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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE TRANCOSO DE 20 DE FEVEREIRO DE 2017 

 

 

----- Aos vinte dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezassete, 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 1ª revisão ao Orçamento da receita e da 

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

----- Ponto número três –  Análise, discussão e votação da proposta de atribuição de um apoio 

financeiro, à União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital, destinado ao pagamento inerente à 

aquisição de um armazém; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto número quatro – Análise, discussão e votação da proposta de atribuição de um apoio 

financeiro, à União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital, destinado à organização do 

Carnaval de 2017. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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, Isabel Ferreira dos Santos Lobão; Nuno Filipe Monteiro Rodrigues, substituído 

por António Reis Ferreira; José Jorge dos Santos Carvalho, membros do Grupo Municipal do Partido 

Socialista, e  Joaquim Figueiredo Ribeiro, substituído por Maria José Botelho; Maria da Conceição 

Trabulo Alexandre; Nadine Dias Domingues Ambrósio e José Augusto Soares Clemente membros do 

Grupo Municipal do Partido Social-Democrata. Estas faltas foram devidamente anotadas, assim como as 

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

Moreira de Rei, Carlos António Varelas Pena, substituído por Patrícia Ramos; de Palhais, Hélio José 

Meireles Martins; de Póvoa do Concelho, Francisco Miguel Quelhas Custódio; da União das Freguesias 

de Freches e Torres, António José Pires Fonseca;  da União das Freguesias Torre de Terrenho, 

Sebadelhe da Serra e Terrenho, Joaquim Gomes Bernardo e da União de 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, João Paulo Rodrigues Matias, Humberto Cristóvão do Nascimento Almeida, Maria Cristina M. 

Sampaio M. Inocêncio e Rogério Paulo Pires Tenreiro, em substituição de Augusto José Sousa Rente. ---- 
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----- Aberta a sessão, o Presidente da Mesa convidou o membro da assembleia, Carlos Saldanha para 

completar a Mesa uma vez que o segundo secretário, Nuno Rodrigues, continuava com suspensão de 

mandato. Seguidamente, submeteu à discussão a acta da sessão de Novembro. ---------------------------------

----- Usou da palavra o membro da assembleia José Nascimento indicando que, na sua intervenção, onde 

constava que gostaria que houvesse discriminação positiva quanto aos subsídios às juntas, por erro 

ortográfico ficou escrito “descriminação”. Uma vez que o significado era diferente solicitou para que fosse 

feita a alteração. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Colocada a acta à votação, a mesma foi aprovada por maioria com duas abstenções de membros da 

assembleia que não estiveram presentes. O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao Período 

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

----- Interveio o membro da assembleia Paulo Leocádio, referindo que a Câmara Municipal, ao longo dos 

anos, tem organizado eventos, mas preocupava-o o facto de, no próximo fim de semana, haver feira do 

Fumeiro em Trancoso e outras em Celorico, Pinhel, Sernancelhe. Pensa serem eventos a mais numa 

área territorial tão pequena e apelou para que, no âmbito da CIM, ou de qualquer outra estrutura super 

concelhia, se tentasse organizar minimamente as datas da realização dos mesmos para que não 

colidissem uns com os outros. Sugeriu que seria interessante conhecer as pessoas que visitam Trancoso 

nesses eventos através da aplicação de inquéritos e que no fim, após avaliação dos mesmos, permitisse 

observar o numero de pessoas que visitaram tais eventos, de onde eram oriundas, a sua faixa etária, 

daquilo que gostaram ou não para que os próximos pudessem vir a ser melhorados. ----------------------------

----- Usou da palavra o membro da assembleia Daniel Joana congratulando-se com a opção tomada, este 

ano, de concentrar as actividades de natal na Praça D. Dinis. Pensa ter sido uma forma de promover o 

centro histórico, salientando que a instalação da tenda, onde foram realizadas várias actividades culturais 

de natal, criou a oportunidade de gerar ali um convívio geracional mediante um programa bastante 

diversificado. A propósito de visitantes, afirmou que, no ano passado, no castelo, houve um acréscimo de 

mais três mil visitantes do que no ano de 2015.  -----------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o membro da assembleia Artur Rodrigues realçando a apresentação do livro “Desassossego 

de ensinar”, da autoria do Prof. Daniel Joana, no antigo Convento dos Frades. Deu -lhe os parabéns pelo 

excelente trabalho e dedicação que tem pela cultura e ensino no concelho de Trancoso e louvou o facto 

de ter sido convidado para apresentar esse livro, o Prof. Dr. Albano Figueiredo. Agradeceu ao Presidente 

do Município a realização do concerto de ano novo no centro cultural de Vila Franca das Naves, assim 

como a todos os intervenientes. --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- No uso da palavra, o membro da Assembleia António Fonseca Ferreira, como representante deste 

órgão na comissão de acompanhamento da revisão do PDM, informou que a mesma estava atrasada. 

Disse que a revisão do PDM se iniciou em 2003/2004, tendo este Executivo relançado essa revisão com 

um programa que deveria estar concluído em Agosto de 2016. Referiu que, em Setembro passado, 

contactou o Vice- Presidente do Município, Eduardo Pinto, e o Eng.º João Mano e informaram-no que 

haveria atrasos mas que se previa que, até ao final do ano ou inícios de 2017, a revisão pudesse estar 
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concluída. Mencionou que lhe parece existirem dificuldades ao nível da REN e de outras questões, que 

dependem da Câmara, como é o caso da revisão da carta educativa e do Plano Municipal de Protecção 

Civil cuja aprovação se previa para muito breve.  Com a REN, existiram problemas em consequência de 

alterações na legislação. Disse que a expectativa era de que a revisão do PDM estivesse concluída até 

ao final deste ano, tendo-se decidido organizar um programa de trabalhos detalhados para recuperar 

atrasos e que, esse programa, informaria o momento da apresentação da proposta final da revisão a 

submeter à apreciação desta assembleia. Na sua opinião, tem havido uma atitude muito passiva por parte 

da equipa técnica. Os contactos com a Administração Central têm que ser feitos via Internet e a Câmara, 

vereador e Eng. João Mano, têm feito diligências e marcações nesse sentido. Já o mesmo não se passa 

com a equipa técnica que tudo remete para a Câmara, dando, a esse respeito, o exemplo da albufeira de 

Teja. Referiu que a revisão do PDM é de importância estratégica para o Município, não se surpreendendo 

que um dia destes, por iniciativa de Bruxelas ou do Governo Português, haja uma determinação de cortar 

os fundos comunitários a quem não possua PDM como já aconteceu no passado.  -------------------------------

----- Interveio o membro da assembleia, Tomás Martins alertando o membro da assembleia, António 

Fonseca Ferreira que, enquanto representante deste órgão, verificasse se o conteúdo do documento se 

viria a traduzir naquilo que os trancosenses quereriam para o seu concelho ou numa mera proposta 

técnica de alguém que não conhece a especificidade, que só se preocupa com números e perímetros e 

não tenha uma estratégia para o concelho. Disse que a carta educativa que datava de 2007, pelos vistos, 

também viria, em breve, uma versão para aprovação. Continuando, afirmou achar importante a revisão da 

rede social, que datava de 2006. Referiu que o diagnostico social como, também, o económico-social 

seria importante estarem actualizados, tendo em conta os pontos de vista legal e territorial. Gostaria de 

saber se, no âmbito da revisão do PDM, tinha sido calculado o plano de pormenor da albufeira da Teja. 

Relativamente ao ranking da transparência municipal, disse ter verificado que, este ano, a Câmara 

baixara catorze pontos. Perante esta situação, requereu ao Presidente da Assembleia Municipal o 

seguinte: “ O Grupo Municipal do PSD vem requerer o envio a todos os eleitos, com assento nesta 

Assembleia Municipal, uma relação dos contratos celebrados no ano económico de 2016, resultantes de 

procedimento pré- contratual “Ajuste Direto”, que não tenham sido objecto de publicitação no Portal Base 

GOV, com a seguinte informação: Objecto do Contrato; Preço Contratual; Data de celebração do 

contrato; tipo(s)  de contrato e adjudicatário. A informação solicitada deverá ser disponibilizada 

juntamente com os restantes documentos de suporte à próxima reunião ordinária da Assembleia 

Municipal.  Pelo Grupo Municipal do PSD. Tomás Martins”.  A este propósito perguntou ao Presidente do 

Município como estava a questão da eventual renovação do contrato com a empresa Águas da Teja e 

chamou à atenção do problema que a Padaria Quelhas, em Póvoa do Concelho, estava a ter com essa 

entidade relativamente à exploração de um ponto de água com tratamento filtros UV. ---------------------------

----- Usou da palavra o membro da assembleia, Carlos Saldanha, congratulando-se com o trabalho 

desenvolvido pela Mesa. Referiu dizer isto nesta altura porque em principio, na próxima sessão da 

Assembleia Municipal, teriam de regresso o secretário da mesa, Nuno Rodrigues, pessoa e funções que, 
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o deputado se tem esforçado por substituir. Tendo tido a oportunidade de participar nos trabalhos da 

Comissão Municipal da Protecção Civil, como representante da Segurança Social, quis registar a posição 

do Município quanto à recolha de cadáveres dos animais e à articulação com a GNR, com o médico 

veterinário e com os piquetes da Câmara, nomeadamente, aos feriados e fins de semana. Disse que 

seria bom ter o cuidado de elaborar as escalas e fornecê-las ao Município, ao Dr. Mendes e à GNR para 

que essa situação ficasse devidamente acautelada. Apelou a todos os Presidentes de Junta de Freguesia 

no sentido de assinalarem os caminhos rurais públicos que se encontram cortados, de difícil acesso, ou 

apropriados por particulares. Depois de sinalizados, deveriam fazer chegar a informação aos serviços 

técnicos para que se pudessem despoletar os respectivos processos, no sentido de resolver a situação 

para que, quando chegasse o verão, a prevenção contra incêndios estivesse feita. -------------------------------

----- Em resposta às questões colocadas, o Presidente do Município disse que o membro da assembleia, 

Paulo Leocádio, tinha toda a razão no que dizia respeito à coincidência de um conjunto de eventos 

realizados em vários concelhos da região. Disse que em Trancoso seriam dois, o Carnaval em Vila 

Franca das Naves e a Feira do Fumeiro. Referiu que, este ano, a feira coincidia com o fim de semana de 

Carnaval, mas que já se encontrava agendada, há muito tempo, para o ultimo fim de semana de 

Fevereiro e para o primeiro de Março. Disse que, no âmbito da CIM, se falava, frequentemente, nestas 

questões com vista a solucioná-las, mas que, depois, na hora da verdade, cada um procurava agendar os 

eventos para as datas que mais lhe convinham. Relativamente à ideia de se fazer um inquérito aos 

visitantes, disse ser um excelente desafio e que iriam procurar pô-lo em prática, este ano. Quanto à 

intervenção do membro da assembleia, Daniel Joana, disse que o facto de se terem realizado actividades 

na tenda colocada na Praça D. Dinis, para além da melhoria de condições, permitiu a afluência de um 

numero maior de pessoas às iniciativas, atraiu pessoas ao centro histórico, promovendo e divulgando 

Trancoso. Em relação à intervenção do membro da assembleia, Artur Rodrigues, a propósito do 

lançamento de alguns livros, disse que tem sido uma política deste Município apostar na cultura e apoiar 

escritores do concelho. Relativamente ao concerto de ano novo em Vila Franca das Naves, disse que 

teriam de continuar a realizar-se estas e muitas outras actividades naquela freguesia. Agradeceu a 

intervenção do membro da assembleia, António Fonseca Ferreira, relativamente à revisão do PDM. Disse 

que também o incomodava o tempo que já levava essa revisão e disse vir chamando à atenção desse 

facto nas várias reuniões que tem tido com a empresa. Comunicou existir a possibilidade dessa revisão 

estar concluída até ao final do ano e que, assim, o esperava, pois trata-se de um documento estratégico 

como referiu o membro da assembleia, Tomás Trigo. Referiu que a carta educativa estava na fase final 

da revisão e que teria em conta o do diagnóstico social e económico, apesar de existirem muitos 

indicadores a esse respeito. Relativamente ao índice da transparência e ao requerimento sobre essa 

matéria, referiu que o achava desnecessário, uma vez que, o site do Município havia sido reformulado há 

pouco tempo e que ele, Presidente, têm solicitado aos funcionários para que lá seja colocado o maior 

numero de informação possível. Mencionou que, apesar de terem baixado alguns lugares naquele 

ranking, existia um outro dado do qual se orgulhavam, que era o da média de pagamento a fornecedores 
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que, a nível nacional, passara do tricentésimo oitavo lugar para o octogésimo quarto. Quanto ao contrato 

com a empresa Águas da Teja disse não haver novidades e, face às questões colocadas pela ERSARE, 

parece-lhe que não as haverá brevemente. Registou os alertas feitos pelo membro da assembleia, Carlos 

Saldanha, sobre a recolha de cadáveres de animais e acerca da desobstrução de caminhos. -----------------

----- Usou da palavra o membro da assembleia, Tomás Martins, referindo que, também, tem sido 

estratégia do Município apoiar o associativismo. Fez referência aos noventa mil euros dados ao Grupo 

Desportivo de Vila Franca das Naves, mas não sabia se o Município tinha tido o cuidado de alertar as 

entidades que apoia para o facto de, por se tratar de subsídios de financiamento público, as mesmas 

passarem a ser adjudicantes e, como tal, teriam de observar aquilo que consta no código de contratos 

públicos. Pensa que seria importante fazer uma sessão de esclarecimento. Questionou para quando o 

encerramento em definitivo da Empresa Municipal e quanto custou, até ao momento, o processo da sua 

liquidação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente do Município usou da palavra referindo que, relativamente aos subsídios dados a 

associações, existiam nos protocolos cláusulas que obrigam a justificar a realização do montante 

atribuído. Disse que o valor dos noventa mil euros, atribuídos ao Grupo Desportivo de Vila Franca das 

Naves, se tratou do ultimo pagamento relativamente ao piso sintético. Disse que a sugestão de realizar 

uma sessão de esclarecimento tinha toda a razão de ser e que poderiam agendar-se reuniões com os 

dirigentes associativos. Relativamente à TEGEC referiu que o júri indicado para os concursos tem vindo a 

realizar o trabalho, sendo expectável que, até ao inicio do Verão, o processo esteja encerrado e a 

liquidação total da empresa esteja concluída. Disse não ter havido custos de extinção da mesma, a não 

ser os vencimentos do liquidatário. O Presidente informou que se iria passar à Ordem do Dia elencando 

os vários pontos que a constituíam.  --------------------------------------------------------------------------------------------

----- No ponto um, o Presidente do Município referiu que, para quem conhece o clima do concelho, 

tinham sido três meses de mau tempo o que condicionou de certa forma a actividade municipal. Disse 

que ao longo desse tempo tinham decorrido duas obras significativas, sendo uma delas a remodelação 

do mercado municipal que seria expectável que em Abril estivesse pronta. A outra foi a remodelação do 

Tribunal que, apesar de ser da responsabilidade do Instituto de Gestão Financeira e equipamentos da 

justiça, também, decorreu ao longo destes meses.  Salientou a conclusão dos trabalhos na Cogula e, 

também, uns pequenos arruamentos no Reboleiro. Para além disso, disse terem sido feitos os trabalhos 

normais como limpeza de ruas, manutenção de espaços verdes e reposição de massas betuminosas 

para tapar buracos. Referiu que, na época de natal, quer a iluminação, quer os palcos tinham sido 

trabalhos realizados pelos funcionários do Município. Salientou, ainda, que a remodelação da iluminação 

das muralhas também tinha sido feita pelos serviços da Câmara. Destacou a realização da Feira da 

Santa Luzia, o inicio do projecto SIM – Solução Integrada Mobilidade e fez o ponto de situação 

relativamente às acções judiciais. Em termos da informação financeira disse que ainda não existiam 

muitos valores em termos de execução da receita e da despesa, uma vez que estávamos no inicio do 

ano, mas que a situação seria semelhante à do ano anterior, na mesma altura. -----------------------------------
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----- Interveio o membro da assembleia Tomás Martins, que relativamente à limpeza das ruas disse que 

seria importante a aquisição de uma varredoura pois era penoso ver, nos meses de inverno, os 

funcionários em condições inadmissíveis. Enquanto mesário da Santa Casa da Misericórdia, solicitou 

para que fosse feita a poda da arvore que se encontra à entrada do posto da Repsol. Questionou sobre o 

que queria dizer-se com “edifícios Paço da Cultura”, no campo dos projectos em procedimento concursal 

a decorrer. Gostaria, também, de obter mais informação sobre a reunião tida em 21 de Novembro com o 

grupo parlamentar do PS. Perguntou como tinha decorrido a ultima edição da Eco Raia. Relativamente ao 

projecto Trancoso Sim gostaria de saber qual a taxa de utilização mensal e se seria possível, dentro 

dessa rede, enquadrar Sebadelhe da Serra como inicio da volta. Questionou a que se referia a reunião 

RIBBSE no Fundão e, por ultimo, disse que gostaria de obter alguma informação sobre a acção 

contestada em tribunal, no valor de trinta milhões quatrocentos e sessenta e sete mil euros pois não 

entendia se tinha sido uma acção do Município contra a MRG, ou vice-versa. -------------------------------------- 

----- O membro da assembleia José Nascimento, na sua intervenção, apelou para que antes de existir um 

documento final sobre o PDM, houvesse uma audição nas freguesias, inclusivamente um debate 

aprofundado para que os munícipes possam tomar parte do assunto. Quanto ao projecto SIM disse ter 

estado na apresentação e considera ser uma iniciativa útil. Apelou, porém, para que a trajetória se 

iniciasse em Sebadelhe da Serra e disse que teria sido bom que as freguesias também tivessem sido 

ouvidas. Relativamente à Protecção Civil disse concordar com a intervenção do membro da assembleia 

Carlos Saldanha no que respeita às acessibilidades. Questionou se existia algum plano para que os 

caminhos fossem limpos e arranjados em harmonia com as juntas de freguesia. Quanto aos subsídios às 

juntas de freguesia disse que havia a intenção por parte do Município de haver um pouco mais de apoio. 

Gostaria de saber a perspetiva de um valor para que as freguesias ficassem com uma ideia daquilo que 

poderiam contar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em resposta às questões colocadas, o Presidente do Município a propósito da intervenção do 

membro da assembleia Tomás Martins disse que concordava que, por vezes, era penoso ver as 

condições em que trabalhavam alguns dos funcionários da limpeza e faria todo o sentido a aquisição de 

algum equipamento para melhorar esse serviço. Disse que o valor de uma varredoura com qualidade era 

de cento e cinquenta mil euros, existindo outras de menor qualidade mais baratas e estavam ainda a 

ponderar essa situação. Referiu que, através de alguns programas do instituto de emprego e formação 

profissional, iriam colocar mais uma ou duas pessoas para a limpeza no centro histórico. Quanto à 

questão da poda da arvore disse estarem disponíveis para colaborar. Relativamente ao projecto Paços da 

Cultura, disse referir-se a um projecto para os actuais Paços do Concelho virem a ser transformados em 

Paços da Cultura. Relativamente à reunião tida com os deputados do grupo parlamentar do PS 

esclareceu que se realizou no âmbito das jornadas parlamentares, realizadas na Guarda, onde foram 

criados grupos que visitaram todos os concelhos do distrito. O assunto principal dessa reunião foi a 

situação que se vivia na EPT a propósito do desbloqueamento de verbas no âmbito do programa 

operacional capital humano. Quanto à sigla RIBBSE, explicou que significava “Rede Intermunicipal das 
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Bibliotecas da Beira e Serra da Estrela” e que tinha sido assinado um protocolo entre todas as Câmaras 

da área geográfica da CIM, no sentido de passar a haver uma interligação, através de computadores 

instalados em cada uma das bibliotecas, e ser possível ter acesso a documentação de outros concelhos. 

Referiu que relativamente aos dados do projecto SIM, no mês de Janeiro todos os resultados de circuitos 

tinham sido positivos, sendo os eixos com maior procura os de Aldeia Nova e Guilheiro. Nesse mês disse 

terem sido transportadas um total de 313 pessoas. Respondendo ao membro da assembleia José 

Nascimento, referiu que poderiam ter tido uma maior colaboração com as juntas pois estas eram 

parceiros importantes na divulgação deste projecto estando, contudo, ainda a tempo. Relativamente à 

acção judicial disse que iria solicitar para que fosse dada a palavra ao vereador João Paulo Matias. 

Relativamente aos caminhos rurais e à protecção da floresta disse que esses assuntos tinham sido 

analisados no âmbito de reuniões da Comissão Municipal de Protecção Civil. Quanto ao apoio às juntas 

de freguesia considerou haver um sinal positivo pois num dos pontos da ordem do dia iriam aprovar um 

apoio à União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital substancialmente superior aos atribuídos 

em anos anteriores. Salientou que nos últimos anos nenhuma freguesia ficou sem qualquer apoio 

financeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O membro da assembleia José Nascimento, informou que através do IFAP tinham sido aprovadas 

algumas candidaturas para limpeza de floresta, tendo Palhais três candidaturas aprovadas e Reboleiro, 

duas. Prevê-se que até Julho essas limpezas estejam feitas e que seria bom que a Protecção Civil se 

empenhasse a arranjar as acessibilidades porque depois poderia ser infrutífero o trabalho feito na 

limpeza.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Foi dada a palavra ao vereador João Paulo Matias para esclarecer as questões de caracter judicial. 

No uso da palavra, referiu que este Executivo tomou posse e mandou elaborar três auditorias. Duas 

jurídicas, relacionadas com o processo da construção da Parceria Publico Privada, e uma auditoria 

técnica relativa ao custo das obras da central de camionagem, campo da feira e centro cultural Miguel 

Madeira. Disse que relativamente à avaliação das obras resultou uma diferença de quatro milhões e meio 

de euros, entre os nove milhões que teriam sido contraídos pela Paceteg para a construção dos três 

equipamentos. Perante o resultado das auditorias, a Câmara Municipal elaborou uma proposta quer ao 

grupo MRG, quer à Caixa Geral de Depósitos no sentido de encontrar uma solução de consenso e que 

não passasse por um diferendo judicial. Essa proposta assentava num acordo tripartido entre a CMT, a 

CGD e a Paceteg, que seria submetido ao Tribunal de Contas. Nesse acordo a Câmara assumiria dessa 

diferença de quatro milhões, um milhão e meio de euros, o grupo MRG um milhão e meio de euros e a 

CGD outro milhão e meio de euros. Referiu que na reunião tida com o grupo MRG, em Lisboa, não se 

mostrou receptiva a esta solução nem apresentou qualquer contraproposta. De seguida, em 5 de Janeiro 

de 2016, tiveram uma reunião com a administração da CGD onde, antes do Município apresentar a 

proposta, este foi informado que a CGD já tinha uma acção pronta para intentar contra a Câmara e a 

Paceteg. Ainda assim, apresentaram a proposta ficando a CGD de apresentar uma contraproposta antes 

de intentar uma acção contra o Município. Ficaram surpresos de, no dia 20 de Abril de 2016 ficaram a 
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saber que a CMT, a TEGEC e a Paceteg foram citadas no âmbito de uma acção sem que a CGD tivesse 

feito a contraproposta que se tinha comprometido fazer. Face a essa situação a Câmara contestou a 

acção onde são pedidos nove milhões, cento e quarenta e cinco mil euros que se refere ao valor das 

prestações devidas pelo financiamento que a CGD deu para a construção dos equipamentos. O 

Município surge porque a CGD entende que o Município é responsável por via de uma carta de conforto 

emitida no âmbito do processo de financiamento. A Câmara entende que essa acção deveria ser 

intentada também ao grupo MRG pois considera que o mesmo tem responsabilidades nesta situação. 

Como este não tinha sido intentado optou-se por intentar outra acção não só contra a CGD, mas também 

à Paceteg e o grupo MRG. O vereador, informou que na acção é pedido, com base nas auditorias feitas, 

que seja declarada a nulidade do processo de constituição da PPP, a nulidade do contrato de 

financiamento outorgado entre a Paceteg e a CGD para a construção dos três equipamentos, a nulidade 

dos contratos de arrendamento celebrados entre a Paceteg e a CMT e que a Câmara fosse condenada 

pela utilização dos equipamentos por um custo que equivalha à avaliação feita, na importância de quatro 

milhões e meio de euros. Entre a acção da CGD e a acção que o Município intentou, no dia 30 de Junho 

de 2016, realizou-se uma reunião do Conselho de Administração da Paceteg foi tomada uma deliberação, 

na qual, o Vereador João Paulo Matias, se recusou a votar na qualidade de Presidente desse Conselho.  

A deliberação era no sentido de que a Paceteg intentasse uma acção contra o Município e a TEGEC e 

pedisse o pagamento de rendas em divida e a chamada clausula penal, que previa que em 

incumprimento do pagamento das rendas a PACETEG poderia pedir todas as rendas vencidas ao longo 

de 25 anos. Disse que os trinta milhões de euros são exactamente esse valor e, referiu que a MRG não 

só contestou, como contra-atacou e evocou atitude de reconvenção, resolução dos contratos de 

arrendamento e o pagamento das rendas durante o período que está estipulado, ou seja, 25 anos. Disse 

que se entendeu colocar no “mapa da informação” a acção contestada e o valor reclamado de trinta 

milhões à Câmara pelo grupo MRG e, informou, ainda, que esta semana o Município tinha sido notificado 

pela Autoridade Tributária na intenção de fazerem duas penhoras, uma delas à empresa Feira e 

Mercados Trancoso, Lda / edifício do leilão do gado ( processo que já vem do anterior Executivo) e outro 

aviso de penhora no sentido de penhorar a central de camionagem, o campo da feira e o centro cultural 

Miguel Madeira por causa da questão do IVA, pois as rendas continuam a ser emitidas, apesar dele 

próprio, em todas as reuniões do Conselho de administração da Paceteg, dizer que não se deviam 

facturar para não dar origem a IVA, mas como o grupo MRG tem dois vogais, vence sempre a posição 

deles. O resultado desta situação é que a Paceteg, proprietária dos três equipamentos, em termos de IVA 

já deve ao fisco quatrocentos e cinquenta e três mil oitocentos e vinte e nove euros. -----------------------------

----- Interveio o membro da assembleia João Baptista, para dizer que em trinta e dois itens relativos a 

informação sobre a agenda do Presidente da Câmara, tirando quatro casos onde foi explicado o que 

motivou essas reuniões, todos os outros itens estão omissos quanto aos assuntos tratados. Deu como 

exemplo o facto de não constar a reunião tida com a CCDRC. Referiu-se, seguidamente, ao índice de 

transparência salientando que no inicio do mandato era dada mais informação sobre a quem eram dados 
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os subsídios e o seu valor. Sensibilizou o Presidente do Município para que voltasse a apresentar essa 

informação. Disse não saber quem daqui a uns tempos seriam os protagonistas desta Assembleia, mas, 

que não se revia em posições para um projecto autárquico para Trancoso, que contasse por indivíduos 

paraquedistas e irresponsáveis. Apoiará quem mereça o seu respeito e dará o seu melhor pelo concelho 

de Trancoso. Salientou que o Presidente no Município, em 2013, depois de tomar posse, elencava um 

conjunto de preocupações, ambições e construções. Acreditava, então, num futuro mais risonho e que 

uma das questões era vencer o despovoamento. Disse ter visto escrito que uma das apostas do 

Executivo era promover as áreas do turismo e da restauração por forma a atrair pessoas e que nenhum 

estabelecimento publico encerrou, bem pelo contrário, a EPT estava a crescer. Assim, questionou, face a 

este depoimento, o que é que esta autarquia já tinha feito em termos das áreas do turismo e restauração 

para atrair pessoas. Relativamente ao encerramento de estabelecimentos públicos disse que não seria 

bem assim. Sugeriu, na questão da coincidência de eventos, que a solução deveria passar pela 

diferença, pela qualidade do cartaz e não ter receio do que se passa em outros concelhos. --------------------

----- Interveio o membro da assembleia Leonel Alves, mencionando que, na folha 7, da informação da 

actividade municipal, onde constam as acções judiciais, as cinco da Biosfera já se encontravam pagas. 

Disse que  em observações a obras não concluídas pelo anterior executivo, junto ao valor acordado a 8 /7 

/2013, há uma referência para 18/04/2016 que diz respeito à celebração de um novo acordo, mediante o 

qual o Município se obrigou a pagar a quantia de quatrocentos e quarenta mil euros em prestações com 

renuncia total de juros. Questionou se ainda faltava pagar este valor, ao qual o Presidente do Município 

respondeu que já se encontrava pago. Relativamente à acção de Aurélio Lopes Lda, obras não 

concursadas no valor de um milhão, oitocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e seis euros 

questionou se foi provocada a intervenção das pessoas que interferiram de uma forma menos legal. 

Gostaria, ainda, de saber a que se refere a acção dos Herdeiros Dr. Sampaio e Melo. Sobre a acção 

Ascop, Construção Civil e Obras Publicas, Lda, entende que esta acção devia estar num tribunal de 

comarca e não num tribunal administrativo. Quanto às acções da Zurich, perguntou se, se tratavam de 

prémios não pagos ou de anomalias existentes nas estradas, e que tivessem provocado algum tipo de 

dano ou acidente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente do Município relativamente à intervenção do membro da assembleia João Baptista 

referiu que a reunião da CCDRC, a 10 de Janeiro, teve a ver com o PDM. Quanto aos subsídios disse ser 

com transparência que, os mesmos, são publicados nas actas do Executivo e, a posteriori, no site do 

Município. Relativamente à quebra populacional que se verifica no concelho, e não só, considera ser algo 

que deve preocupar a todos pois não é fácil corrigir este indicador e, dentro do distrito, o concelho de 

Trancoso seja o segundo a perder menos população. Disse que de 2014 para 2015 o concelho apenas 

perdeu sessenta e cinco pessoas. Em 2012 foi o ano em que se registou maior quebra populacional, 

perdendo-se duzentas e doze pessoas. Crê que os eventos realizados em Trancoso são eventos de 

qualidade, mas que poderiam vir a melhorar um ou outro pormenor. Pediu para ser dada a palavra ao 

vereador João Paulo Matias para esclarecer o assunto das acções. ---------------------------------------------------



Acta n.º 19 – 20 de Fevereiro 2017 

 

Pág. 11 
 

----- No uso da palavra, o vereador salientou que os mapas estavam divididos. Por lapso, não ficou a 

constar que o primeiro e segundo mapa eram da responsabilidade do anterior Executivo e, apenas o 

ultimo mapa era da responsabilidade deste Executivo. Assim, das vinte e seis acções apresentadas só 

três foram intentadas no tempo deste Executivo. Referiu que as acções da Zurich tinham a ver com dois 

acidentes de viação, onde a seguradora terá pago ao condutor do veiculo e, agora, reclama esse valor e 

outro, na Quinta do Conde que teve a ver com o rebentamento de um tubo de gás que queimou um 

trabalhador e, após o pagamento da indemnização a seguradora considera que o Município também teria 

culpa pois não tinha informado dos locais em que passava a canalização do gás.  Disse que apenas em 

duas acções, da Calvestlar e da iluminação exterior do quartel de Vila Franca das naves é que chamaram 

à responsabilidade o Dr. Júlio Sarmento, o Presidente da Câmara da altura. Informou que havendo 

processos crimes a decorrer e que venha a ser deduzida uma acusação, a Câmara poderia vir com um 

pedido de indemnização contra o anterior Presidente da Câmara, quer contra anteriores vereadores que 

tenham participado em ilegalidades. No que diz respeito aos terrenos inundados pela barragem da Teja 

disse tratar-se de uma situação ocorrida em 1994 em que a Câmara em vez de expropriar ou chegar a 

acordo com os proprietários dos terrenos inundados pela barragem, resolveu avançar com as obras e 

nem expropriou, nem pagou aos proprietários os terrenos, sendo uma acção em que os proprietários vêm 

pedir o valor desses terrenos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O membro da assembleia Leonel Alves referiu que se impunha que todos os envolvidos nas acções 

fossem ouvidos. Disse ser elementar um seguro adequado para o tipo de situações apresentadas nas 

únicas três acções deste Executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Usou da palavra o membro da assembleia, Júlio Sarmento, mencionando que na questão das acções 

judiciais, as obras que a Câmara colocou imputadas ao anterior Executivo são cerca de quatro milhões de 

euros, e os processos da CGD de nove milhões e das rendas vencidas de trinta milhões de euros à 

Paceteg, são imputáveis graças à litigância desta Câmara. Disse que uma Câmara que recebe por ano 

mais de nove milhões de euro de receita corrente, não chegando a três milhões o gasto de estrutura, que 

tem de serviço da divida, do PAEL, quinhentos e setenta mil euros e na parceria quinhentos e trinta mil, 

ao longo de vinte e cinco anos, vai transformar esta questão numa litigância com a CGD a exigir nove 

milhões do conjunto do empréstimo e a MRG, trinta milhões do conjunto das rendas vencidas. Disse que 

se a Câmara pagasse os nove milhões à CGD, estes trinta milhões não teriam sustentabilidade porque os 

contratos de arrendamento serviam para, ao longo de vinte e cinco anos, acomodar o pagamento do 

empréstimo à CGD. Disse que existia, também, uma rubrica para algo que a parceria não tem realizado 

que era a conservação dos bens durante os vinte e cinco anos. Disse que com esta conflituosidade a 

Câmara corre o risco de ser condenada no pagamento dos nove milhões à CGD que estavam alocados 

durante os tais vinte e cinco anos, o que não tornará fácil o próximo mandato. Na sua opinião a Câmara 

podia ter negociado com a CGD, obter mais dois anos de carência, podia tentar baixar o juro porque o 

mercado internacional das taxas assim o justificava e apenas com o parceiro negociar a questão. Isso 

evitaria a acção da CGD e permitiria reduzir a conflituosidade com a MRG para padrões menos 
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significativos. Relativamente à questão da negociação dos terrenos para a construção da barragem da 

Teja, disse que negociaram e chegaram a acordo com cerca de oitenta proprietários e, ao Sr. em causa, 

foi-lhe feita uma proposta de indemnização para a ocupação dos terrenos, mas o que se passou é que 

ele não era o único proprietário do terreno, havendo um conjunto de irmãos, com os quais não se 

entendia e, tendo sido por isso que este acordo, único, não foi concretizado. Ainda relativamente à 

questão do IVA e das rendas, disse que esta surge no momento em que não foram feitos os pagamentos 

das rendas, mas que foi opção da Câmara, tendo agora a consequência. Relativamente à F.M.T. disse ter 

sido uma sociedade privada com participações da Câmara Municipal, da Cooperativa Bandarra e da 

Associação Comercial e, salientou, que não teve qualquer intervenção nesta sociedade. No que concerne 

a povoamento/ despovoamento afirmou que os censos de 2011 demonstraram que o concelho de 

Trancoso ficou no segundo lugar do distrito e, neste momento, os resultados provisórios colocam o 

concelho em quinto lugar a nível do distrito. Questionou o Presidente do Município se tinha autorizado o 

seu chefe de gabinete a dar aulas na EPT, uma vez que o exercício, no gabinete privativo do Presidente 

da Câmara, é em regime de exclusividade mesmo que receba ou não qualquer outra importância. 

Relativamente ao projecto SIM questionou se a escolha do parceiro privado foi concursada pela CIM, ou 

feita caso a caso. Disse que se a escolha foi feita por ajuste directo, mesmo que lhe chamem protocolo, 

estavam perante uma concessão de serviço, que devia ter vindo à Assembleia Municipal e devia ter sido 

objecto de concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

----- Interveio o membro da assembleia António Pina, Presidente da união de freguesias de Vila Franca 

das Naves e Feital questionando o porquê de não ter visto grande publicitação sobre a realização da Eco-

Raia em Vilar Formoso. Pensa que o sal-gema deveria ter sido deitada em todo o concelho e não só na 

sede. Questionou se foi acautelada a garantia do campo de futebol de Vila Franca das Naves pois 

quando chove, na sua opinião, torna-se numa piscina de crianças. Relativamente à poda das arvores 

gostaria de saber se, depois de ser concretizada em Trancoso, iriam à sua freguesia. Disse que na 

informação da actividade municipal continua a aparecer limpeza das ruas em Vila Franca das Naves mas 

gostaria, porém, que um dia, constasse da informação municipal, as passadeiras elevadas. -------------------

----- No uso da palavra, o Presidente do Município disse que na Eco-Raia tinham estado presentes três 

produtores do concelho e que competia não só ao Município, mas, também a outras entidades e 

empresários estarem receptivos e participarem nestas iniciativas. Informou que tinha sido feito o desafio a 

outros empresários, mas não estiveram presentes. Considera a questão do sal-gema, para todo o 

concelho, pertinente. Quanto ao campo de futebol disse não ter a ideia daquilo se transformar numa 

piscina mas, naturalmente, que existem pequenos pormenores para serem resolvidos. Disse que 

estariam atentos à garantia das podas e, também, às passadeiras. Relativamente à intervenção do 

membro da assembleia Júlio Sarmento, disse que este executivo encontrou em 2013 uma situação 

incontrolável na divida e que felizmente definiram o reequilíbrio financeiro como prioridade do concelho. 

Comparou os nove milhões dos três equipamentos construídos através da PPP com a remodelação que 

está ser feita no antigo mercado no valor de quinhentos mil euros. Disse não ser estratégia deste 
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executivo fazer obra para os outros que vierem a seguir pagarem. Salientou que esta Câmara tem tido 

competência para lidar com as acções judiciais e tenta resolver os problemas vindos do passado, 

procurando, também, dinamizar o presente e perspetivar o futuro. Referiu que mediante os dados do 

instituto nacional de estatística e todos os resultados transmitidos pelo jornal “O Interior”, a percentagem, 

em termos de variação populacional, Trancoso foi o segundo melhor concelho do distrito e o quarto no 

âmbito da Comunidade Intermunicipal. -----------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio novamente o Presidente da União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital 

referindo que o campo de futebol da sua freguesia não tem lá para executar apenas pequenos arranjos, 

pois toda a gente que foi lá verificou que aquilo é uma piscina que custou cento e oitenta mil euros ao 

Município e que não deve ser deixada assim. Pensa que se deveria falar mais no presente do que no 

passado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em pedido de esclarecimento, o membro da assembleia Tomás Martins referiu que o Presidente do 

Município tinha dito que outras entidades teriam intervenção na organização da Eco-Raia. Disse que em 

tempos a AENEBEIRA, relativamente ao concelho de Trancoso e até na Mêda, colaborou com os 

respectivos municípios no sentido de os mobilizar. Disse que este ano, tanto quanto sabia, esse pedido 

de colaboração não tinha sido solicitado à AENEBEIRA. Disse que a segunda edição da feira Eco-Raia 

tinha sido feita em Trancoso tendo sido certo que na primeira edição levaram doze produtores a 

Salamanca, na segunda edição, realizada aqui, estiveram presentes o mesmo numero e a partir de 2013, 

tiveram oito, em 2014 não conseguiu obter dados, em 2015 estiveram quatro e em 2016, três. Sendo um 

dos objectivos estratégicos do Município a questão de potenciar os produtores, questionou se não seria 

esta feira uma oportunidade para os motivar. --------------------------------------------------------------------------------

----- Em resposta, o Presidente do Município disse que de forma insistente foram feitos vários contactos 

no sentido de levar mais produtores a essa feira. Entende que nesta matéria de incentivar, captar 

empresários, a Associação, também tinha responsabilidades e ficava feliz por ver que na Feira do 

Fumeiro, fruto desta parceria, o pavilhão multiusos estaria cheio. Segundo o vereador Eduardo Pinto o 

documento recebido da Associação dos Municípios Cova da Beira foi enviado para a AENEBEIRA para 

divulgação. O Presidente do Município, a propósito de outras questões levantadas pelo membro da 

assembleia Júlio Sarmento, solicitou para que fosse dada a palavra ao vereador João Paulo Matias. -------

----- O vereador referiu que nunca foi dito que tinha sido por falta de receitas que não se pagavam as 

rendas que a Tegec pagava à Paceteg e que a questão se devia à impossibilidade legal da Câmara. 

Quando este Executivo entrou em Outubro de 2013, já as rendas não estavam a ser pagas desde Julho 

de 2012. A questão é que o anterior executivo tinha a obrigação de submeter os contratos de 

arrendamento ao tribunal de contas. Disse também não ser verdade dizer que os trinta milhões não se 

somam aos nove da CGD pois, nos contratos de arrendamento celebrados entre a Câmara, a TEGEC e a 

Paceteg, não consta em nenhuma clausula que as rendas se destinam a pagar o empréstimo da CGD. A 

clausula penal dos trinta milhões são o valor das rendas a vencer ao longo de vinte e cinco anos. 

Informou que a semana passada teve uma reunião em Mafra com nove municípios com o mesmo 



Acta n.º 19 – 20 de Fevereiro 2017 

 

Pág. 14 
 

problema e salienta por isso, que este Executivo não inventou nenhuma litigância. Relembrou ao membro 

da assembleia que relativamente à questão do chefe de gabinete, quando este executivo tomou posse já 

existia uma psicóloga que prestava serviço à EPT. Disse que havia de averiguar se existiu algum 

despacho, do anterior executivo, para que a mesma pudesse prestar tal serviço. Lembrou, também, um 

chefe de gabinete fantasma, o falecido Dr. Álvaro Dias que nunca apareceu. Esclareceu que o chefe do 

gabinete apenas dá umas aulas de geografia, o que poupa dinheiro à EPT. ----------------------------------------

----- Em defesa da honra, o membro da assembleia Júlio Sarmento disse que se o vereador João Paulo 

Matias tivesse lido o contrato de financiamento que evocou, teria visto que a Câmara Municipal se 

comprometia a celebrar um contrato de arrendamento para pagar aquelas verbas. Disse que os contratos 

de arrendamento da Paceteg destinavam-se escrupulosamente a pagar as prestações da CGD e se a 

Câmara for condenada no pagamento dos nove milhões, caiem os outros trinta milhões, que não têm 

nada a ver a não ser a mesma coisa uma vez que o objecto da renda se destinava a pagar a prestação. 

Compreende que o vereador tenha tido algumas duvidas se os contratos de arrendamento teriam de ir, 

ou não, ao visto do Tribunal de Contas ainda que haja jurisprudência no sentido que não deviam e estão 

excluídos os contratos de arrendamento. Disse que as rendas deixaram de ser pagas num período 

circunscrito de tempo porque a Câmara tinha um parceiro privado, construtor, que assumiu uma 

reparação de um conjunto de obras e, nesse sentido, fez a suspensão para que este fosse pressionado. 

Quanto ao falecido Dr. Álvaro Dias disse que o mesmo veio falar com ele no sentido de durante um certo 

tempo, poder ser chefe de gabinete, sem renumeração, tendo em vista a possibilidade de apresentar uma 

tese de doutoramento. O despacho de nomeação foi feito, mas o Dr. Álvaro Dias não veio para o lugar, 

como era sua obrigação, e por isso não foi feita a publicação do Diário da República. Salientou que só 

após a publicação é que o despacho produz efeito. ------------------------------------------------------------------------

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

----- No uso da palavra, o Presidente do Município disse tratar-se de uma revisão muito simples tendo 

sido abertas algumas rubricas que se destinariam a obras que ainda pretendiam realizar. Informou que o 

valor dessa revisão seria de sessenta e dois mil euros, estando em causa a beneficiação do recreio da 

EBI de Trancoso; a remodelação da rede de abastecimento de água e em alguns arruamentos no bairro 

de Santa Luzia; requalificação frente ao estacionamento do mercado municipal onde serão instaladas 

seis pequenas lojas comerciais; requalificação do próprio estacionamento ; um pequeno centro de recolha 

de animais, arruamentos em Valdujo e recuperação da antiga escola primária de Vale do Seixo e 

transformá-la em pequeno albergue para que se possa criar com outros Municípios a Rota do Côa. --------

----- Interveio o membro da assembleia João Baptista questionando se o espaço comercial a criar frente 

ao estacionamento do Mercado Municipal se tratava de um outro projecto, ou se se tratava de um 

projecto integrado. Em termos de abastecimento de água, em termos de protecção civil, questionou se o 

Mercado estava garantido com um projecto de segurança.  --------------------------------------------------------------

----- O membro da assembleia Júlio Sarmento mencionou que o Mercado Municipal ficava num meio 

urbano com muita dignidade, junto das Portas D’El Rei, e era pena que não se tenha ido para um projecto 
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mais arrojado. Questionou se a fachada onde se encontra o antigo BES iria ser mantida, pois , é de 

opinião que não se fazendo um mercado novo seria de manter uma imagem com alguma coerência 

daquilo que tinha sido executado. ------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em resposta às questões, o Presidente do Município disse ao membro da assembleia João Baptista 

que aquele espaço comercial tratava-se de um projecto novo, tal como a requalificação do espaço que 

serve de estacionamento. Disse que o valor que seria gasto no Mercado Municipal não seria suportado 

totalmente pelo Município estando a ser feita uma candidatura no âmbito do plano da acção da 

regeneração urbana. Quanto à fachada disse que iria manter-se, sendo que a única alteração seria no 

portão da entrada do lado da Repsol. -------------------------------------------------------------------------------------------

----- O membro da assembleia João Baptista questionou, novamente, se o projeto da praça tinha 

aprovado algum projecto de segurança e, caso não tenha, se estava assegurada a conduta a nível de 

bocas de incêndio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente do Município disse que supunha que os projectos de segurança estariam 

salvaguardados, mas que confirmaria essa informação depois. ---------------------------------------------------------

----- O Presidente da Mesa submeteu a proposta à votação, tendo sida a mesma aprovada por 

unanimidade. Informou que se iria passar ao ponto três. ----------------------------------------------------------------

----- Usou da palavra o membro da assembleia Artur Rodrigues referindo que a sua intervenção tinha por 

finalidade esclarecer esta assembleia.  Disse que os dezasseis mil euros atribuídos à freguesia de Vila 

Franca das Naves não tinha sido um compromisso que a Junta tivesse solicitado, foi sim obrigada. Disse 

que estes pagamentos faziam parte de um negocio de ordem particular em que o anterior executivo 

esteve interessado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em pedido de esclarecimento, o membro da assembleia Júlio Sarmento disse não ser verdade que o 

Executivo anterior tivesse, no âmbito deste assunto, um negócio.  Disse que ainda no tempo do ex 

Presidente Miguel Madeira, a Junta de Freguesia, que não a Câmara, adquiriu um armazém à sua sogra. 

Disse ter sido vontade da Junta possuir um armazém para arrumar as coisas, etc. pelo que o Executivo 

da altura não teve qualquer interferência, a não ser um subsidio para que a junta pudesse honrar o 

compromisso do financiamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o Presidente da Junta daquela Freguesia, António Pina, concordando com a intervenção do 

membro da assembleia Júlio Sarmento e referindo que tinha sido a junta a comprar aquele imóvel. Disse 

que os papeis estavam assinados pela junta de freguesia e a Câmara incumbiu-se de, todos os anos, dar 

o valor das prestações como subsidio à junta para pagar aquele edifício. --------------------------------------------   

----- Em defesa da honra o membro da assembleia Artur rodrigues disse ter entendido as palavras do 

Presidente da União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital mas considerava que a aquisição 

daquele imóvel tinha sido imposta pelo Executivo anterior e não tendo sido a Junta que pediu para 

assumir aquele compromisso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- O Presidente da União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital interveio, novamente, para 

referir que sendo assim, o membro da assembleia Artur Rodrigues estaria a chamar incompetente à 
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pessoa que assinou e não considerava correcto estar a difamar a pessoa que esteve lá na altura. Mais 

uma vez salientou que os papeis se encontravam todos assinados pelo então Presidente da Junta de 

Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O membro da assembleia Artur Rodrigues referiu que quando expôs esta situação foi para, de certa 

forma, defender o actual Presidente daquela freguesia, para demonstrar que Vila Franca não tem nenhum 

beneficio com este subsidio, pois pertence ao passado, e para que o mesmo possa solicitar mais verba 

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

----- Interveio novamente o Presidente da União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital 

aceitando a defesa do membro da assembleia Artur Rodrigues mas que não poderia aceitar que outras 

pessoas fossem postas em causa. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

unanimidade. Informou que se iria passar ao ponto quatro. -------------------------------------------------------------

----- No uso da palavra, o Presidente do Município referiu que como queriam que o carnaval na freguesia 

de Vila Franca das Naves fosse um grande evento e querendo manter a colaboração para a realização do 

mesmo, atribuíam um apoio no valor de seis mil euros. ------------------------------------------------------------------- 

----- Interveio o Presidente da Junta daquela freguesia agradecendo este pequeno apoio. Referiu que era 

impossível concorrer com os concelhos vizinhos se não fosse criado um evento de qualidade. Pensa que 

deveria ser reflectido se este evento, a ser feito, deveria ter qualidade e ser uma referência no concelho, 

ou se mais valeria acabar. Disse que a Junta nunca iria desistir de organizar o Carnaval mas poderia 

fazer um evento com menos dinheiro apenas para as pessoas se divertirem. --------------------------------------

----- No uso da palavra o membro da assembleia, Paulo Leocádio, deu os parabéns ao anterior 

interveniente e disse que, concordava realmente, que dever-se-ia reflectir sobre os eventos e conhecer 

aquilo que é feito para se poder melhorar ou deixar cair. Considera ter sido uma das melhores 

intervenções que já viu neste órgão. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Mesa corroborou com a intervenção do membro da assembleia Paulo Leocádio pois 

considera que o carnaval de Vila Franca das Naves já tem algum prestigio e seria altura de dar um salto 

qualitativo.  Colocou a proposta à votação tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. -------------------

----- Passados ao Período de Intervenção do Público interveio o munícipe João Carlos Gamboa 

referindo que iria intervir sobre a falta de qualidade da água que chega às torneiras. Disse que essa água 

chega cheia de partículas, cheiro e cor e, quando ocorrem estas situações, costuma ligar à empresa 

Águas da Teja. Depois de tantas situações dessas começou a fazê-lo por escrito por email’s, dos quais 

dá conhecimento ao Município e este, depois de alguma insistência, tratou do assunto dirigindo um email 

a essa empresa em que solicitava informação sobre os procedimentos da mesma para evitar o sucedido 

e que informassem a Câmara se, à data, tinha sido dada explicação e resposta. Passou a ler a seguinte 

resposta das Águas da Teja: “ Sempre que exista uma ruptura é publicada na nossa página da net ( tem 

consultado e nunca lá viu tal informação), podendo tomar as seguintes precauções: constituir uma 

pequena reserva de água em garrafões ( é possível alguém utilizar água do garrafão para tomar banho? 
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Geralmente compra água para beber e cozinhar, pois a água que chega ás torneiras não cumpre o 

regulamento que a Câmara tem publicado, onde consta que a mesma está obrigada a fornecimento de 

água potável, o que não é o caso). Manter as torneiras fechadas e não por em funcionamento aparelhos 

que consumam automaticamente água (Não é bruxo para saber quando isso irá ocorrer) Quando é 

reposto o abastecimento é aconselhável deixar correr a água para purgar o ar e limpar bem as 

canalizações. (tem-no feito, mas como em Trancoso se for ultrapassado um m3 diário passa de um euro 

e meio, questiona se isto, é resposta que se dê).” Salientou que no próprio site da empresa consta que 

beber água é seguro. Questionou qual a monitorização feita à qualidade da água nas etares deste 

concelho e se quem fiscaliza, o controlo da ETA que está na barragem e que partículas compõem o 

interior das tubagens que nos abastecem. Consultando o site das Águas da Teja disse existirem uma 

série de amostras recolhidas nunca vendo nenhuma da sua habitação porque todas as vezes nunca 

recolheram nenhuma amostra. Disse que os munícipes pagam taxas para as águas serem tratadas e elas 

não o são. Questionou se foi tomada alguma iniciativa, ou se estava prevista alguma melhoria da 

qualidade da água e do ambiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------

---- O Presidente do Município solicitou que fosse dada a palavra ao vereador Eduardo Pinto uma vez que 

era ele que costumava tratar destes assuntos. -------------------------------------------------------------------------------

----- O Vereador disse que aquilo que aconteceu ao munícipe, também, já foi vitima disso e sempre que 

têm conhecimento dessas situações, a atitude imediata da Câmara é pressionar a empresa Águas da 

Teja. Disse que, numa reunião com administradores de topo, foi colocada a questão e pediram inclusive 

que tivessem uma atitute efectiva, pois sabem que uma forma de minorar é sempre que existe uma 

rutura, fazer uma descarga suficiente. Disse que as Águas da Teja devem e têm a obrigação de fazer 

esse trabalho. Disse ser verdade que existe sempre um jogo do empurra para a Câmara, que é o facto 

das canalizações terem alguma idade e, portanto, não ser possível “limpá-las” de forma a que a água 

chegue com a qualidade devida. Independentemente dessa desculpa e tendo os munícipes toda a razão, 

a empresa pode melhorar o serviço que presta. Se a delegada de saúde for questionada, ela dirá que a 

água que chega às torneiras é de qualidade e é potável mas, obviamente, quando há esses episódios, 

não o é. Sendo uma empresa privada, os mecanismos são limitados para intervir mas quando têm 

conhecimento, fazem-no. Disse ser um facto que não têm conseguido que estas situações deixem de 

ocorrer, mas tentariam que elas afectem em menor numero os munícipes. Quanto à questão das ETAR’s 

disse que o Município tem duas candidaturas aprovadas para fazer a requalificação da Etar da Quinta do 

Seixo, que nunca funcionou, apesar do investimento lá feito e da Etar das Courelas e as obras iriam 

começar em breve, esperando com isso que o Município possa dar um contributo para a melhoria do 

ambiente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ O munícipe disse que gostaria que nesta assembleia se assumisse esse compromisso pois trata-se 

de uma questão de saúde publica e perceberem, de uma vez por todas, quais as partículas que 

compõem o interior dessas tubagens, que alguém monitorize a qualidade da água que sai da ETA, que 

sai dos depósitos e quando haja uma ruptura ou alterações de pressão que alguém tenha o cuidado de 
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avisar. Salientou, mais uma vez, que todos pagam taxas para que se tratem as águas residuais, isso não 

está a ser feito e não existem dados sobre isso. As descargas são feitas a céu aberto e nenhuma das 

Etares funciona. –---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Mesa agradeceu as recomendações feitas. Relativamente a uma eventual tomada 

de posição por parte desta Assembleia disse que apenas as poderiam ouvir, não podendo dar execução 

a não ser que algum membro da assembleia escreva numa próxima sessão essa questão ou venha 

propor uma moção. Está convencido de que esse assunto virá com certeza a uma próxima assembleia 

municipal pois é uma questão que diz respeito a todos. ------------------------------------------------------------------- 

----- 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. – 

----- 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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