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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE TRANCOSO DE 18 DE NOVEMBRO DE 2016 

 

 

----- Aos dezoito dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dezasseis, 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 José Amaral Veiga, seu Presidente.  A 

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

I - Período de Antes da Ordem do Dia. ------------------------------------------------------------------------------------- 

II - Ordem do dia:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto número um – Apreciação da informação do Presidente da Câmara acerca da actividade desta 

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

----- Ponto número dois – Análise, discussão e votação da proposta relativa ao Mapa de Pessoal do 

Município para 2017; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto número três – Análise, discussão e votação da proposta relativa ao Orçamento da Receita e 

Despesa e das Grandes Opções do Plano para 2017; --------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto número quatro –  Análise, discussão e votação das propostas de contratação de 

empréstimos bancários; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Ponto número cinco – Análise, discussão e votação da proposta  de alteração ao contrato de 

concessão com a EDP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- III - Período de Intervenção do Público. -------------------------------------------------------------------------------

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

membros da assembleia Júlio José Saraiva Sarmento, substituído por Maria José Botelho; Joaquim 

Figueiredo Ribeiro; Nadine Dias Domingues Ambrósio, substituída por Armando Correia Antunes, 

membros do Grupo Municipal do Partido Social-Democrata, e Nuno Filipe Monteiro Rodrigues, substituído 

por António Reis Ferreira; António Fonseca Ferreira, substituído por Vera Lúcia Soares Martins, membros 

do Grupo Municipal do Partido Socialista . Estas faltas foram devidamente anotadas, assim como as 

registadas aos Presidentes de Junta das Freguesias de Moimentinha, José Carlos Andrade Pinto; de 

Palhais, Hélio José Meireles Martins; de Reboleiro, José Dinis Pinto Mateus; da União de Freguesias de 

Trancoso e Souto Maior, André Miguel Lourenço Pinto, substituído por Hélder Almeida. ----------------------- 

----- 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, João Paulo Rodrigues Matias, Humberto Cristóvão do Nascimento Almeida e Rogério Paulo Pires 

Tenreiro, em substituição de Augusto José Sousa Rente. ---------------------------------------------------------------- 

----- Aberta a sessão, o Presidente da Mesa convidou o membro da assembleia, Carlos Saldanha para 

completar a Mesa, uma vez que o pedido de suspensão de mandato do segundo secretário, Nuno 

Rodrigues, duraria até ao próximo mês de Março. Seguidamente, o Presidente da Mesa submeteu à 
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discussão a acta da sessão de Setembro. Após as alterações solicitadas, pelos membros da assembleia, 

Tomás Martins e José Nascimento, que se encontram em adenda à referida acta, foi colocada à votação, 

tendo esta sido aprovada por unanimidade. Informou que, tal como sugerido pelo membro da assembleia, 

Tomás Martins, e corroborado pelo membro da assembleia, José Nascimento, seria feita a leitura da 

minuta das deliberações tomadas e a votação destas antes do Período destinado ao Público. Em nome 

da Mesa apresentou dois votos de pesar. Um pelo falecimento da mãe do Presidente da Junta de 

Freguesia de Palhais, Hélio Martins, e outro pela morte de Luís Pinto, tesoureiro da referida Junta. Deixou 

à consideração dos lideres de bancada dos grupos municipais associarem-se, ou não, aos votos de pesar 

apresentados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o membro da assembleia, José Nascimento, referindo que seria, também, propósito do 

grupo municipal do PSD apresentar esses votos de pesar pelo que se associaria à Mesa. ---------------------

----- Usou da palavra o membro da assembleia, Daniel Joana, mencionando que o grupo municipal do PS, 

também, se associaria aos votos de pesar apresentados. Aproveitou para apresentar, publicamente, os 

pêsames à família dos falecidos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Colocados os votos de pesar à votação, ambos foram aprovados por unanimidade. O Presidente da Mesa 

informou, relativamente à acta da sessão anterior, que o membro da assembleia, Júlio Sarmento, tinha 

proferido uma declaração de voto que não correspondia exactamente àquilo que, depois, foi entregue por 

escrito. Referiu que as declarações de voto apresentadas e lidas nas sessões, deveriam corresponder, 

exatamente, ao que, posteriormente, é entregue em texto. Informou que se iria passar ao Período Antes 

da Ordem do Dia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Usou da palavra o membro da assembleia, Daniel Joana, congratulando-se pela realização de mais 

uma edição da Feira da Castanha. Informou ter sido abordado por uma munícipe que o alertou para a 

dificuldade que os familiares dos utentes do infantário das Santa Casa da Misericórdia têm para 

estacionar os veículos, à sexta feira, quando aí vão levar as crianças.  Apelou à Câmara para pensar 

numa solução para obviar a tais dificuldades.  ----- Tomou a palavra o membro da assembleia, Tomás 

Martins, referindo que o solicitado pelo anterior membro da assembleia, foi algo que já tinha sido 

reportado por mais pais e que iria ser feito, formalmente, junto do Município, um pedido de colocação no 

piso de uma lista amarela que possa permitir a paragem de viaturas. Relativamente aos concursos, no 

caso do Plano de Ajustamento, disse ter ficado a matutar no assunto e que tentou perceber por que é que 

o Presidente do Município não estaria em posse de informação.  Sabe que o contrato assinado com a 

empresa consultora que fez o trabalho foi assinado dois dias antes. Entende que isto deveria ser feito 

com tempo, até para que os vereadores percebessem o teor dos documentos que são apresentados à 

Assembleia Municipal, pois duvidava que os mesmos tivessem a percepção dos pressupostos que 

estiveram na origem do plano. Considerou que ainda se ia a tempo de melhorar até porque, no passado, 

o PS havia criticado situações semelhantes. Disse que deveriam estar atentos ao mercado já que esta 

empresa havia prestado dois serviços, um ao Município de Setúbal e outro a Trancoso, tendo cobrado ao 

município de Setúbal, por um PAEL, cerca de metade do valor que cobrou ao Município pelo Plano de 
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Ajustamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o Presidente da União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital, António Pina, 

questionando se o apartamento existente na sua freguesia, e pertencente à Câmara, já se encontrava 

pronto. Informou o Presidente da Assembleia que participou numa reunião flash da CCDRC, na Guarda, 

tendo ficado com a ideia que o Dr. Ricardo afirmara que as reproduções das assembleias produzidas em 

vídeo teriam de ser apagadas depois da elaboração das actas. --------------------------------------------------------

----- O Presidente da Mesa mencionou que gostaria de saber qual o suporte legislativo em que sustentara 

a opinião do Dr. Ricardo, pois, sobre qualquer assunto, o que mais existem são opiniões. ----------------------

----- No uso da palavra, o Presidente do Município congratulou-se com o facto desta sessão ordinária 

estar a ocorrer já no mês de Novembro. Relativamente às considerações feitas pelo membro da 

assembleia, Daniel Joana, acerca da Feira da Castanha, crê que todos se congratulavam com a sua 

realização. Quanto ao estacionamento junto ao jardim de infância, tomou nota e referiu que essa 

dificuldade teria surgido com a mudança do mercado e que iriam pensar na forma de se criar um espaço 

para paragem durante um determinado período de tempo. Quanto à intervenção do membro da 

assembleia, Tomás Martins, relativamente ao timing dos concursos, salientou que o consultor financeiro 

era o mesmo que vinha dos executivos anteriores. Referiu ter algum apreço pela dedicação profissional 

dessa empresa, mas que poderiam chama-la à atenção para uma maior celeridade na execução 

atempada dos documentos. Quanto à intervenção do Presidente da União de Freguesias de VFN e Feital 

a, propósito do apartamento, disse que, brevemente, o mesmo estaria habitável, uma vez que se 

encontravam a executar algumas pinturas. -----------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Mesa referiu, relativamente à intervenção do Presidente da União de Freguesias 

VFN e Feital, que o artº42 do Regimento dispõe que as reuniões da Assembleia Municipal podem ser 

filmadas e difundidas online pelos serviços do Município, que devem manter os respectivos registos 

visuais e, na medida do possível, disponibilizá-los no sitio eletrónico da Assembleia Municipal. Salientou 

caso houvesse um procedimento novo, teria este que passar pela alteração do regimento. Referiu que 

pretendia esclarecer a situação pois não gostaria de estar a faltar ao cumprir da lei. -----------------------------

----- Interveio o membro da assembleia João Baptista, recordando que, na semana anterior, a Santa Casa 

da Misericórdia havia dirigido à Câmara Municipal três ofícios distintos, um dos quais a pedir a criação de 

um estacionamento reservado do lado norte do jardim de infância e outro do lado sul. Fez alusão à noticia 

do jornal “O Interior” relativamente à recandidatura do Prof. Amílcar Salvador , referindo estar cumprida a 

prova e poder reafirmar aquilo que já tinha afirmado anteriormente.  --------------------------------------------------

----- O Presidente do Município disse não saber com que base o jornal “O Interior” tinha feito tal 

afirmação, mas que o mesmo fizera menção a vários nomes de candidatos pelo PSD. Disse que se 

estava a um ano de eleições, havendo ainda muito a fazer, sendo essa uma não questão. ---------------------

----- O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao período da Ordem do Dia, enunciando os 

vários pontos que a compõem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Passados ao ponto um, o Presidente do Município afirmou que as actividades realizadas, desde a 



Acta n.º 18 – 18 de Novembro 2016 

 

Pág. 5 
 

ultima sessão, tinham sido significativas. Informou que, para além da informação pormenorizada do 

conjunto de obras realizadas, reuniões, informação financeira, tinha sido incluído um relatório sobre o 

PAEL.  Destacou a Feira da Castanha que promoveu e divulgou Trancoso. Mencionou a forma tranquila 

como decorrera a mudança dos comerciantes no mercado e que tal se devera à realização de uma 

reunião prévia ocorrida no salão nobre. Evidenciou a realização do XIV BTT da Rota dos Castanheiros e 

a exposição de pintura do Sr. António Saraiva que estava a decorrer no Centro Cultural. Relativamente às 

obras e trabalhos realizados, disse que, apesar de o quadro de pessoal estar a diminuir, tinham sido 

realizados os trabalhos habituais, nomeadamente a limpeza das bermas de estrada, manutenção de 

caminhos, recolha dos resíduos sólidos urbanos. Referiu que estavam a decorrer os trabalhos de 

iluminação das muralhas, prevendo a sua inauguração para breve. Informou que a requalificação do 

mercado municipal estava a decorrer com normalidade e que tinham sido realizados alguns arruamentos 

no Reboleiro e Cogula. Salientou a participação em reuniões com os bombeiros voluntários de Trancoso 

e, igualmente, com os de Vila Franca das Naves. Relativamente à informação da situação financeira, 

disse considerar positivo que as  taxas se encontrem acima dos 50%, sendo que em termos de execução 

da receita 64,24% e na despesa 54,3%. Quanto ao relatório relativo ao acompanhamento do PAEL, disse 

que tinha sido abordado na ultima sessão e que tinham achado por bem acompanhar a informação. -------

----- Usou da palavra o membro da assembleia, José Nascimento, agradecendo o facto de o Presidente 

do Município ter distribuído os subsídios pelas freguesias, embora não estivesse de acordo da forma 

como foram generalizados. Disse que a freguesia do Reboleiro continuava a ter despesas, e agora mais 

uma mensal com o pagamento de energia elétrica para ter um receptor de imagem, som e emissão. Além 

disso, informou da necessidade de restaurar o telhado e as portas do equipamento , crendo que, para tal, 

não chegariam mil euros. Informou que a Junta tinha despesas como o Jardim de Infância e a CAF e que 

não tinha outra receita se não a do FEF. Apelou para que, depois da distribuição geral, fosse feita uma 

discriminação positiva para aquelas freguesias que mais necessitavam. Relativamente aos produtos 

fitofarmacêuticos, referiu que Palhais e Reboleiro tinham feito uma parceria. Na altura, a freguesia do 

Reboleiro fez o pagamento na ordem dos quatrocentos e cinquenta euros, tendo sido feito o pedido de 

subsidio à Câmara. Solicitou que fosse dada uma resposta para que, entre as duas freguesias, se saiba 

se haveriam, ou não, de dividir as despesas e, também, gostaria de saber se a Câmara estava receptiva 

a dar esse valor pois, se fosse a Câmara a executar directamente o serviço, este ficaria mais caro. 

Relativamente aos “arruamentos no Reboleiro” que constam da informação, disse que o montante que a 

Câmara se disponibilizou a pagar estaria muito aquém da totalidade das despesas. Gostaria que o 

Presidente do Município e técnicos da Câmara passassem pelo Reboleiro para constatarem o trabalho 

que havia sido realizado, e que, no seu entender se mostrava necessário, o que acarretaria uma maior 

despesa, despesa essa, que na opinião do Presidente do Município, era da responsabilidade da Junta de 

Freguesia. No seu entender, não lhe parecia justo uma vez que se tratava de via publica. Disse não saber 

qual o critério de atribuição de horas disponíveis para a máquina e camião, pois a freguesia tinha 

necessidade de fazer corte e carregamento de terra junto ao forno. Gostaria de saber se havia ou não 
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possibilidade de contar com esse serviço. -------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o membro da assembleia, Tomás Martins, felicitando o Executivo pela organização da Feira 

da Castanha. Porém, apesar de considerar ter havido um salto qualitativo e de se lhe ter dado a 

projecção, achava que o grupo Boss AC não ligava muito com este tipo de feira, e, sabendo que foi um 

espetáculo caro, pensa que esses recursos deveriam ter sido direcionados para outros fins. Disse que já 

tinha solicitado ao Presidente do Município, em sessões anteriores, que deveriam constar da informação 

da actividade mais detalhes sobre as reuniões que vai tendo. A esse propósito, questionou quais os 

assuntos tratados nas reuniões com a empresa Águas da Teja e com a Dr.ª Ana Abrunhosa, 

relativamente aos projectos da regeneração urbana. Fez um pequeno reparo à forma como estava 

redigida a informação sobre a actividade municipal pois, relativamente a alguns aspectos há falta de 

detalhes, em outros chega a ser anedótica a sua quantidade. Pensa não ser a forma digna de tratar uma 

informação da actividade do principal órgão do Município. ------------------------------------------------------ ---------

----- Interveio o membro da assembleia, João Baptista, que começou por se congratular com o facto ter 

mediado tão pouco tempo entre a última sessão e a presente. O facto de, da ordem de trabalhos, constar 

um assunto já abordado na sessão anterior julga estar na origem da necessidade de convocar uma 

reunião da assembleia tão cedo. Agradeceu pessoalmente e institucionalmente, enquanto pessoa ligada 

aos bombeiros de Trancoso, a articulação entre a associação e o Presidente da Câmara. Disse que na 

reunião, referida na actividade municipal, tinham sido abordadas algumas questões que, a seu tempo, 

iriam ser concretizadas. Salientou que estavam a ser ultimadas algumas coisas no novo quartel, mas que, 

ao fazer-se a inauguração do mesmo, a associação o faria em colaboração com a Câmara Municipal e 

que seria marcada uma data que satisfizesse ambas as partes e a comunidade trancosense. Agradeceu 

em seu nome e dos bombeiros a disponibilidade que a Câmara teve de apoiar uma EIP - Equipa de 

Intervenção Permanente, constituída por cinco elementos.  Sugeriu que se deveriam sensibilizar os 

feirantes, ou criar-se um mecanismo adequado, por forma a que o próprio utilizador recolha uma boa 

parte dos desperdícios, pois considera ser um abuso os feirantes deixarem o lixo espalhado. Chamou à 

atenção para a existência de árvores secas no campo da feira, junto à Fonte Nova, referindo que as 

mesmas podiam ser reaproveitadas de diversas formas, nomeadamente, em lenha para caldeiras de 

aquecimento. Na ultima sessão disse ter levantado uma questão relativamente aos incêndios e, nessa 

sequência, perguntou se tinham sido, ou não, apresentadas candidaturas à verba dos quatro milhões. 

Disse que na actividade municipal, relativamente às reuniões, deveria constar um pequeno sumário sobre 

os assuntos tratados. Questionou onde seria localizado o Centro de Desenvolvimento Social de 

Trancoso. Relativamente à área de acolhimento empresarial, perguntou do que se tratava e o sitio onde 

iria ser localizada. Disse ter duvidas relativamente ao facto de se terem movimentado três milhões de 

euros com a castanha porque se fizer a divisão desses três milhões de euros por a média aritmética de 

dois euros e setenta e cinco cêntimos, daria um milhão e cem mil. Tem duvidas que Trancoso e o seu 

concelho alguma vez tenha conseguido produzir um milhão.  Aconselhou para que no futuro quando 

estivessem a decorrer programas públicos, tendo sido o caso, se evite uma cobrança de entrada, pois a 
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partir das 19h00 começou-se a cobrar bilhete, quando o programa “Aqui Portugal” mesma poderia ser 

marcada em Novembro ou Dezembro, estando assim no cumprimento da lei. -------------------------------------- 

----- No uso da palavra o Presidente do Município referindo-se à intervenção do membro José 

Nascimento, disse que, esta semana, tinha estado no Reboleiro sendo esta, uma freguesia que merecia 

ser apoiada assim como todas as outras. Disse que o apoio feito às freguesias foi o possível, devido ao 

reequilíbrio financeiro que tem vindo a ser feito e que ultrapassa os dois milhões de euros /ano. Referiu 

que este ano tem sido difícil porque estavam a regularizar a divida de quatrocentos e quarenta mil euros 

para com a empresa Biosfera. Quanto à questão da máquina fazer serviço na freguesia, disse que eram 

questões que o vereador Humberto e outros responsáveis, poderiam gerir por forma a que todas as 

freguesias fossem contempladas. Relativamente à questão do deputado Tomás Martins, informou que na 

reunião tida com a empresa Águas da Teja apenas se tratou da análise de um documento onde esta 

vinha solicitar a prorrogação de um contrato de cinco anos e cujo parecer da ERSAR era desfavorável a 

essa situação. No que respeitou à reunião tida com a Dr.ª Ana Abrunhosa, disse que a mesma alertou 

para a possibilidade de submeterem uma candidatura da obra do mercado, até 15 de Novembro, o que foi 

feito de forma a obterem mais 10% do financiamento para a regeneração urbana. Referiu que o Centro de 

Desenvolvimento e Inovação Social, pode, também, vir a ser financiado em 85%. Respondendo ao 

membro da assembleia, João Baptista, disse que o Centro de Desenvolvimento e Inovação em questão, 

situar-se-á no antigo edifício da cantina escolar e que não seria mais do que um centro de convívio tipo 

“Centro de Dia”, podendo vir a ser gerido conjuntamente com algumas instituições ou IPSS do concelho. 

Quanto à questão da “informação municipal pormenorizada”, demonstra que a realização de qualquer 

evento dá muito trabalho. Quanto às questões colocadas pelo membro da assembleia, João Baptista, a 

propósito da data da realização desta sessão da Assembleia, disse que era intenção aprovarem-se os 

Orçamentos em Outubro, fazendo todo o sentido as sessões da Assembleia realizarem-se antes do 

período de natal independentemente de na presente sessão estar agendado um ponto de ordem de 

trabalhos que vinha já da sessão de Setembro.  Relativamente ao novo quartel dos bombeiros voluntários 

de Trancoso disse ser uma obra que engrandece todos os trancosenses e todas as solicitações que 

sejam feitas à Câmara  Municipal, esta estaria presente para trabalhar em colaboração com os bombeiros 

voluntários. A propósito da realização do mercado semanal e dos desperdícios/lixo que advêm da 

realização do mesmo, no regulamento existe uma alínea que diz que os feirantes deveriam deixar os 

espaços conforme os encontraram. Terá de ser tomada uma posição mais firme quanto a este assunto. 

Todavia o mercado semanal é das coisas mais importantes de Trancoso pois sabe-se que se movimenta 

mais dinheiro em Trancoso, num dia de mercado do que em outros concelhos numa semana. Quanto à 

questão das árvores, tomou nota e sabe que o Eng.º Humberto está atento à distribuição da lenha por 

algumas associações. Quanto à questão dos incêndios não tem mais nenhuma informação. 

Relativamente à área de acolhimento empresarial disse tratar-se de uma nova denominação da zona 

industrial mas referia-se ao local do terreno adquirido à D. Lurdes Seixeira situado a caminho de Fiães, 

comtemplando o projecto mais de quinze lotes. Este foi um dos assuntos tratados com a Dr.ª Ana 
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Abrunhosa bem como a candidatura que lhe diz respeito. Quanto ao valor que se fala  de  três milhões de 

euros relativamente ao comércio de castanha, fala-se  com base em estudos que existem. Conhece 

comerciantes cujo movimento que fazem em castanha é de um milhão de euros. Em relação à questão 

da cobrança da entrada quando esteve presente a RTP, disse que em parte concorda porque um dos 

objectivos era haver gente até às 20h00. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em pedido de esclarecimento o membro da assembleia Tomás Martins, questionou a que se 

destinava a verba de dezoito mil euros da ARU, e se esse seria o montante que o Município dispunha 

para eventualmente, alocar candidaturas nos próximos anos. Perguntou em que é que os privados dessa 

zona poderiam beneficiar e alertou para a necessidade da limpeza do passeio da corredoura (fruto da 

questão das pombas).  Em resposta, o Presidente do Município disse que tinha sido publicado pelo 

Portugal 2020 a lista dos valores para concelhos na área de regeneração urbana e que para eventuais 

candidaturas que o Município pudesse vir a fazer esse seria o valor atribuído. Referiu que os privados 

poderiam vir a beneficiar cerca de dois milhões e vinte mil euros. Relativamente à questão da limpeza da 

Corredoura sabe que estão a ser tomadas algumas medidas no sentido de tentar resolver o problema 

provocado pelas pombas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Tomou a palavra o membro da Assembleia, Leonel Alves, referindo reconhecer o trabalho 

desenvolvido pela Câmara apesar das dificuldades que a mesma vem atravessando. Disse que se 

congratulava pelo facto do Presidente do Município estar atento aos problemas de Vila Franca das Naves 

e se deslocar várias vezes àquela freguesia. Referiu no domingo, iria inaugurar-se o relvado sintético no 

estádio do Picoto, agradeceu ao executivo o empenho para que tal tivesse acontecido. -------------------------

----- O Presidente do Município agradeceu o reconhecimento feito pelo membro da Assembleia e disse 

que, para o executivo, Vila Franca das Naves é um grande polo para o desenvolvimento pela sua 

localização geográfica, pela estação de caminhos de ferro e por vários equipamentos que possui.   ---------  

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

----- No uso da palavra, o Presidente do Município informou que a proposta do mapa de pessoal para 

2017, apresentava alguma redução em termos de pessoal, devido a aposentações e pedidos de 

mobilidade.  Referiu que o mapa de pessoal integra mais sete lugares. Decorre também, o processo de 

internalização dos funcionários da ex TEGEC. Salientou que, mesmo assim, as despesas com pessoal 

diminuiriam cerca de cem mil euros. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o membro da Assembleia, José Nascimento, comunicando que o grupo municipal do PSD 

iria votar favoravelmente o mapa de pessoal. Disse que o concurso dos funcionários da ex-TEGEC abria 

a possibilidade de os funcionários serem admitidos, contudo, gostaria de saber por quanto tempo. ----------

----- Interveio o membro da Assembleia Tomás Martins, questionando se os direitos desses funcionários, 

que vinham de trás, estariam garantidos após o período de um ano de internalização. --------------------------

----- Autorizada e cedida a palavra ao vereador João Paulo Matias, o mesmo explicou que a lei prevê que 

os trabalhadores tenham um ano para reclamar o direito à indeminização mas, que nos acordos de 

internalização esse aspecto foi acautelado numa clausula onde consta que mantenham o direito à 
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indeminização mesmo passado esse ano. Disse, também, que constava outra clausula que passado um 

ano, caso os concursos não estivessem concluídos, o lugar mantem-se até à sua conclusão. O 

Presidente da Mesa colocou a proposta a votação e a mesma foi aprovada com 32 votos a favor e 1 

abstenção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Passou-se ao ponto três da ordem de trabalhos. Usou da palavra o Presidente do Município 

referindo reconhecer que o Orçamento para 2017 é um pouco inferior aos Orçamentos apresentados no 

passado. Porém, era um Orçamento realista, equilibrado, de rigor, sem qualquer empolamento e que 

procurava continuar a reequilibrar as contas publicas tendo por base uma visão alargada de todo o 

concelho e, por isso, virado para as pessoas, para a educação, para o apoio aos idosos, para a 

mobilidade, para os transportes, para a recuperação de algum património e, também, centrado no 

desenvolvimento económico do concelho pensando nos grandes eventos que levam ao desenvolvimento 

do comércio e turismo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Interveio o membro da assembleia, Tomás Martins, referindo que iria votar contra porque, no seu 

entender, este plano e Orçamento não resolvem os problemas que diariamente afectam as pessoas. 

Disse que se se olhasse para a zona industrial de Trancoso veriam lá empresas instaladas e que passam 

sérias dificuldades. Seria importante falar com as pessoas e saber o que elas sentem e verter isso para 

aquilo que são as opções. Disse não se rever nesta forma de pensar. Mostrou a sua indignação com o 

valor de cento e oitenta e três mil euros destinados à Feira de São Bartolomeu e recordou que já neste 

mandato foi feita a festa da História com a adjudicação de 19 500€ aos Cavaleiros D’El Rei. Vê para a 

próxima feira da História um valor de quarenta mil euros. Questionou. Então, se aquilo que foi feito este 

ano, por um preço quase do dobro, foi tão melhor que justificasse a diferença relativamente ao trabalho 

feito pelos Cavaleiros D’El Rei. Disse que se deviam pensar políticas de fundo e com as pessoas. ----------

----- No uso da palavra o membro da Assembleia, Daniel Joana, disse que mais uma vez, constatou 

desprimor pelas festas mas, considera que as mesmas movimentam dinheiro, estimulam e alavancam 

muitos negócios. Questionou o que seria Trancoso sem a Feira de São Bartolomeu, sem a festa da 

História, sem as Feiras do Fumeiro e da Castanha e sem outros eventos. Disse que estes eventos 

alimentam muitos empregos nos ramos de restauração, cafés, alojamento local. Obviamente que existem 

outros ramos que merecerão outro tipo de politicas e, com certeza, que o Executivo Municipal estará 

disponível para isso. Parece-lhe ser uma proposta de Orçamento equilibrada na qual seria fácil cair na 

tentação do empolamento por se tratar de ano de eleições, mas não. Trata-se de um Orçamento honesto 

para com todos e que vai ao encontro das necessidades mais prementes do concelho de Trancoso e dos 

seus habitantes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- O membro da Assembleia Tomás Martins desafiou o membro da Assembleia Daniel Joana a trazer 

dados que sustentem a sua visão e que ele faria o mesmo, sendo certo que não verificou criação liquida 

de postos de trabalho, aumento do rendimento per capita. Referiu que não tem nada contra as festas 

realizadas, mas que só isso não bastava. -------------------------------------------------------------------------------------

----- Tomou a palavra o Presidente da União de Freguesias de VFN e Feital referindo que este Orçamento 
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é para época de eleições. Disse que a zona industrial de Vila Franca das Naves desapareceu, as águas 

de Garcia Joanes passaram de vinte e cinco mil euros para cinco mil euros. Aumentou-se o dinheiro para 

os passeios para vinte mil euros apesar de estar um oficio na Câmara, enviado pela junta, em que a 

execução tem um orçamento de quarenta mil euros. Porém, observa que se aumentaram os valores de 

tudo o que é feira e festa. Referiu que o programa do combate ao insucesso escolar desapareceu e 

considera este Orçamento mais do mesmo em ano de eleições. ------------------------------------------------------- 

----- No uso da palavra, o membro da Assembleia Artur Rodrigues salientou a honestidade, a eloquência, 

a forma humilde e criteriosa como este executivo apresenta este Orçamento. Disse não estarem perante 

um Orçamento eleitoralista pois este tem quatro folhas. O Orçamento de 2009 era constituído por onze 

folhas. Pensa que quem disser que é um Orçamento eleitoral não vê ou não quer ver. --------------------------

----- Interveio o membro da Assembleia José Nascimento, referindo que o Orçamento não rege a 

execução do município podendo haver revisões orçamentais e que, porventura, o que não é agora 

comtemplado pode vir a sê-lo. Disse ter algum empolamento na receita para fazer face às despesas 

previstas. Segundo o seu ponto de vista, esqueceram-se algumas prioridades. Referiu que as festas 

também são importantes porque movimentam gente e a economia, mas, em termos de produtividade 

poderá haver menos eficácia no futuro, ou seja, aquilo que se consome, desaparece. Referiu que não foi 

comtemplada a Ribeirinha no aspecto de se criar o polo empresarial e espera que o Polo escolar vá 

avante. Disse que o grupo municipal do PSD não se revê neste documento pelo que os seus membros 

votariam contra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente do Município em resposta, questionou o membro da Assembleia Tomás Martins como é 

que poderia entusiasmar os empresários com a falta de optimismo que possui. Disse que o apoio aos 

empresários por parte da Câmara tem sido dado e que os eventos realizados são fulcrais para o turismo 

e comércio. Existem obras feitas. O concelho tem sido dinamizado e também se têm apoiado 

associações. Desafiou-o a trazer os números da Feira Ibérica da Guarda onde foi gasto mais dinheiro do 

que Trancoso gasta em todos os eventos que realiza anualmente. Referiu-se ainda à feira medieval de 

Penedono como evento que movimenta menos pessoas. Referiu ser necessário acreditar nas 

potencialidades do concelho e que é possível atrair mais pessoas e investimento. Quanto ao Presidente 

da União de Freguesias de VFN e Feital disse que relativamente a apoios, a sua freguesia recebeu mais 

este ano do que dez das restantes. Mencionou o apoio para o pagamento de um armazém no valor de 

quinze a dezasseis mil euros, o apoio para actividade do Carnaval de cinco mil euros, uma transferência 

de delegação de competências no valor de oito mil euros e mais um subsidio de três mil euros. Para além 

disso, referiu a estrada de cento e cinquenta e seis mil euros realizada em 2008/2009, salientando que se 

encontra paga. Disse que em determinadas rubricas as verbas poderiam ser pequenas mas o Orçamento 

não é estático, podendo vir a ser alterado. Relativamente à intervenção do membro da Assembleia Artur 

Rodrigues, disse que este Orçamento não tem nada de empolamento sendo de facto, real. Quanto às 

questões do membro da Assembleia, José Nascimento, disse que o Orçamento apresentado de onze 

milhões era o mais baixo de sempre e não esqueceriam as obras referidas para a zona da Ribeirinha . ----
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----- O membro da Assembleia Tomás Martins, disse ter direito à sua visão das coisas e aquilo que viu 

relativamente a este documento, tão sucinto, foi aquilo que depreendeu. --------------------------------------------  

----- Tomou a palavra o Presidente da União de Freguesias de VFN e Feital referindo que o dinheiro do 

apoio para pagamento ao armazém vai directamente da Câmara para a CGD embora seja algo que já 

vem do passado. Pensa que a sua freguesia mereceria muito mais. Disse que o Orçamento até pode ser 

pequeno, mas terem tirado verbas para aumentar as verbas para as festas nas festas, considera 

eleitoralismo e que 80% do documento apresentado é para a sede do concelho. ----------------------------------

----- Usou da palavra o membro da Assembleia João Baptista, afirmando que o Presidente do Município 

foi cúmplice da gestão do anterior Executivo. Parece que, nas palavras do mesmo, de 2013 a umas 

décadas atrás nada aconteceu em Trancoso. Questionou quantas gruas se viram em Trancoso neste 

mandato, em termos de desenvolvimento. Disse estarem a apreciar um documento que, tem dúvidas 

acerca de quem vai acabar por concretizá-lo em 2017. Disse que quando se fala da feira da castanha é 

necessário lembrar a figura da Dr.ª Emília Tracana que deixou testemunhos, bens pessoais a Trancoso. 

Questionou o Presidente do Município se queria que na próxima sessão trouxesse testemunhos daquilo 

que foi a festa da castanha anteriormente a 2013. Disse que, por vezes, é necessário saber ser-se 

sintético, mas para o Presidente do Município não tornar numa honra o facto de apresentar um 

Orçamento que tem valores abaixo daquilo que foi um passado orçamental e de Grandes Opções.  

Solicitou, mais uma vez, para o Presidente do Município colocar de parte que só a partir do ano 2013 é 

que foram feitas coisas boas. Em resposta, o Presidente do Município disse que gosta de Trancoso como 

gostava há dez ou vinte anos atrás. Reconheceu sempre, as potencialidades de Trancoso e entende que 

todos devem acreditar em Trancoso. Não é com expressões negativas que o concelho se desenvolve. 

Disse que algumas obras foram feitas, tal como no passado, e nunca teve intenção de criar barreira entre 

anos anteriores e 2013. O Presidente da Mesa colocou a proposta à votação tendo sido a mesma 

aprovada contra e vinte e quatro a favor. --------------------------------------------------------------------------------------

----- O membro da assembleia José Nascimento, apresentou a seguinte declaração de voto: “O 

Orçamento e o Plano que foi submetido a esta Assembleia para aprovação, é um mero exercício de 

demagogia, que empola claramente a Receita, para conseguir um ténue equilíbrio face à despesa. É um 

Orçamento eleitoralista que esquece as verdadeiras prioridades do concelho. Afirma-se como principal 

eixo prioritário da acção do executivo, As Pessoas, é um lugar comum, fruto de um vazio de ideias e de 

propostas que têm norteado a acção deste executivo que V. Exª preside. Este Orçamento, peca pela 

ausência de respostas concretas, no apoio ao comércio, na criação de empregos na falta de medidas 

para fixações de jovens. Tarda a ampliação da zona industrial em Trancoso e na criação do tão almejado 

Polo Empresarial da Ribeirinha, e que não pode ser mitigado, com a proposta de criação do Polo Escolar, 

que é uma reivindicação antiga. Sr. Presidente, atrevo-me a afirmar, porque tenho conhecimento, que o 

concelho de Trancoso, vive perto de uma situação de emergência social, pelo que se requeria um 

Orçamento e um Plano que estruturasse linhas claras de desenvolvimento. Infelizmente, este Orçamento 

não tem um suporte real e não responde às reivindicações e aspirações da população. Como tal, Sr. 
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Presidente, o nosso voto foi contra. P´lo Grupo Municipal do PSD. “---------------------------------------------------

----- Seguidamente, o membro da assembleia Daniel Joana apresentou a seguinte declaração de voto : 

“Realismo, honestidade e critério são os adjetivos que caracterizam os documentos de proposta 

de Orçamento de Receita e de Despesa e das Grandes Opções do Plano para 2017 

apresentados por este Executivo Municipal. Mais uma vez, abeiramo-nos de um ano que se 

perspetiva exigente, cheio de desafios e obstáculos, e que por isso exige o mais rigoroso 

planeamento coadunado com a sempre necessária ambição. É preciso canalizar os limitados 

recursos públicos para onde eles são mais necessários, para onde fazem mais falta e para onde 

possam produzir mais efeitos em termos futuros. Para além disso, importa continuar um caminho 

de sustentabilidade, pagando dívida antiga ao ritmo que tem vindo a ser paga e reduzindo 

tempos de pagamento para com parceiros e fornecedores, promovendo assim uma imagem de 

confiança da Câmara Municipal e potenciando novas e proveitosas parcerias. Realismo, 

honestidade e critério. Os documentos hoje apresentados são realistas porque não caem na 

tentação de empolamento, na tentação de insuflar recursos no papel que, à partida, se sabe ou 

se prevê não existirem na realidade. Os números que se nos apresentam são números reais, 

que representam uma disponibilidade financeira efetiva para o ano de 2017 com que o Executivo 

terá de responder às várias necessidades do concelho e dos cidadãos. E ainda assim são 

documentos que nos demonstram uma significativa redução de despesa corrente, o que permite, 

mais uma vez, alocar verbas no montante de mais de 1.300.000 € à despesa de capital. Mas a 

proposta de Orçamento de Receita e de Despesa e das Grandes Opções do Plano para 2017 

que nos foi apresentada é também uma proposta de honestidade. Seria fácil, em ano eleitoral, 

apresentar projetos empolgantes e megalómanos, cuja execução se saberia à partida não vir a 

ser possível. Seria fácil fazer notícia na comunicação social e nas redes sociais por via do maior 

orçamento do mandato, sobre os enormes investimentos que se perspetivavam no concelho de 

Trancoso, sobre os milhões que miraculosamente cairiam, em 2017, do céu para a economia. Ao 

invés, o Executivo Municipal prefere falar verdade aos trancosenses: estes são os recursos que 

se perspetivam disponíveis, estas são as opções, assim será o ano. Concorde-se ou não com as 

opções, não há como negar em como este é um orçamento honesto e que elucida os munícipes 

acerca daquilo com que realmente podem contar para o próximo ano. Por fim, a proposta de 

Orçamento de Receita e de Despesa e das Grandes Opções do Plano para 2017 é também 

criteriosa. Numa relação de coerência com as opções dos anos passados, seleciona áreas-

chave de investimento - as pessoas, o património e a atividade económica - e para aí canaliza 

recursos de forma a estimular todo o potencial material e humano que o concelho tem. 2017 será 

um ano de investimento nas pessoas porque são as pessoas o mais importante de um território. 
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A educação, o associativismo, a mobilidade, o desporto, a ação social e a cultura são pontos-

chave de investimento que farão a diferença na vida das pessoas e tornarão o concelho de 

Trancoso um concelho melhor para se viver, onde a dignidade do ser humano, em toda a sua 

complexidade, sai reforçada. 2017 será também um ano de dedicação ao património, tanto 

natural como urbano. A requalificação e beneficiação de vários espaços tornarão o nosso 

concelho mais atrativo, facilitando não só a atividade comercial mas também o turismo nas suas 

várias vertentes. O centro histórico de Trancoso tornar-se-á um centro histórico mais cuidado e 

atrativo. O singular parque Municipal afirmar-se-á, cada vez mais, como um espaço privilegiado 

de lazer, recreio e conhecimento da natureza, tal como Moreira de Rei que, paulatinamente, se 

tornará o polo de atração turístico que há muito merece ser.   Mas 2017 será também um ano de 

investimento na atividade económica. Em 2017 o mercado municipal estará remodelado, as 

feiras, antigas ou recentemente criadas, conhecerão novas dinâmicas. A produção de castanha 

sairá reforçada com a continuação da parceria com a UTAD. Trancoso continuará a afirmar-se 

com uma plataforma de comercialização pecuária. A animação e os eventos festivos – tantas 

vezes injustamente criticados – serão um importante estímulo à atividade comercial, 

nomeadamente à restauração e cafés, assim como uma alavanca para o mercado de 

alojamento. Por todas estas razões, e também porque formalmente os documentos estão 

corretamente elaborados, o grupo municipal do Partido Socialista vota favoravelmente a 

proposta de Orçamento de Receita e de Despesa e das Grandes Opções do Plano para 2017.  

O Grupo Municipal do Partido Socialista.”---------------------------------------------------------------------------------

----- Passados ao ponto quatro da ordem do dia, o Presidente do Município disse que este assunto tinha 

vindo à sessão de Setembro e que tinha sido aprovado com maioria dos membros presentes quando o 

artº49 nº6 Lei 73/2013 de 3 de Setembro estipula que os empréstimos de médio e longo prazo são 

objecto em aprovação de maioria absoluta dos membros da assembleia em efectividade de funções. 

Informou estarem em condições de vir contratar estes empréstimos, fruto do reequilíbrio financeiro, o que 

permitiria vir a ter alguns fundos disponíveis que poderiam vir a ser ou não utilizados. Comunicou os 

valores de cada empréstimo: Requalificação Mercado Municipal – quatrocentos e quarenta e três mil, 

quatrocentos e trinta e cinco euros e vinte e três cêntimos; Etar das das Courelas – cento e sete mil , 

setecentos e noventa e três euros;  Reparação da cobertura do Pavilhão Multiusos – oitenta e um mil, 

trezentos e setenta e três euros e setenta e três cêntimos; Requalificação da rede viária municipal e de 

diversos arruamentos – setecentos e trinta e dois mil, cento e vinte e três euros e dezanove cêntimos. 

Disse que terminariam o ano de 2016 com empréstimos de longo e médio prazo no valor de cinco 

milhões, duzentos e noventa mil euros. Caso somassem a este valor os empréstimos, estariam a falar de 

empréstimos de médio e longo prazo no valor de seis milhões e duzentos mil. Informou que o valor de 

empréstimos bancários de 2005 a 2007 eram superiores a sete milhões e meio, sendo que até ao ano 
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2015 os valores variaram entre os seis e sete milhões. Apenas o ano de 2012 foi inferior a cinco milhões 

pois estava a aguardar-se pelo empréstimo do PAEL. ---------------------------------------------------------------------

----- O membro da assembleia João Baptista interveio referindo que na sessão anterior apreciaram este 

mesmo ponto: “Análise, discussão e votação das propostas de contratação de empréstimos bancários”. 

Questionou o Presidente da Mesa se seria uma nova proposta ou se era uma repetição da proposta 

anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Mesa respondeu que os documentos enviados mostravam ser uma nova proposta 

votada em Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O membro da Assembleia João Baptista referiu que, no seu entender, não havia condições para 

votar este ponto da ordem do dia porque estava na acta e no jornal “Terras da Beira” de 13 de Outubro de 

2016, a noticia que a Câmara de Trancoso iria contrair um empréstimo depois de ter sido aprovada pela 

autarquia, a proposta foi submetida à discussão e votação na ultima assembleia municipal que decorreu 

no passado dia 30 de Setembro, tendo obtido 21 votos a favor e 16 contra. Disse ter duvidas, no âmbito 

da lei de compromissos financeiros, pois existe, necessariamente, uma fragmentação da despesa porque 

é repartida por quatro empréstimos e, consequentemente, está proibido por lei.  Disse que o artº49 nº 5 

da lei diz que o pedido de autorização à Assembleia Municipal para a contratação de empréstimos é, 

obrigatoriamente, acompanhado de informação sobre as condições praticadas em pelo menos três 

instituições autorizadas por lei a conceder o crédito, bem como o mapa demonstrativo da capacidade de 

endividamento do Município. O nº 6 do mesmo artigo, como mencionou o Presidente do Município, refere 

que teria de ter maioria absoluta dos membros da assembleia, o que não aconteceu na última sessão. 

Referiu, na sua opinião, faltarem documentos para suporte da decisão porque sendo uma nova proposta 

e por aquilo que esta assembleia se pronunciou na última sessão, julga que deveria ser mencionado, 

obrigatoriamente, a revogação da deliberação anterior, o que não aconteceu, sendo a ordem do dia 

omissa relativamente a isso pelo que considera não haver condições para votar esse ponto. Questionou 

que poderia até questionar qual a validade das propostas uma vez que não constam. Disse que a sua 

bancada tem esta posição pois consideram que a votação da sessão anterior sobre o mesmo ponto teria 

que ser necessariamente revogada e fazer parte da ordem do dia. ----------------------------------------------------

----- O Presidente da Mesa disse confiar nos técnicos da Câmara Municipal que fizeram chegar as 

opiniões que entenderam ao Executivo. A informação da proposta chegou aos membros da assembleia 

na última sessão. A proposta de votação é outra, mas o suporte de informação é o mesmo. Disse 

estarem num fórum democrático onde cada um tem a sua opinião. ----------------------------------------------------

----- Em pedido de esclarecimento, o membro da assembleia João Baptista referiu que o pedido de 

autorização à assembleia municipal para a contratação de empréstimos é, obrigatoriamente, 

acompanhado sobre as condições praticadas. Questionou o Presidente do Município se garantia que em 

qualquer um dos empréstimos, foram apresentadas três propostas de instituições bancárias. -----------------

----- Em resposta, o Presidente do Município disse ser do conhecimento de todos os membros da 

assembleia os documentos enviados. Disse ter sido com clareza que apresentou que, de facto, houve 
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propostas de três instituições bancárias relativamente a três empréstimos e proposta de duas 

relativamente ao primeiro. As entidades bancárias que responderam foi o Santander Totta, Caixa de 

Crédito Agrícola e o Millennium, tendo a Câmara optado pela proposta mais favorável que foi a do 

Santander Totta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O membro da assembleia João Baptista referiu que dava então por confirmado pelo Presidente do 

Município que para os quatro empréstimos se encontravam asseguradas a apresentação de três 

propostas das instituições de crédito conforme consta da lei. ------------------------------------------------------------

----- O Presidente do Mesa informou que nos documentos enviados para a última sessão constava que 

tinham sido convidadas a apresentar propostas de financiamento as seguintes entidades: CGD, Caixa 

Crédito Agrícola Vale do Távora e Douro, Millennium BCP, Banco Santander Totta, Banco BPI, Novo 

Banco e Banco Internacional de Crédito. --------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente do Município disse que para a obra do mercado apresentaram proposta apenas a Caixa 

de Crédito Agrícola e o Santander e em todas as outras propostas foram apresentadas três. Solicitou 

para que fosse dada a palavra ao vereador João Paulo Matias. --------------------------------------------------------

----- O vereador disse que apenas era necessário haver três convites a entidades bancárias para 

apresentação de propostas, tendo havido sete. Informou que num empréstimo apenas duas entidades 

apresentaram proposta. Disse que hoje estavam a discutir uma nova proposta porque a primeira foi 

submetida na última sessão à assembleia, tendo sido votada por maioria simples dos deputados 

presentes, quando teria de ser por maioria de deputados eleitos. Por isso, foi apresentada uma nova 

proposta para esta assembleia, sendo que os documentos estão na posse dos membros da assembleia 

desde a última sessão e cuja certidão da Câmara remete para os mesmos. Disse que gostaria que o 

membro da assembleia João Baptista, na próxima sessão, trouxesse os empréstimos contraídos no 

passado onde tivessem sido apresentadas as propostas dos bancos. Disse que não conseguirá porque, 

no passado, as propostas nunca eram apresentadas, apenas eram enviadas aos membros da assembleia 

a certidão e um relatório do júri. --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o membro da assembleia, José Nascimento, referindo que faltavam documentos daí as 

incertezas. Questionou se seria lícito estar a aprovar quatro empréstimos que já tinham sido aprovados 

em outra sessão e se seria possível a Câmara, só por si, revogar o que foi aprovado em Assembleia 

Municipal. Questionou, também, se seria legal aprovar o empréstimo quando a lei prevê que têm de ser 

apresentadas pelo menos três propostas de entidades bancárias para cada empréstimo. ----------------------

----- O Presidente da Mesa referiu que a Mesa tinha uma proposta que emanou da Câmara Municipal, 

entendia que era legal e iriam submete-la à votação. ----------------------------------------------------------------------

----- No uso da palavra, o membro da assembleia Leonel Alves disse que o vereador João Paulo Matias já 

tinha explicado relativamente quanto ao número de propostas. Relativamente à opinião do membro da 

assembleia João Baptista considerar que deveria haver um ponto onde se votasse a revogação disse, na 

sua opinião, não existir lugar pois se voltou a esta assembleia este ponto foi porque houve uma nulidade, 

devido a não estarem preenchidos os requisitos legais, e não se pode revogar nada que é nulo. 
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Relativamente aos documentos, salientou que a certidão da Câmara remetia para os documentos 

enviados na anterior sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Dada a palavra ao vereador João Paulo Matias, a pedido do Presidente do Município, este referiu 

que relativamente à questão do membro da assembleia José Nascimento, se era lícito estar a tomar uma 

decisão quando a assembleia se pronunciou na última sessão. Disse não ser lícito, como é um dever 

passando a ler o artº13 do Código Procedimento Administrativo. Quanto à segunda questão disse que os 

documentos estavam com os membros da assembleia desde que foram enviados para a última sessão, 

fazendo a Certidão da Câmara remissão para os mesmos. -------------------------------------------------------------- 

----- Interveio o membro da assembleia, António Pina, questionando se os valores para o empréstimo da 

requalificação da rede viária se mantinham, ao qual o Presidente do Município respondeu 

afirmativamente.  O membro da assembleia referiu que, sendo assim, iria votar contra porque apenas 

caberia à sua freguesia a importância de vinte e seis mil e quinhentos euros. --------------------------------------

----- O Presidente da Mesa colocou a proposta de autorização prévia para a contratação de empréstimos 

à votação, tendo sido a mesma aprovada por maioria com 25 a favor e 11 contra.  Posto isto, colocou as 

propostas de contratação de empréstimos, separadamente, à votação, tendo sido a proposta de 

empréstimo para a requalificação do mercado municipal, no montante de quatrocentos e quarenta e três 

mil, quatrocentos e trinta e cinco euros e vinte e três cêntimos, aprovada por maioria com 24 a favor e 10 

contra. Colocada à votação a proposta de contratação de empréstimo destinado ao financiamento da 

remodelação da etar das Courelas, no montante de cento e sete mil, setecentos e noventa e três euros, a 

mesma foi aprovada por maioria com 23 votos a favor, 9 contra e 4 abstenções. Posta à votação a 

proposta de contratação de empréstimo destinado ao financiamento da reparação do Pavilhão Multiusos, 

no montante de oitenta e um mil, trezentos e setenta e três euros e setenta e três cêntimos, a mesma foi 

aprovada por maioria com 23 votos a favor, 11 contra e 1 abstenção. A proposta de contratação de 

empréstimo destinado ao financiamento de requalificação da rede viária municipal e de diversos 

arruamentos no montante de setecentos e trinta e dois mil, cento e vinte e três euros e dezanove 

cêntimos foi aprovada com 24 votos a favor, 2 abstenções e 10 contra. ----------------------------------------------

----- Em declaração de voto o membro da assembleia; João Baptista, referiu:” O grupo parlamentar do 

PSD mais uma vez se vê confrontado com uma situação ilegal e já a segunda e sobre o mesmo assunto 

o que significa que esta maioria prepotente quanto ao respeito pela lei e incapaz de resolver de uma 

forma legal e corrente um simples pedido de contração de empréstimo. A primeira votação não celebrou, 

conforme a lei estipulava, a maioria absoluta dos membros desta assembleia em efectividade de funções 

nos termos do artº49, nº6 da Lei nº73/2013 de 3 de Setembro. Este grupo parlamentar chamou à atenção 

para esta maioria que decidiu empurrar o problema com a barriga e aqui estamos nós, novamente, a 

discutir por pura e simples inépcia. A proposta colocada à votação é uma repetição da proposta anterior. 

A aprovação da proposta consubstanciou uma deliberação que é válida.  Ora, como tal o primeiro ponto 

seria revogar a deliberação anterior. A ordem de trabalhos não prevê a revogação da deliberação e a 
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votação efetuada, consubstancia uma alteração da ordem de trabalhos que não esta prevista, como tal a 

votação é nula. Pelo Grupo Municipal do PSD, João Baptista. “--------------------------------------------------------- 

----- O membro da assembleia Patrícia Lavoura fez a seguinte declaração de voto: ------------------- 

“Em 2013, o Partido Socialista apresentou aos eleitores um programa eleitoral cujo principal foco 

político era o do reequilíbrio das contas do Município, à data fora de controlo e sem indícios de 

sustentabilidade. Três anos volvidos, constatamos que se verificou, sem recurso a receitas 

extraordinárias, uma significativa redução na dívida municipal – na ordem dos três milhões de 

euros -  e uma melhoria consecutiva nos resultados líquidos anuais. Resultado da gestão 

rigorosa que levou aos resultados citados, o município de Trancoso reconquistou, hoje, 

capacidade para poder recorrer ir à banca e, assim, não continuar a adiar uma série de 

investimentos essenciais ao desenvolvimento do concelho e ao bem-estar dos seus cidadãos. 

Investimentos ambientais em ETARs, de mobilidade em algumas das mais degradadas estradas 

municipais – levando assim qualidade de vida e segurança rodoviária a núcleos populacionais 

dispersos-, na reparação da cobertura do muito utilizado pavilhão em que nos encontramos, ou 

no avanço da remodelação do degradado mercado municipal são opções urgentes, que 

merecem o recurso a uma dívida controlada, sustentável e em condições favoráveis. As taxas 

apresentadas pelo banco Santander Totta são uma prova, precisamente, da confiança que as 

instituições bancárias depositam na Câmara Municipal de Trancoso e um incentivo ao 

investimento produtivo e de utilidade óbvia. O desencadear dos fundos do Portugal 2020 pode vir 

a revelar desnecessária uma parte ou a totalidade destes empréstimos. Oxalá assim seja. 

Todavia, neste momento, e consideradas as razões apresentadas, é de todo pertinente recorrer 

a esta modalidade de financiamento. Como tal, o Grupo Municipal do Partido Socialista vota 

favoravelmente a proposta de contratação de empréstimos bancários que nos foi apresentada.” -

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

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

alteração de contrato com a EDP, uma vez que não estava previsto no mesmo substituir luminárias e 

outras iluminações que se encontram obsoletas por equipamentos mais modernos e adequados à 

eficiência energética, dando o exemplo de luminárias led, para também, posteriormente a Associação 

Nacional de Municípios alterar o seu contrato que tem com essa entidade. -----------------------------------------

----- Aberto o espaço para intervenções, interveio o membro da assembleia, Tomás Martins, questionando 

se essa alteração ao contrato iria ter algum impacto a nível financeiro do Município. -----------------------------

----- Em resposta, o Presidente do Município disse que o impacto seria positivo pois com lâmpadas led 

permitiria haver poupança de energia, o que iria reduzir a factura de iluminação publica. -----------------------

----- No uso da palavra o Presidente da União de Freguesias de VFN e Feital questionou onde iriam ser 

instaladas as lâmpadas Led, se seriam instaladas por todo o concelho ou só em algumas freguesias. ------
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----- Em resposta, o Presidente do Município referiu que o objectivo seria que as lâmpadas fossem 

substituídas por todo o concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio a Presidente de junta de Freguesia de Valdujo, Ausenda Frias, chamando à atenção que, 

há mais de um ano, em conjunto com a Câmara, têm vindo a fazer um reforço sobre as luminárias 

estarem a ligar bastante tarde e a desligar bastante cedo na sua freguesia. Solicitou que seria pertinente 

fazer mais um reforço sobre esta questão, pois existem crianças a apanhar o autocarro às sete da manhã 

o que se torna complicado e ao fim do dia pelas dezassete e quarenta e cinco é quando acendem. ---------

----- O Presidente da Mesa colocou a proposta à votação, tendo sido a mesma aprovada por 

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

----- Desta reunião, se lavrou a minuta dos resultados das deliberações, aprovada por unanimidade dos 

membros da assembleia presentes e assinada pela respetiva Mesa para que produza efeitos imediatos. – 

----- Passados ao Período de Intervenção do Público não houve intervenções. --------------------------------- 

----- 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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