previstos  mais  de  um  milhão  e  duzentos  mil  euros  de  fundos

comunitários para as referidas etares. Salientou tratarem-se de candidaturas que no passado tinham

sido  indicadas  ao  POVT e  que já  estão  em incumprimento há um ano e três  meses  que este

Executivo entrou em funções e  não apareceram nem no Orçamento de dois mil e catorze, nem no

Orçamento de dois mil e quinze. Afirmou que se pode dizer  que o Orçamento foi elaborado com

muita ligeireza porque não previu aquilo que já deveria estar previsto, dado que já se encontrava em

incumprimento relativamente à candidatura seleccionada no POVT  quanto a estas duas etares.

Referiu que sendo certo que os vereadores do PSD votaram favoravelmente esta revisão , o seu

voto  ficava  condicionado  pela  resposta  que  o  Presidente  do  Município  daria  à  questão  se  a

candidatura se encontra  ou não aprovada. Disse se a candidatura não se encontra aprovada viola

grosseiramente as regras do Plano Oficial de Contabilidade porque  o anexo ao POCAL no seu

ponto  3,1  refere  que  só  podem  ser  levadas  à  receita  todas  as  despesas  que  tenham  sido

contratadas  e  aprovadas,  designadamente,  em  matéria  de  fundos  comunitários.   Se  houver

aprovação de candidatura votará favoravelmente. Caso não haja abter-se-á porque haveria aqui uma

ilegalidade no que diz respeito ao incumprimento. Referiu que não basta a publicação das actas  no

portal, sendo a publicitação dos ajustes directos obrigatória nos termos do artigo 127 do Código de

Contratos Públicos, sendo até condição de eficácia desse contrato, ou seja, não basta o próprio

contrato.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------  Em  resposta  o  Presidente  do  Município,  relativamente  à  intervenção  do  deputado  João

Baptista, referiu que a propósito da componente nacional da obra dos bombeiros não tinha sido

possível acomodá-la nesta revisão orçamental. Frisou que honrarão esse compromisso e pensam

que dentro de algumas semanas, com outras verbas que possam surgir, poderão acomodar essa

questão. Quantos às questões do membro da assembleia Júlio Sarmento disse que não estava em

causa o terreno para o Quartel dos bombeiros pois esse dinheiro já tinha sido transferido para a

Associação  Humanitária  para  pagamento  do  terreno.  O  que  estava  em  causa  era  somente  a

componente nacional. Disse que o Orçamento foi elaborado com rigor mas com contenção pois têm

de resolver muitas coisas que vinham do passado. Referiu que tinham conhecimento que as etares

estavam em incumprimento mas, surgindo essa oportunidade, sendo o POVT a convidar e sabendo

as consequências de coimas que poderiam daí advir,  naturalmente, que não poderiam deixar de
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acomodar as candidaturas. Mencionou que oficialmente ainda não receberam a comunicação de que

estariam aprovadas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------  Interveio  o  Presidente  da  União  de  Freguesias  de  VFN  e  Feital  referindo  que  tinha

depreendido, das palavras do Presidente do Município, que a ETAR de Vila Franca das Naves não

seria assim tão importante e que só seria efectuada num futuro quadro comunitário. --------------------

-------- O Presidente da Câmara respondeu ser uma questão que os preocupa, mas afirmou “que

sem ovos  não se  fazem omeletes”.  Salientou  que se  já  conseguiram resolver  tanta  coisa  num

espaço de ano e meio, que com certeza iriam resolver essa questão.  --------------------------------------

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

sido a mesma aprovada por maioria com 16 abstenções e 23 votos a favor. -------------------------------

-------- O membro da assembleia Júlio Sarmento fez a seguinte declaração de voto: -----------------------

“O Grupo Municipal do PSD na Assembleia Municipal de Trancoso apresenta a seguinte declaração

de voto relativa à primeira Revisão Orçamental.

O PSD não pode deixar  de enfatizar a circunstância de logo no segundo mês de execução do

Orçamento  para  2015,  o  Executivo  se  veja  na  necessidade  de  apresentar  uma  revisão  do

Orçamento,  o  que induz  a  considerar  a  ligeireza  com que foi  elaborado e  apresentado aquele

documento.

Porém, mais grave do que essa circunstância é a de que mais de 60% da receita desta revisão

orçamental ser empolada artificialmente com a previsão de receita eventualmente proveniente de

fundos  comunitários,  quando  supomos  não  existir  sequer  candidatura,  nem  ainda,  obviamente

aprovação. O que se traduz na violação grosseira das regras do POCAL como decorre da alínea b)

do ponto 3.3.1 do anexo ao referido diploma legal. Trata-se por isso de uma evidente ilegalidade.

Não pode por isso, deixar de merecer um juízo de grave censura, pois esta revisão é construida à

revelia e contra as regras do Plano Oficial de Contabilidade aplicada às Autarquias Locais. Desta

forma, prevendo-se que esta revisão mais não seja, do que motivada pela necessidade de criar

artificialmente fundos disponíveis, alerta-se os senhores vereadores para a ilegalidade subjacente à

presente Revisão.

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

--------  O  Presidente  da  Mesa  informou  que  se  iria  passar  ao  ponto  quatro da  ordem  de

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

-------- No uso da palavra, o Presidente do Município informou existir um conjunto de despesa que

tinha algum impacto orçamental no exercício económico de dois mil e quinze que viria já do ano dois

mil  e  catorze.  Referiu  que o pagamento a efectuar eram verbas pequenas que têm haver  com

transportes escolares, componente de apoio à família, com refeições escolares e outros serviços que

constavam na relação apresentada. Disse que a Câmara apresentava essa informação com base

numa  deliberação  da  Assembleia  Municipal  de  30  de  Abril  de  2012  que  permitia  emitir  uma

autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais nos casos seguintes:
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a) projectos ou acções constantes nas Grandes Opções de Plano b) os que os respectivos encargos

que não excedam o limite de cem mil euros em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua

contratação e o prazo de execução e três meses. Em todas as sessões ordinárias da assembleia

municipal deverá ser presente uma listagem com os compromissos plurianuais assumidos ao abrigo

da autorização previa genérica concedida. Referiu que apenas um deles ultrapassa os trinta e um mil

euros que tem a ver com fornecimento de refeições e prolongamentos de horário pré escolar. Todos

os outros são compromissos inferiores a vinte mil euros.  ----------------------------------------------------------

–-------  O  Presidente  da  Mesa  questionou  se  havia  algum  pedido  de  esclarecimento  sobre  a

informação que tinha acabado de ser prestada. Não havendo, informou que se iria passar ao ponto

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

-–------ O Presidente do Município referiu já ter felicitado o Presidente da União de Freguesias de Vila

Franca das Naves e Feital  pela realização do  Carnaval  naquela freguesia,  querendo a Câmara

continuar  a  colaborar.  Reconhecendo  a  importância  desse  evento  na  freguesia.  Referiu  que  o

subsidio  seria  de  cinco  mil  euros  para  a  realização  desse  evento  com  a  promessa  de  que,

anualmente, iriam-no sempre aumentando. O outro subsidio de dezasseis mil e quinhentos euros

seria para pagamento do compromisso relativo à aquisição do armazém . ------------------------------------

--------  Interveio  o  Presidente  da  referida  freguesia  referindo  ser  importante  haver  um  estudo

referente a esse evento pois o Carnaval correu bem porque as pessoas participaram, mas correu

mal a nível de visitantes. Este ano, na sua opinião, estavam muito menos pessoas de fora e pensa

ser  devido  não às Feiras  das  Tradições  mas sim,  consequência  do  investimento  que Guarda ,

Celorico e Pinhel têm feito na tarde de domingo e o pouco investimento que o Município de Trancoso

tem feito em Vila Franca das Naves. É de opinião que se deveria pensar se realmente se quer ou

não investir numa coisa mais séria pois, como está, não sabe se valerá a pena andar a gastar-se

dinheiro para tal evento ir morrendo aos poucos. Afirmou que o Carnaval é o ex-libris não só de Vila

Franca das Naves mas de todo o concelho de Trancoso. ----------------------------------------------------------

–------- Não havendo mais intervenções e colocada a proposta à votação pelo Presidente da Mesa a

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

trabalhos. –-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-–------ O Presidente do Município disse que a questão tinha haver com o Polo Industrial II de Vila

Franca das Naves na Rua da Povoa. Foi um terreno com o artigo 5836, com 33945 m2 adquirido em

Julho de 2006, onde após já algumas alterações ao projecto constam ainda doze lotes , dos quais

sete encontram-se atribuídos, sobrando cinco lotes por atribuir.  Disse ser intenção do Executivo

avançar com as infra estruturas dessa zona industrial . O terreno ainda se encontra inventariado no

património  municipal  em  domínio  privado  e  o  que  está  em  causa  é  afectar  11832,67  metros

quadrados  ao  domínio  publico  para  construção  de  espaços  verdes,  nomeadamente,  de

estacionamentos, passeios e arruamentos. –---------------------------------------------------------------------------

–------- Não havendo intervenções, o Presidente da Mesa colocou a proposta à votação, tendo sido a
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mesma aprovada por unanimidade. Informou que o ponto sete iria ser retirado, uma vez que tinha

sido enviada uma carta da CPCJ que passou a ler : -----------------------------------------------------------------

“Trancoso, 20 de Fevereiro de 2015

Assunto: Designação de representante

Esta  Comissão  de  Protecção  de  Crianças  e  Jovens  solicitou  a  V.  Exª  a  designação  de  um

representante da Assembleia Municipal de Trancoso na Comissão alargada.

Tal pedido foi  efectuado no pressuposto de que se encontraria vago um dos quatro lugares de

representação que a Lei nº147/99, de 1 de Setembro, e a portaria nº 994/2003, de 16 de Setembro,

atribui à Assembleia Municipal na composição da comissão alargada da CPCJ.

Posteriormente, verificou-se que nenhum dos membros representantes dessa Assembleia Municipal

ultrapassou o prazo de mandato referido no artº 26 da Lei supra citada, assim como esta comissão

não  tomou  nenhuma  deliberação  de  perda  de  mandato  em  relação  a  qualquer  um  desses

representantes.

Mantêm-se assim em vigor os respectivos mandatos, pelo que , solicito a V. Exª dê sem efeito o

pedido anteriormente enviado.

Com os melhores Cumprimentos

O Presidente

 António Carlos Camejo Martins “------------------------------------------------------------------------------------------

--------  Não havendo intervenções  do  público  no  ponto oito e  nada  mais  havendo a  tratar,  foi

encerrada a sessão da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que depois de lida e aprovada

irá ser assinada pelos Secretários e Presidente da Mesa. ----------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa da Assembleia –

-------- O Primeiro Secretário –

-------- O Segundo Secretário – 

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

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

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

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

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

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

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

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