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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE TRANCOSO DE 28 DE ABRIL DE 2017 

 

 

----- Aos vinte e oito dias do mês de Abril 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 – Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas, referentes ao 

ano 2016; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

----- Ponto número cinco – Apreciação dos resultados da participação do Município na Empresa 

Municipal TEGEC relativos ao exercício económico de 2016; -----------------------------------------------------------

----- Ponto número seis – Apreciação do relatório de acompanhamento ao Programa de Apoio à 

Economia Local; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Ponto número sete - Análise, discussão e votação da proposta relativa à atribuição de apoios 

financeiros, mediante celebração de protocolos às seguintes entidades: União Freguesias de Vila Franca 

das naves e Feital, União de Freguesias de Torre do Terrenho, Sebadelhe da Serra e Terrenho e 

Associação Desenvolvimento das Freguesias da Zona Centro do Concelho de Trancoso. ----------------------

----- Ponto número oito - Análise, discussão e votação relativa a um pedido de reconhecimento de 

interesse publico municipal, respeitante a uma actividade económica no âmbito do DL nº165/2014 de 5 de 

Novembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 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 António Reis Ferreira; Patrícia Raquel Ribeiro Lavoura, substituída por Vera 

lúcia Soares Martins, membros do Grupo Municipal do Partido Socialista, e Júlio José Saraiva Sarmento, 

substituído por Armando Correia Antunes; Joaquim Figueiredo Ribeiro; Maria da Conceição Trabulo 

Alexandre substituída por Maria José Botelho; Nadine Dias Domingues Ambrósio e José Augusto Soares 

Clemente, membros do Grupo Municipal do Partido Social-Democrata. Estas faltas foram devidamente 
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anotadas, assim como as registadas aos Presidentes de Junta das Freguesias de Palhais, Hélio José 

Meireles Martins, substituído por Paulo Maria e de Reboleiro, José Dinis Pinto Mateus. ------------------------- 

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

Município, Eduardo António Rebelo Pinto, bem como os senhores Vereadores, João Paulo Rodrigues 

Matias, Humberto Cristóvão do Nascimento Almeida, João António Figueiredo Rodrigues e Rogério Paulo 

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

----- Considera-se ainda faltoso, nos termos do nº2 do Art.º 41º, do Regimento da Assembleia Municipal – 

o qual prevê que: “Será considerado faltoso o membro da Assembleia que só compareça passados mais 

de trinta minutos sobre o início dos trabalhos, ou, do mesmo modo, se ausente dos mesmos, por período 

igual de tempo”, o membro da assembleia Paulo Maria que se encontrava a substituir o Presidente da 

Junta de Freguesia de Palhais. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Mesa começou por ler um email que lhe havia sido endereçado pelo Presidente do 

Município onde este informava que iria estar ausente na sessão pelo facto de ter sido convidado para a 

abertura oficial da FIT – Feira Ibérica de Turismo e que em sua representação estaria o Vice-Presidente 

da Câmara, Eduardo Pinto. Solicitou ao mesmo que se dirigisse à Mesa. Comunicou que o membro da 

assembleia, Maria da Conceição Trabulo Fernandes Alexandre, tinha feito um pedido de suspensão de 

mandato por um período de 150 dias. Colocou à apreciação da assembleia esse pedido não tendo havido 

intervenções. Informou, também, que tinha recebido um email do médico veterinário municipal, Dr. 

António Mendes, acerca dos animais errantes e assilvestrados onde chamava a atenção para a entrada 

em vigor da portaria nº146/2017 que regulamenta a Lei 27/2016. Questionou o membro da assembleia, 

Tomás Martins, se tinha sido dado cumprimento à solicitação deste na ultima sessão, tendo o mesmo 

respondido afirmativamente. Aquele deputado aproveitou para propor à Mesa um voto de pesar pela 

morte do membro da assembleia, Artur Rodrigues, e que fosse feito um minuto de silêncio. Em resposta, 

o Presidente da Mesa disse que estava no propósito desta abordar esse tema mas que, antes, iria ser 

colocada a acta da sessão de Fevereiro à votação. Não havendo intervenções e colocada à votação, a 

mesma foi aprovada por maioria com uma abstenção. De seguida, o Presidente da Mesa, proferiu as 

palavras que se transcrevem acerca do deputado falecido: “o Sr. Artur Rodrigues deixou esta assembleia 

e a sua freguesia, Vila Franca das Naves, quando ainda tinha muito para lhes dar. Foi Presidente de 

Junta da referida freguesia, vogal da mesma junta e durante vários mandatos, deputado municipal. Estou 

em crer que todos os que o conheceram, mesmo que com ele não tenham privado, reconhecerão que foi 

um homem de causas, particularmente, as que tinham a ver com a sua freguesia. Todos estarão 

recordados das suas frequentes intervenções nesta assembleia, sempre com enorme lucidez, coerência, 

rigor e grande experiência. Todos nos lembramos das suas frequentes chamadas de atenção para o que 

considerava necessário e urgente para Vila Franca das Naves, criticando com frontal elevação e 

elegância os diversos executivos municipais. Politico, na mais nobre acepção da palavra, dotado de uma 

grande cultura democrática, sabia ouvir as opiniões discordantes dos adversários, que sempre respeitou 

e considerou. Era um cidadão probo que os familiares, amigos e camaradas recordarão com saudade. 
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Militante socialista, soube interiorizar os princípios e ideais do partido, a democracia, a liberdade, a 

solidariedade e a tolerância que, coerentemente, defendeu ao longo da sua vida. Vila Franca das Naves e 

esta Assembleia Municipal ficaram mais pobres com a sua inesperada partida. Entende o Presidente da 

Assembleia Municipal, ser de toda a justiça, neste momento e neste lugar, onde tantas vezes defendeu o 

melhor para Vila Franca e todo o concelho, honrar a personalidade e os contributos do deputado 

municipal, Artur Rodrigues. Esta é uma singela mas uma sentida homenagem do Presidente da 

Assembleia Municipal ao deputado municipal. Uma insignificante homenagem que não exprime, em 

plenitude, o sentimento de perda que nos vai na alma e a gratidão pela forma como soube dignificar a 

função exercendo-a ao serviço da democracia, da sua terra e do povo do seu concelho.” Nesta 

sequência, e como já havia sido manifestado pelo membro da assembleia municipal, Tomás Martins, 

informou que a Mesa iria propor um minuto de silêncio, não sem que, previamente, desse a palavra a 

quem dela quisesse fazer uso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O membro da assembleia, Tomás Martins, lembrou o exemplo de amizade profunda deixado pelo Sr. 

Artur Rodrigues, independentemente das politiquices. Disse ter sido um homem que viveu, acima de tudo, 

de acordo com os seus valores, que tinha as suas convicções, defendia-as, mas nunca deixava de ter um 

bocadinho para beber um café e conversar. Nunca virava a cara a um cidadão, defendia a sua terra e 

deixava, sobretudo, os valores que ele representava, pela sua teimosia e persistência, em harmonia com 

aquilo que tinha sido em vida. Referiu esperar que, no período que se aproxima, se saiba honrar os 

valores que esse homem representava pois nunca confundia os dias do ano com as épocas de 

campanha eleitoral, tendo sido o seu comportamento sempre igual, isento e recto. -------------------------------

----- Interveio o membro da assembleia, Daniel Joana, mencionando pensar que o voto de pesar seria 

generalizado pois, muitas vezes, foram manifestados votos de pesar de familiares dos membros da 

assembleia, sendo que desta vez se tratava de um colega que estava nestas bancadas. Referiu que a 

imagem, deixada pelo Sr. Artur Rodrigues, era de uma cortesia em vias de extinção, de uma sabedoria 

muito profunda, mas, sobretudo, de um espirito inquieto e sempre critico sem, contudo, que esse espirito 

critico viesse entrar em confronto com o seu espirito cortês. Disse ter aprendido muitas coisas com ele, 

dando o exemplo que a politica é, além de outras coisas, uma forma de manifestar o amor que temos 

pela nossa terra. Disse ser patente o amor que tinha pela sua terra, Vila Franca das Naves, e toda a sua 

actividade politica radicava, em primeiro lugar, nesse amor mas, depois, pelo concelho de Trancoso e 

pelo bem comum de todos os concidadãos. Foi um homem que sempre se debateu por ideias e valores, 

sobrepondo-se esses às diferenças partidárias e até às diferenças interpartidárias. Referiu, também, ter 

sido com ele que aprendeu que a intervenção cívica mais do que um direito, é um dever pois o Sr. Artur 

Rodrigues, que tinha 85 anos, poderia ter optado pelo conforto mas nunca virou a cara a este desafio, 

sempre dando o seu melhor, sujeitando-se ao desconforto que a actividade cívica e politica lhe poderiam 

trazer. Era um homem que preparava sempre as suas intervenções e tinha o cuidado de as articular com 

outros membros da assembleia para que não houvesse assuntos repetidos. Mencionou ter sido uma 

pessoa que tinha sempre tempo para os outros pelo que deixou esse exemplo de valores, o qual 
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agradeceu de forma colectiva e pessoal. Terminou referindo estar grato ao Sr. Artur Rodrigues, tendo a 

certeza que todos os presentes partilhavam do mesmo sentimento assim como o concelho de Trancoso. -

----- Interveio o membro da assembleia, Leonel Alves, mencionando que o Presidente da Mesa e os 

outros intervenientes já tinham referido o essencial daquilo que tinha sido o Sr. Artur Rodrigues, mas 

queria reforçar que era um grande amigo dele, tendo sido com ele que aprendeu a jogar damas, sueca e 

a saber estar. Salientou a diplomacia que ele usava no trato com as pessoas, o sentido critico e mordaz 

que tinha, mas sempre educado e com elevação. Disse ter sido um homem que sempre acompanhou os 

sinais dos tempos e nada temia, que viveu para a sociedade, para o povo, carregado de humanismo e 

que se preocupava mais com os outros do que com a sua própria vida. Foi uma perda que todos sentem 

mas que iria permanecer sempre na lembrança. Disse que vinha para estas sessões sempre preparado e 

o que ele dizia era pertinente. Do alto da sua quarta classe dava cartas a muitos licenciados que por aí 

andam. Terminou referindo ter sido um homem com uma cultura acima da média, que lia muito e que 

estava a par daquilo que se passava no país e no mundo. ---------------------------------------------------------------

----- O Presidente da União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital, António Pina, interveio 

referindo ter conhecido o Sr. Artur Rodrigues, politicamente, muito pouco tempo, conhecendo-o 

pessoalmente há mais tempo. Disse que o mesmo, politicamente, tinha sido homenageado no âmbito de 

uma comemoração feita a todos os presidentes de junta, daquela freguesia, depois do 25 de Abril. Disse 

ter sido uma pessoa que quando precisava de algo, como Presidente de Junta, ia ter com ele. Sempre fiel 

ao seu partido mas que lhe deu algumas dicas. Disse que, a nível de dever cívico, dava cartas a muita 

gente, nunca se preocupando com a idade e a opinião que outros teriam sobre ele. Salientou que apesar 

da tristeza que sentia, queria deixar expresso um agradecimento ao Sr. Artur Rodrigues por tudo o que 

lhe tinha ensinado a nível politico. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Feito o minuto de silêncio em memória do Sr. Artur Rodrigues, o Presidente da Mesa informou que se 

iria passar ao Período antes da Ordem do Dia, no qual não houve intervenções.  Informou que se iria 

passar à ordem do dia, ponto um. ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- No uso da palavra o Vice-Presidente do Município, Eduardo Pinto, referiu que, antes da sua 

intervenção, queria subscrever todas as intervenções feitas a propósito do Sr. Artur Rodrigues, sendo 

este merecedor de todo o crédito por parte da Câmara Municipal e toda a consideração, quer pessoal, 

quer institucional. Relativamente à informação da actividade municipal salientou a realização da Feira do 

Fumeiro, a inauguração da Casa do Bandarra, assim como os eventos culturais que o Município 

promoveu durante o período de Páscoa e nas comemorações do 25 de Abril. --------------------------------------

----- Interveio o membro da assembleia, Tomás Martins, lamentando profundamente que tivesse saído um 

boletim municipal onde não exista uma única fotografia, nem nenhuma palavra de elementos da 

oposição. Referiu que, à excepção do texto do Presidente da Assembleia Municipal, que, na sua opinião, 

tem sabido ocupar o seu lugar de forma exemplar, vê este boletim como um elemento de propaganda e 

com informação demagógica. Questionou o que estava a fazer a requalificação do Tribunal Judicial de 

Trancoso nas obras municipais. Questionou o Vice-Presidente se estivesse ele na oposição se gostaria 
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de ver um boletim municipal destes a circular. Perguntou, também, se existia alguma justificação 

relativamente a alguns ajustes que são feitos em entidades diferentes, mas têm em comum o mesmo 

objecto social, a mesma estrutura societária, o mesmo CAE e, em alguns casos, até o mesmo código de 

contratos públicos. Parece-lhe preocupante esta situação porque tratam-se de serviços de apoio à 

tomada de decisão, dando o exemplo do Gabinete Albi Castrense, Motriz Consultores e Angle-consulting, 

sendo estas três empresas pertencentes à mesma pessoa, duas delas com a mesma estrutura societária 

e com o mesmo objecto social. Gostaria de saber se existe algum motivo para que tal situação aconteça. 

----- Usou da palavra o membro da assembleia José Nascimento referindo que apesar de constar no 

documento limpeza de ruas em diversos espaços, na sua freguesia, Reboleiro, se não fosse o senhor que 

ali está a trabalhar integrado num POC, teriam as ruas sem serem limpas durante trinta dias, pois ele faz 

serviço lá durante quinze dias depois de passar trinta dias fora. Fez, ainda, referência ao bom trabalho 

feito pelos serralheiros. Relativamente à reunião com a CCDR e acta sobre revisão do PDM, gostaria se 

ser informado sobre o resultado da mesma pois tratava-se de um assunto que afectava os munícipes e a 

actividade económica do concelho e até lhe constou que já estavam a ser impostas regras que ainda não 

tinham sido aprovadas e que estariam previstas nesta revisão. Quanto às duas reuniões realizadas entre 

o Presidente do Município e a Junta de Freguesia do Reboleiro informou que o Presidente do Município 

disse que iria atribuir dois subsídios à freguesia em compensação dos custos da eletricidade do Jardim 

de Infância, do emissor televisivo e que têm sido suportados pela junta, e outro relativo ao términus do 

pagamento para o polo empresarial. Questionou o porquê de não estarem previstos esses subsídios na 

ordem do dia, uma vez que o Presidente do Município se tinha comprometido a apresentá-los nesta 

sessão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o membro da assembleia Paulo Leocádio, congratulando-se com as comemorações do 25 

de Abril e considerando que a realização da actividade desportiva integrada nas referidas comemorações, 

é uma aposta ganha pois, de ano para ano, o numero de participantes tem vindo a aumentar. Questionou 

como se encontravam as obras no mercado municipal. Disse ter-se deparado com algum vandalismo no 

parque municipal, sendo que o percurso de treino se encontrava destruído em mais de 60%. Julga que o 

parque municipal deveria ser mais dinamizado, pensar se deveria estar ou não fechado a algumas horas 

da noite e ter lá uma pessoa a tempo inteiro para fazer alguma manutenção, limpeza e vigilância. Disse, 

também, que seria importante repensar o que fazer com as casas de banho que se encontram naquele 

espaço pois não são funcionais. Considera vergonhosa a situação de, no campo da feira, existirem mais 

pedras partidas no espelho de água do que as que estão inteiras. Apesar de saber o que se passa com a 

parceria publico privada julga necessário fazer-se algo. Disse ser importante existir um boletim municipal 

e não considera ser relevante se o mesmo possuía ou não caras da oposição. Pensa que o mesmo 

refletia aquilo que tem sido feito no concelho de Trancoso pelo que nada obsta a que conste, também, a 

remodelação do edifício do tribunal. Questionou o que estava a ser feito para a organização da Feira de 

São Bartolomeu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Mesa agradeceu as palavras proferidas pelo membro da assembleia, Tomás 
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Martins, sobre a sua pessoa mas parece-lhe que as criticas acerca do boletim municipal se em alguns 

pontos haveria alguma razão, noutros haveria muita informação que não era demagógica. --------------------

----- Em resposta às questões colocadas o Vice-Presidente disse, relativamente à intervenção do membro 

da assembleia Tomás Martins, que o boletim municipal não tinha sido uma novidade deste executivo pois 

já tinha existido em anos anteriores embora não com a periocidade que estava a ter agora. Poderia ter 

defeitos e virtudes mas tinha, sobretudo, informação. Disse que não veria mal nenhum se visse um artigo 

de algum vereador da oposição, mas o boletim deveria ser visto, apenas, como um instrumento de 

informação da actividade municipal pelo que a obra do tribunal constava do mesmo para que os 

munícipes soubessem que aquela estrutura estava a ser alvo de obras de melhoramento. Quanto à 

questão dos ajustes directos disse que os mesmos eram feitos de modo legal e que aquelas entidades já 

tinham sido trazidas pelo anterior executivo, tratando-se de uma despesa relativa à consultadoria 

financeira, cujo consultor financeiro é o mesmo contratado pelo anterior executivo. Relativamente à 

intervenção do membro da assembleia, José Nascimento, disse que no conjunto das freguesias se calhar 

seria necessário alocar mais vezes os serviços do Município, incluindo os da limpeza. De facto, existia um 

elemento naquela área que se vai dividindo pela freguesia do Reboleiro, ao contrário do que acontece em 

outras. Disse que registou e seria transmitido o apreço por parte do serviço realizado pelo serralheiro. 

Quanto à reunião da revisão do PDM referiu que tinha sido uma reunião promovida com a Agência 

Portuguesa do Ambiente já que existiam dados que tinham de ser fornecidos à mesma. Relativamente às 

reuniões havidas com a freguesia do Reboleiro disse que tinha conhecimento que iriam ser aprovados 

alguns apoios para aquela freguesia numa das próximas reuniões de Câmara. Quanto à intervenção do 

membro da assembleia Paulo Leocádio agradeceu as palavras proferidas relativas às actividades 

realizadas no dia 25 de Abril e esclareceu que as obras do mercado registam um ligeiro atraso havendo a 

expectativa de poderem ficar concluídas para o final de Maio. Quanto ao parque municipal disse que as 

placas de manutenção que foram vandalizadas iriam ser repostas, mas teriam de trabalhar no sentido da 

sua dinamização e de melhorar as condições de fiscalização e de segurança. Referiu que os serviços da 

Câmara Municipal têm vindo a trabalhar numa candidatura que visa criar um centro de interpretação 

ambiental que poderia trazer novas variantes e variáveis para a frequência do parque municipal. Quanto à 

Feira de São Bartolomeu informou que o Presidente do Município estava a liderar esse processo e o 

Executivo, à semelhança de outros eventos que vem realizando, procurou introduzir algumas melhorias e 

conjuntamente com a AENEBEIRA, conjugariam esforços no sentido de encontrar a melhor plataforma 

possível para que este evento fosse revitalizado. ---------------------------------------------------------------------------

----- Em pedido de esclarecimento, o membro da assembleia Tomás Martins, disse ter ficado sem saber o 

que o Vice- Presidente pensava sobre o Boletim Municipal. Presume que evoluiu no sentido de aceitar 

que seria um bom boletim municipal e que cumpre a sua função. Quanto à informação pensa que deve 

ser de informação fidedigna e séria. Quanto à questão dos ajustes directos disse que aquilo que tinha 

perguntado era se havia algum motivo que justificasse terem sido contratadas entidades diferentes, tendo 

elas o mesmo objecto social, CAE e a mesma estrutura societária e não perguntou se tinha sido ou não 
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trazido pelo anterior executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em resposta, o Vice-Presidente disse que quanto ao boletim considerava-o informativo, não sendo 

para ele um boletim de divulgação politica. Relativamente à questão dos ajustes directos o interesse seria 

manter o consultor, não percebendo o que é que a situação trazia de novo. ----------------------------------------

----- O membro da assembleia Tomás Martins questionou, novamente, se existia algum motivo para 

contratar três entidades das quais o Dr. Pedro era detentor de participações sociais. ----------------------------

----- O Vice-Presidente respondeu ao membro da assembleia que poderia inteirar-se sobre essa questão 

junto dos serviços responsáveis. -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- No uso da palavra, o Vice-Presidente referiu que o Orçamento de 2016 quanto à sua execução 

orçamental, o orçamento global, importava no valor de doze milhões oitocentos e setenta e nove mil 

euros. Em termos de execução da receita, já com inclusão do saldo, o valor foi de dez milhões e trinta e 

quatro mil euros e quanto à execução da despesa ela situou-se nos nove milhões e duzentos e oitenta e 

um mil euros. Disse que houve uma evolução favorável dos valores da receita liquida cobrada como 

estava expresso no relatório de gestão. Essa evolução apresentou um crescimento global de cerca de 

5%. Referiu que a  receita corrente teve uma evolução positiva com crescimento de 3,7%, a receita de 

capital teve uma evolução na ordem dos 35%, ainda assim bastante longe da receita de capital estimada  

tendo a ver com a não possibilidade de cobrança de algumas receitas previstas resultantes das vendas 

dos lotes de terreno na Srª da Fresta e, também, o atraso na implementação de alguns projectos, como o 

do mercado, como o das etares, pois não tendo sido realizada a despesa, impediu, também, que fossem 

realizados os respectivos pedidos de pagamento quanto à comparticipação comunitária. No que toca à 

despesa, para se avaliar a questão daquilo que foi o exercício económico de 2016, para além da receita, 

a componente da despesa teve uma estabilização com uma ligeira redução, cerca de menos oito mil e 

quatrocentos euros, a despesa corrente aproximou-se dos seis milhões, oitocentos e vinte e nove mil 

euros, tendo crescido 3.11% e que, ainda assim, incorpora a opção da dissolução da empresa municipal 

com a internalização dos trabalhadores dos respectivos serviços. A despesa de capital teve uma despesa 

de dois milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil euros, tendo diminuído, face a 2015, cerca de 

duzentos e dez mil euros, embora as aquisições de capital tenham crescido 3.2%. Relativamente à 

evolução do Município quanto à sua divida, o Vice- Presidente disse que a divida a terceiros manteve-se 

no caminho de redução muito significativo, tal como a questão da divida bancária está em cumprimento 

daquilo que era o seu plano de amortização dos empréstimos. Quanto à situação do Município face à sua 

limitação da divida, por força das opções tomadas nos anos anteriores, a evolução quanto ao limite da 

divida é positiva uma vez que aumentou a margem do Município quanto ao seu endividamento, ou seja, 

poderia chegar aos doze milhões e duzentos e setenta e nove mil euros. Referiu que o Município cumpriu 

a regra imposta quanto ao cumprimento do equilíbrio orçamental que resulta do artº40 da Lei 73/2013. 

Mencionou que a situação municipal relativamente aos prazos médios de pagamento a fornecedores 

também evoluiu de forma favorável em 2016 e a 31 de Dezembro era apenas de cinquenta e três dias. 
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Disse que o relatório apontava para sessenta e cinco dias porque não estavam ainda introduzidos 

determinados dados na plataforma da DGAL. No que concerne às Grandes Opções do Plano referiu que 

em termos de administração geral foram gastos alguns recursos em projectos como a requalificação do 

Palácio Ducal, a reabilitação do edifício dos Paços do Concelho, aquisição de equipamento informático e 

a reparação de armazéns. O valor de cento e dez mil euros, existente na Protecção Civil, diz respeito às 

transferências para os bombeiros e para outras instituições sem fins lucrativos. Nos custos alocados às 

funções sociais, deu o exemplo de cerca de cento e setenta e um mil euros para o processo do Centro 

escolar da Ribeirinha, aquisição e reparação de transporte, aquisição de equipamento básico e também o 

apoio concedido à EPT. Na acção social, mencionou as transferências para instituições e a particulares, 

no ordenamento do território, mencionou as despesas associadas ao loteamento da Srª da Fresta e 

também à elaboração do plano de acção da regeneração urbana – PARU. No saneamento uma verba 

pouco expressiva, no montante de cinco mil e poucos euros porque o grosso do investimento eram os 

dois projectos das etares que não tiveram expressão de despesa. No abastecimento de água não houve 

grande investimento assim como nos resíduos sólidos. Na protecção do ambiente e conservação da 

natureza, o valor apresentado diz respeito à manutenção de jardins. Na cultura, um valor mais 

significativo, cento e oitenta e seis mil euros, tendo a ver com a Casa do Bandarra e algumas 

remodelações e beneficiações de edifícios, transferências para associações e o Festival de Musica no 

Castelo. Salientou o valor de quatrocentos e vinte oito mil euros na construção e reparação de diversos 

espaços de desporto, aquisição de um terreno nos Montes, a transferência para associações recreativas. 

Nas funções económicas existe um valor não muito significativo na agricultura e silvicultura. Na industria 

e energia, cerca de oitenta e seis mil euros no projecto de requalificação da iluminação da muralha e 

ampliações elétricas e também no projecto da área de acolhimento empresarial. Nos transportes 

seiscentos e sete mil euros. Existiram projectos que foram desenvolvidos e tiveram despesa realizada 

através de outras entidades nomeadamente a Associação Municípios Cova da Beira, Aldeias Históricas, 

CIM-BSE, etc . Referiu que também houve apoios às freguesias somando cento e trinta e um mil euros e, 

também, a outras instituições que todos conhecem. ------------------------------------------------------------------------

----- Aberto o espaço para intervenções, interveio o membro da assembleia José Nascimento 

agradecendo as explicações dadas pelo Vice-Presidente no ponto da ordem de trabalhos anterior, e 

solicitou para que o mesmo transmitisse ao Presidente do Município que para além de ter falado nesse 

apoio, se possível não se esquecesse. Referiu que a explanação feita pelo Vice- Presidente neste ponto 

revela ser uma pessoa atenta e não sabe se foi por coincidência ou se existia alguma intenção mas era o 

segundo ano que o Presidente da Câmara se encontrava ausente nas reuniões de apreciação das 

contas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Mesa informou que o Presidente do Município se encontrava na inauguração da FIT 

onde estava o Presidente da República e todos os Presidentes de Câmara da CIM-BSE e, na sua 

opinião, não se poderia exigir a sua presença quando havia uma cerimonia tão importante para toda a 

CIM- BSE.  Continuando, o membro da assembleia referiu ser apenas coincidente e que, no passado, o 
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PS por várias vezes questionou por que é que as sessões não eram feitas aos sábados. Questionou se 

não teria sido possível agendar a sessão para outro dia pois os documentos de prestação de contas 

representam a fotografia real da gestão do Executivo e o momento mais responsabilizante do dever 

politico de responder perante este órgão pelo cumprimento dos objectivos por parte da Câmara Municipal. 

Pelo segundo ano consecutivo é convocada a presente sessão destinada à prestação de contas do 

Executivo no mesmo dia da inauguração da Feira do Turismo na Guarda onde por norma estão presentes 

altas figuras do estado português que servem de justificação para o senhor Presidente de Câmara fugir à 

discussão da prestação de contas perante a Assembleia. O que não deixa de ser curioso é que o PS, no 

mandato anterior, censurava o Presidente da Assembleia por não marcar as sessões para o sábado, 

tendo como regra justamente o que censurava nos outros no passado. O facto do Presidente da Câmara 

fugir de novo ao debate da prestação de contas não pode deixar de merecer, por parte deste grupo 

municipal do PSD, uma declaração formal de protesto. Não é por falta de competência do Vice-

Presidente mas porque lhes parece estranho por dois anos consecutivos, por coincidência ou por mera 

reincidência, o Presidente do Município estar ausente. --------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Mesa referiu que as convocatórias das sessões têm de ser articuladas com a 

Câmara Municipal na medida em que não poderiam submeter à apreciação da prestação de contas de 

gerência desta Assembleia, sem as mesmas terem passado primeiro pela Câmara e que tenham sido 

aprovadas. Relativamente à marcação das sessões para o sábado e tendo sido ele um dos críticos, disse 

que o seu antecessor nos últimos mandatos os habituou a que as reuniões deixassem de ser ao sábado, 

o que considera correcto, pois na sua opinião, o sábado é um dia que se destina a outro tipo de funções e 

actividades familiares. Disse que em função do inquérito realizado no inicio do mandato tem vindo a 

marcar as sessões às segundas ou às sextas. -------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o membro da assembleia Daniel Joana, referindo que este executivo municipal tem tido uma 

politica coerente, na qual muitas pessoas se revêem, ou não. Uma politica muito assente na promoção de 

eventos que venham a dinamizar em simultâneo o comércio, a cultura, o turismo e outras áreas 

importantes para o desenvolvimento do concelho, tratando-se de uma estratégia seguida por muitas 

câmaras da nossa região e do país. Quanto à prestação de contas considera haver um facto relevante 

que nunca, num passado recente, a Câmara nunca apresentou tão bons resultados como nos dois 

últimos exercícios. Em 2011 o resultado liquido ascendia os dois milhões e trezentos mil euros negativo, 

em 2012 um milhão e novecentos mil negativo, 2013 três milhões e setenta e seis mil euros negativo, 

2014 cinco milhões e cem mil euros negativo, 2015 quinhentos e quarenta e oito mil euros negativo e em 

2016, oitocentos e trinta e um mil euros negativo. Portanto, na sua opinião, não compreende a insinuação 

feita à ausência do Presidente do Município pois seria precisamente, nesta sessão, onde ele poderia 

mostrar e patentear o melhor resultado da sua actuação.  Pensa que o Executivo Municipal relativamente 

à prestação de contas poderia sair à rua de cabeça erguida pois foi este o principal compromisso para 

com as pessoas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O membro da assembleia Paulo Leocádio mencionou que, relativamente à intervenção do membro 
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da assembleia José Nascimento, gostaria de dizer que neste ponto se estava a discutir a prestação de 

contas de 2016 e se a oposição de Trancoso apenas tinha para referir a ausência do Presidente do 

Município, considerava muito pouco o que a mesma tinha para oferecer ao concelho de Trancoso. ---------

----- Em defesa da honra, o membro da assembleia Tomás Martins   referiu que, sendo ele um elemento 

da oposição, esperava que o membro da assembleia Paulo Leocádio não pensasse isso dos seus 

concidadãos. Pensa não ser assim que se eleva a democracia, as pessoas têm o direito a expressar-se 

mas sentiu-se ofendido, pessoalmente, com aquilo que foi dito. --------------------------------------------------------

----- O Presidente da União de freguesias de Vila Franca das Naves e Feital interveio referindo que as 

contas podem estar bem feitas mas convinha mencionar que se deixaram de pagar, entre outras coisas, 

as rendas da parceria publico privada e que depois, haveriam de vir o resultado das acções judiciais.  -----

----- O Vice-Presidente referiu que o Executivo não deixou de pagar e se o membro da assembleia se 

estava a referir àquilo que é reclamado por alguns fornecedores ao Município, realmente isso não tinha 

sido pago. Salientou que todas as despesas que o Executivo realizou no âmbito deste exercício 

orçamental foram pagas. Solicitou para que fosse dada a palavra ao vereador João Paulo Matias para 

explicar as razões jurídicas que impedem o Executivo de pagar. -------------------------------------------------------

----- No uso da palavra, o vereador disse que realmente o que se passava era o contrário daquilo que o 

Presidente da União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital tinha referido pois este Executivo 

andava a pagar aquilo que foi deixado pelo anterior executivo, dando o exemplo de quatrocentos e 

quarenta e um mil euros à empresa Biosfera, estando, também, em vias de concluir um acordo na 

redução de um milhão de euros num conjunto de obras realizadas pela empresa Aurélio Lopes, Lda . 

Disse que as outras acções que estavam a decorrer não foram pagas pelo outro executivo assim como 

não estavam a ser pagas por este, porque contestaram e foram metidas acções. Relativamente às rendas 

da PPP disse que as mesmas não estavam a ser pagas desde Julho de 2012, ou seja, quando este 

Executivo tomou posse já se encontravam um milhão e trezentos mil euros por pagar. Salientou, mais 

uma vez, que têm estado a pagar aquilo que outros, no passado, infelizmente, não pagaram. -----------------

----- Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa colocou o ponto à votação tendo sido o 

mesmo aprovado por maioria com 10 votos contra e 22 a favor. -------------------------------------------------------- 

----- O membro da assembleia Daniel Joana, em nome do grupo municipal do PS, proferiu a seguinte 

declaração de voto: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“Espera-se de um órgão autárquico como o executivo municipal um trabalho de proximidade com as 

populações. Espera-se que seja a mais presente extensão do Estado, que dê resposta às necessidades 

mais prementes da comunidade e ainda que seja agente de dinamização e de construção do futuro 

coletivo. Ao longo dos últimos anos, a Câmara Municipal de Trancoso tem cumprido com brio e grande 

sentido de responsabilidade todas as funções que lhe estão confiadas, colaborando com todos os 

cidadãos, empresas e instituições que pugnam diariamente pelo desenvolvimento económico, social ou 

cultural do concelho de Trancoso. A economia do concelho tem sido promovida, ainda que num contexto 

difícil e muito competitivo, por via de uma política ativa de promoção dos produtos locais, como a 



Acta n.º 20 – 28 de Abril 2017 

 

Pág. 12 
 

Castanha, o Fumeiro ou o Gado, através de certames como as feiras, que fazem parte do ADN de 

Trancoso e que misturam a vertente comercial com uma vertente lúdica, cultural e associativa. O turismo 

e o património têm sido promovidos por via de ações e eventos que levam habitantes locais e forasteiros 

a conhecer melhor o nosso concelho, os nossos espaços, a nossa História e o nosso imaginário. O 

festival de música e cerveja artesanal no privilegiado espaço do castelo de Trancoso, realizado pela 

primeira vez em julho passado, as recreações históricas levadas a cabo aquando da celebração da 

Batalha de Trancoso e das Bodas Reais, ou a recente abertura da Casa do Bandarra, um espaço de 

interpretação de uma figura maior da cultura portuguesa, demonstram bem a força e a criatividade com 

que este executivo tem colocado nas suas ações de promoção dos nossos patrimónios e, a eles 

associado, do setor turístico que tanto potencial tem na nossa região. Também o comércio não foi 

esquecido. A par dos eventos que estimulam a atividade comercial, como as numerosas atividades de 

Natal e Fim de Ano no centro histórico da cidade, a aposta na requalificação do até há pouco tempo 

degradado Mercado Municipal representa bem o valor que este executivo atribui ao comércio no nosso 

concelho. Um problema que se arrastava já desde há muitos anos, está a ser, enfim, resolvido, 

proporcionando outro conforto e dignidade a todos os continuam a procurar no Mercado Municipal os 

melhores e mais genuínos produtos da nossa terra. No que à cultura diz respeito, nunca Trancoso 

conheceu uma tão intensa atividade, registando taxas de utilização dos equipamentos culturais muito 

significativas. A música, a pintura, o artesanato, o teatro ou a literatura têm sido apoiadas e promovidas 

de forma inequívoca por este executivo, dando assim cumprimento às crescentes necessidades de um 

público cada vez mais sofisticado e exigente. Não há comunidades fortes sem uma forte cultura, por isso, 

o investimento na cultura é um investimento produtivo no desenvolvimento de Trancoso. No que concerne 

ao associativismo e ao desporto, os investimentos realizados em atividades ou infraestruturas são 

também significativos. A título de exemplo, o apoio à instalação do relvado sintético no estádio de Vila 

Franca das Naves demonstra o esforço deste município em proporcionar boas condições de prática 

desportiva aos munícipes dos vários pontos do concelho, promovendo, em simultâneo, hábitos de saúde 

importantes para toda a população.  Todavia, em simultâneo com esta ação multifacetada, o executivo 

municipal da Câmara de Trancoso tem levado a cabo exigentes políticas de reequilíbrio financeiro. 

Partindo de uma situação descontrolada e um tanto caótica, ao longo dos últimos anos a Câmara 

Municipal viu, de forma continua e sustentada, reduzir o seu endividamento bancário e a terceiros, reduzir 

o prazo de pagamento às empresas fornecedoras de serviços e bens e, paulatinamente, recuperar uma 

capacidade de ação que, em 2013, estava muito limitada. Apresentar contas equilibradas, sustentáveis e 

que devolvam aos órgãos da política local todo o poder de atuação que os cidadãos necessitam é uma 

responsabilidade que este executivo tem levado a sério, honrando assim o seu principal compromisso 

com o eleitorado que lhe delegou o poder. No exigente ano de 2016, cujas contas do exercício 

analisamos e discutimos agora, verifica-se a continuidade de indicadores que revelam vincadamente a 

linha de atuação deste executivo camarário, a saber:  
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Regista-se uma melhoria significativa na redução da dívida bancária, cifrando-se já no valor de pouco 

mais de cinco milhões e meio de euros.  

Apesar da despesa corrente ter aumentado em 3%, a despesa de capital diminuiu em 8%; 

O tempo de pagamento a fornecedores reduziu para uma média de 53 dias;  

O excedente orçamental a transitar para a gerência seguinte é de mais de 700mil euros;  

É certo que o resultado líquido do exercício, em termos homólogos, se agravou em cerca de duzentos e 

oitenta mil euros. 

Todavia, convém não esquecer que se verificou a necessidade de devolver rendimentos aos 

trabalhadores por via da eliminação das reduções remuneratórias e que, por via da internalização dos 

serviços da TEGEC, a Câmara Municipal de Trancoso, defendendo o emprego e os serviços do concelho 

de forma clara e determinada, se viu obrigada a assumir encargos acrescidos na ordem dos 600mil 

euros. Para além de tudo isso, as contas municipais cumprem confortavelmente a Regra do Equilíbrio 

Orçamental consagrada pela Lei 73/2013. Por estas razões, e também porque formalmente os 

documentos estão bem elaborados, o grupo municipal do Partido Socialista vota favoravelmente os 

documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2016.” --------------------------------------------------------

------ O membro da assembleia José Nascimento leu a seguinte declaração de voto: ----------------------------- 

Declaração voto PSD 

“A execução orçamental do ano de 2016 é a confissão assumida da incapacidade do actual executivo 

socialista em promover o desenvolvimento do concelho. A grande declaração politica é a de que se 

considerou prioritária a contenção da despesa pública, invocando o exemplo das politicas nacionais. Ora 

chama-se contenção da despesa à incapacidade de realizar obra e de relançar o investimento publico no 

concelho. Três anos perdidos na vida de todos nós. O único investimento publico do Município reduz-se à 

reabilitação do Mercado Municipal e a duas Etar’s. Estamos a cinco meses de novas eleições autárquicas 

e este Executivo socialista não realizou uma única obra nova, uma única, mas apenas uma politica de 

remendos e biscatos. Onde estão as promessas de reabilitação do edifício da Câmara, da recuperação 

do Palácio Ducal, da reabilitação do antigo edifício da GNR, da nova zona industrial, da melhoria do 

acesso a Trancoso desde o Chafariz do Vento, da ampliação do cemitério, da escola da Ribeirinha, da 

atração de industria, da remodelação da rua da corredoura, etc, etc… Um mandato inteiro e ainda não 

concluíram qualquer projecto, não realizaram qualquer candidatura a financiamento comunitário, não 

concretizaram qualquer investimento novo. O Executivo socialista conduziu Trancoso à estagnação 

económica, ao encerramento de empresas, à progressiva perda de população, evidenciou uma total falta 

de capacidade de intervenção junto do Governo e no quadro regional, numa clara demonstração de falta 

de estratégia e visão. Ao contrário dos demais municípios do distrito, designadamente da Guarda, do 

Fundão e de Pinhel, que possuindo situações de maiores restrições e endividamento, têm demonstrado 

grandes dinâmicas de desenvolvimento, concretizado iniciativas que geraram emprego, diminuindo em 

maiores proporções a divida e obtendo resultados positivos na gestão. A análise dos documentos de 

prestação de contas, evidencia o resultado negativo da gestão, a baixa execução da despesa de 
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investimento, o fracasso obtido quanto à renegociação do contrato com a Águas da Teja, com o 

empréstimo e outras receitas orçamentadas de forma pouco criteriosa e ilegal. Compreende-se a falta de 

argumentos e o desconforto deste Executivo que gorou todas as grandes expectativas que criou e se 

refugia na desculpa já gasta do passado. Chama o PSD ainda a atenção para as reservas que o Revisor 

Oficial de Contas colocou a este exercício e as nuvens densas que na sua opinião toldam o futuro 

próximo. Por que a prestação de contas do ano de 2016 revelou mais um ano perdido, resultados 

negativos, incumprimento de metas orçamentadas na receita e na despesa, com desvios significativos, o 

voto do PSD é contrário à sua aprovação. “-----------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto três. -----------------------------------------------

----- No uso da palavra o Vice-Presidente disse que a segunda revisão ao orçamento no que diz à receita 

visava incorporar o valor do saldo orçamental do ano de 2016, setecentos e cinquenta e oito mil 

novecentos e quinze euros e sessenta nove cêntimos. Previa, também, já uma receita de quinhentos mil 

euros que seria uma antecipação de valores provenientes de uma das empresas eólicas, valor esse que 

posteriormente seria descontado no valor legal que cabe ao Município receber pela instalação desse 

parque. Disse que o valor global desta revisão seria de um milhão, duzentos e cinquenta e oito mil 

novecentos e quinze euros e sessenta e nove cêntimos que, por sua vez, distribuíram por algumas 

rubricas orçamentais, umas para cabimentar projectos que se pretendem ver executados, como é o caso 

do Centro Escolar da Ribeirinha. Referiu que, para além disso, existia a oportunidade de inscrever novas 

rubricas ou reforçar outras, dando o exemplo da beneficiação de alguns edifícios, património do 

Município, como é o caso da antiga escola primária de Valdujo onde funcionam serviços de apoio à 

população, da antiga escola primária da Venda do Cêpo e, também, alguns arruamentos em Tamanhos, 

Póvoa do Concelho, um arranjo junto à rotunda do quartel de Bombeiros de VFN e reforço numa rubrica 

de aquisição e reparação de equipamento de transporte. -----------------------------------------------------------------

----- Não havendo nenhuma intervenção e colocada a proposta à votação, a mesma foi aprovada por 

maioria com 26 votos a favor e oito abstenções. ----------------------------------------------------------------------------

----- Passados ao ponto quatro não houve nenhuma intervenção assim como no ponto cinco. O 

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

----- No uso da palavra o Vice-Presidente do Município informou ser uma obrigação do Executivo trazer a 

este órgão o relatório de acompanhamento ao PAEL. Disse que o resultado global, segundo os serviços, 

foi cumprido na sua totalidade e, em alguns casos, foi além daquilo que era a meta global estabelecida. 

Informou que, por força da Lei 42 de Orçamento de Estado para 2017, no seu artº254, enquanto se 

mantiver o cumprimento do limite de endividamento por parte do Município, a aplicação é suspensa a 

partir da data da verificação do cumprimento da divida total previsto no artº52 da lei 73/2013 de 13 de 

Setembro na redação que foi dada pela lei 7 A/2016 de 30 de Março voltando o plano a vigorar em caso 

de incumprimento do referido limite. Referiu que estando o Município em situação de cumprimento, a 

obrigação de trazer ao conhecimento este relatório será suspensa a menos que se verifique algum desvio 

que a isso obrigue. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Acta n.º 20 – 28 de Abril 2017 

 

Pág. 15 
 

----- Interveio o membro da assembleia Tomás Martins solicitando que, se possível, fosse remetido, 

novamente, este documento porque desconfia que ninguém terá conseguido ver os mapas em anexo pois 

a sua resolução estava impercetível a fim que numa próxima sessão pudessem visualizar o documento. --

----- Em resposta, o Vice-Presidente do Município disse que os mapas estavam em Excel e tinham um 

tamanho demasiado grande que para se conseguirem enviar em PDF, a sua leitura torna-se impossível. 

Disse que poderiam entregar ao grupo municipal a impressão desse conjunto de mapas. ----------------------

----- O membro da assembleia disse que a nível informático seria possível ser gerado um documento PDF 

directamente do Excel. Parece-lhe que aquilo que tinha sido feito, foi um print ajustado ao Excel e depois 

foi feito um scâner dessa folha. Agradeceu a disponibilidade e disse que gostava de ter o documento. -----

----- O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto sete. --------------------------------------------- 

----- No uso da palavra o Vice-Presidente referiu que as certidões enviadas sustentavam o pedido e 

atribuição dos apoios financeiros. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

este apoio fazia parte de um contrato celebrado entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, no 

qual a Câmara utilizava um edifício da Junta para o” Julgado de Paz”, ficando obrigada a pagar a luz e a 

água. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Usou da palavra o Presidente da União de Freguesias de Trancoso e Souto Maior, André Pinto, 

referindo não ser o Presidente do Conselho Directivo da Associação das Freguesias mas sentia a 

necessidade de agradecer o apoio a esta associação da qual a freguesia de Trancoso faz parte, assim 

como as freguesias de Tamanhos e Fiães , ou seja , não existem cores politicas. Considera que, 

provavelmente, o modelo de associativismo será mais importante para as freguesias. ---------------------------

----- O Presidente da Mesa colocou, em simultâneo, a proposta dos três apoios financeiros, tendo sido os 

mesmos aprovados por unanimidade. Informou que se iria passar ao ponto oito. --------------------------------

----- Usou da palavra o Vice-Presidente referindo que este pedido visava a regularização de um 

estabelecimento que procede ao desmantelamento de veículos, sito na freguesia de Aldeia Nova. Para 

instrução do processo, entre outros documentos, o proprietário necessitaria de uma declaração de 

interesse publico municipal emitida e fundamentada pela Assembleia Municipal.  ---------------------------------

----- Não havendo intervenções e colocado este ponto à votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. 

----- No Período de Intervenção do Público não houve intervenientes. --------------------------------------------- 

----- 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 


