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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE TRANCOSO DE 30 DE JUNHO DE 2017 

 

 

----- Aos trinta dias do mês de Junho 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 das contas consolidadas do Município relativas 

ao exercício económico de 2016; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Ponto número três – Análise, discussão e votação da 3ª revisão ao Orçamento da Receita e da 

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

----- Ponto número quatro – Análise, discussão e votação da proposta de assunção de despesas 

plurianuais; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto número cinco – 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto número seis - Análise, discussão e votação da proposta de nomeação do auditor externo, 

responsável pela certificação legal de contas; -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto número sete -  Análise, discussão e votação da proposta de adesão do Município à 

Associação Nacional de Assembleias Municipais (ANAM) ; -------------------------------------------------------------- 

----- Ponto número oito -  Análise, discussão e votação da proposta de adesão à Central Nacional de 

Compras Municipais, bem como à aprovação da respectiva minuta de contrato; -----------------------------------

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

financeiros, mediante celebração de protocolos às seguintes Juntas de Freguesia: 

 * no âmbito da defesa da floresta contra incêndios 

  - Castanheira, Moreira de Rei, Palhais, Reboleiro, Rio de Mel, União de Freguesias de Freches e Torres, 

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

Trancoso e Souto Maior. 

* no âmbito de requalificação das suas sedes 

  - Granja e Moimentinha; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto número dez – Esclarecimentos e ponto da situação do processo de Revisão do Plano Director 

Municipal prestados pela equipa responsável. ------------------------------------------------------------------------------- 
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----- 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 Maria Gabriela Salgado Peneda Isidoro Lopes, substituída por Vera lúcia Soares 

Martins, membro 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, substituída por José David 

Rodrigues Santiago 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 Cogula, Jorge Manuel Caetano Ferreira Amado, substituído por Luís Castro 

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

Freguesias Torre de Terrenho, Sebadelhe da Serra e Terrenho, Joaquim Gomes Bernardo e da União 

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

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

Município, Amílcar Salvador, o Vice-Presidente do Município, Eduardo António Rebelo Pinto, bem como 

os senhores Vereadores, João Paulo Rodrigues Matias, Humberto Cristóvão do Nascimento Almeida. -----

----- Consideram-se ainda faltosos, 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”, os membros da assembleia António Reis Ferreira e André Miguel 

Lourenço Pinto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Mesa iniciou a sessão colocando a acta da ultima sessão à votação. Não tendo 

havido intervenções, a mesma foi aprovada por maioria com quatro abstenções de membros da 

Assembleia que não estiveram presentes na ultima sessão. Informou que recebeu correspondência do 

Tribunal de Contas onde era solicitado, ao Presidente da Assembleia Municipal, para que desse a 

conhecer a decisão relativa às contas do exercício 2010/2011 onde, também, constavam algumas 

recomendações. Comunicou que a Mesa propunha um voto de felicitações, passando a ler:  

“A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Trancoso festejou no passado domingo, dia 25 

de Junho, o seu octogésimo quinto aniversário. Simultaneamente, procedeu à inauguração do seu novo 

quartel, um moderno e funcional edifício que se espera venha permitir ao corpo de bombeiros um cada 

vez mais rápido, eficaz e generoso desempenho das nobres e humanitárias funções abraçadas.  

Nesse sentido, A Assembleia Municipal de Trancoso decide, em sua reunião ordinária de 30 de Junho de 

2017, apresentar à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Trancoso, na pessoa do seu 

Presidente da Direcção e ao Corpo de Bombeiros, na pessoa do seu Comandante, um voto de 

felicitações pelos seus oitenta e cinco anos de existência ao serviço do concelho e, bem assim, pela 

construção das suas novas instalações. “Colocou a proposta à discussão. ------------------------------------------ 

----- Interveio o membro da assembleia Daniel Joana informando que a bancada do PS se associaria ao 

voto apresentado e que agradeciam todo o trabalho desempenhado por tal associação, ao longo da sua 
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existência. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Usou da palavra o membro da Assembleia José Nascimento mencionando que a bancada do PSD, 

também, se associaria a esse voto. Lembrou que no 75ª aniversário dessa associação, há dez anos 

atrás, sentiu-se a necessidade de elaborar um projecto para novas instalações. Elogiou a actual direcção 

que soube dar seguimento ao inicio do processo e segurar o valor de um milhão e cem mil euros, 

proveniente de fundos, e disse ter sido possível graças ao esforço e conhecimento do Presidente da 

Direcção, Sr. João Baptista. Salientou que foram poucos os concelhos que conseguiram beneficiar de 

fundos estruturais para duas obras e o concelho de Trancoso conseguiu-o, tanto para o quartel dos 

Bombeiros Voluntários de Vila Franca das Naves como, presentemente, para o novo quartel de Trancoso. 

----- Interveio o membro da assembleia Paulo Leocádio recordando as discussões havidas neste Orgão 

devido à construção do novo quartel. Disse que o mérito era em grande parte da direcção dos bombeiros 

mas, também, deveria ser mencionado o trabalho do executivo em encontrar uma solução para a 

construção do quartel. Lembrou que se esteve a um passo de perder o financiamento devido a posições 

divergentes, sobretudo, relativamente ao local da sua construção. Disse que era de louvar que, em 

conjunto, este projecto tenha chegado a bom porto. Propôs um voto de pesar e solidariedade pelas 

vitimas do incêndio de Pedrogão Grande, Castanheira de Pêra e Figueiró dos Vinhos. --------------------------

----- Interveio o membro da Assembleia Tomás Martins referindo que, apesar do empenho muito pessoal 

do Sr. João Baptista no processo, a Câmara teve um papel importantíssimo para a concretização do novo 

quartel. Disse assinar o voto apresentado, mas que esse era extensível ao Município. --------------------------

----- O Presidente da Mesa referiu que iria colocar o voto de felicitações à votação, tendo sido o mesmo 

aprovado por unanimidade. Seguidamente, colocou o voto de pesar pelas vitimas do incêndio de 

Pedrogão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pêra à votação tendo sido o mesmo aprovado 

por unanimidade. Salientou não poder deixar de referir que, sendo a inauguração de um quartel de 

bombeiros um acto histórico na vida de uma associação, bem como na vida de uma cidade, todos, sócios 

e população em geral, gostariam de se ter associado ao acontecimento. Referiu que a marcação desta 

festividade para um dia em que já era conhecido outro evento, a Festa da História, não lhe pareceu ter 

sido uma boa decisão da direcção. Por outro lado, acrescentou que tendo a Câmara Municipal 

contribuído, à altura, para a construção do novo quartel, era de opinião que não poderia a mesma deixar 

de ficar associada, simbolicamente, à inauguração, com a menção na lápide do nome do Presidente da 

Câmara. Lamenta esta pequena falha por parte da direcção. ------------------------------------------------------------ 

----- Aberto o Período antes da Ordem do Dia, interveio o membro da assembleia, João Baptista, 

referindo ter ficado surpreendido com o voto de felicitações. Agradeceu, em nome pessoal e da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Trancoso, tal reconhecimento. Pensa que a 

associação se sentiu honrada por aqueles que puderam marcar presença e também pelos que não 

puderam. Referiu que aquela casa foi erguida por todos que, ao longo do tempo, sustentaram a ideia e 

que o concelho se deveria orgulhar e reconhecer o mérito do trabalho dos bombeiros. Disse que 

Trancoso deveria ter momentos conciliadores, aproveitar as sinergias de todos, independentemente do 
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caminho que queiram percorrer pois, só assim, em sua opinião, se conseguirá um concelho melhor e com 

mais desenvolvimento. Disse que talvez fosse o ultimo dia que estaria ali, que integrara a Assembleia 

Municipal bastantes anos e que lhe tinha dado algum gozo contribuir, de forma isenta, por um ideal para 

Trancoso. Referiu que continuaria a ser um cidadão atento e queria aproveitar esta assembleia, em jeito 

de despedida, cumprimentar todos num abraço e, sobretudo, pedir que lhe revelassem as provocações 

que foi fazendo ao longo dos anos. Disse que estava grato a todos, independentemente da sua cor 

partidária, e que desejava um Trancoso melhor. Formulou as maiores venturas ao Presidente do 

Município e que, pela frente, este iria ter um grande desafio. Ambiciona fazer uma leitura do que vier a 

ocorrer no dia um de Outubro e, nesse dia, ou no dia dois, saberá continuar a ter uma posição por 

Trancoso. Disse ter conhecimento de o estarem a ligar ao intitulado no “grupo da cambada”. Referiu que 

nunca pretendeu descer tão baixo na politica, mas lamenta a falta de coragem de não conseguirem 

enfrentá-lo enquanto cidadão, olhos nos olhos. Apresentou um cumprimento à associação congénere Vila 

Franca das Naves e sente-se honrado pelo facto de o concelho ter duas obras estruturantes, 

designadamente, bombeiros Voluntários em Trancoso e Vila Franca das Naves. Relativamente aos 

reparos feitos pelo presidente da mesa disse fazerem algum sentido, e que relativamente à marcação da 

inauguração do quartel gostaria de a ter marcado para outro dia, porém, por parte da secretaria de 

estado, houve orientações para que a inauguração não entrasse no mês de Julho. Lembrou que quando 

o primeiro ministro esteve em Famalicão, estava o Presidente do Município junto ao espaço cultural, onde 

o secretário de estado referiu ao mesmo que tinham acabado de nortear a data de 25 de Junho para ir a 

Trancoso marcar presença. Disse que o Presidente do Município agradeceu e quando iam no corredor 

para a cerimónia comentou com o Presidente que essa data seria uma forma de trazer gente para 

Trancoso, juntando a Festa da História, pois esta realizava-se sábado e domingo, aproveitando um 

programa diverso. Relativamente à questão de não figurar o nome do Presidente da Câmara na placa 

comemorativa de inauguração disse que não tinha muito conhecimento daquilo que deveria figurar na 

mesma e o que lhe foi transmitido pela Liga foi que se colocava o nome do Presidente do Município 

quando a obra era da autarquia. Afirmou que essa falta iria ser reparada. Solicitou que fosse colocado um 

semáforo ou um risco contínuo na estrada frente ao quartel de modo a evitar algum acidente e, também, 

os marcos de incêndio.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Mesa congratulou-se pelo facto de o membro da Assembleia não ter achado 

desajustados os seus reparos. Disse que o membro da assembleia, João Baptista foi, nos últimos dois 

mandatos, uma das figuras mais intervenientes nesta Assembleia. Esperava que reconsiderasse a sua 

saída pois a frontalidade das suas posições era necessária nesta casa da democracia. -------------------------

----- Interveio o membro da Assembleia, Carlos Saldanha, mencionando que, por motivos de ordem 

pessoal, não pôde estar presente nos eventos realizados no fim de semana de 24 e 25 de Junho, mas 

que o feedback que teve foi positivo. Felicitou o Presidente da Direcção da Associação Humanitária dos 

Bombeiros e a Câmara que, de mãos dadas, conseguiram concluir da melhor forma um projecto 

concelhio, ou seja, a construção do novo quartel. Relativamente à Festa da História defende que seria 
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necessário, como sugerido em tempos pelo membro da Assembleia, Paulo Leocádio, fazer inquéritos 

para perceber quem nos visita, como vêm, a que titulo, no sentido de se poder dar mais projecção àquilo 

que se vai fazendo. Referiu que chegam às caixas de correio da Guarda panfletos de eventos realizados 

em Pinhel, Almeida, etc e que, fazendo-se algo do género, poder-se-ia chegar um pouco mais longe. 

Lamentou o facto do stand de Trancoso na FIT ter estado num sitio pouco visível. Solicitou a colaboração 

dos Presidentes de Junta com o Executivo, e vice-versa, no sentido de trabalharem na prevenção de 

incêndios com a construção e manutenção de caminhos rurais.  -------------------------------------------------------

----- No uso da palavra o Presidente do Município congratulou-se pelo voto de felicitações aos Bombeiros 

ter sido aprovado por unanimidade e, também, pelo voto de pesar relativamente às vitimas de Pedrogão 

Grande. Afirmou ter sido com alegria que se associou à inauguração do novo quartel e à comemoração 

do 85º aniversário dos Bombeiros Voluntários de Trancoso. Referiu que, apesar da marcação da data não 

ter sido a mais feliz, compreende que não houve qualquer intenção, sobretudo depois de ter ouvido a 

intervenção do membro da Assembleia João Baptista. Regozijou-se pelos vários eventos realizados no 

ultimo fim de semana em Trancoso. Quanto à questão do seu nome, como Presidente da Câmara, não 

constar da placa disse desconhecer os protocolos mas ficou honrado pelo convite para presidir à 

cerimónia. Quanto à solicitação dos semáforos e da conduta disse estarem comtemplados no projecto de 

requalificação daquela estrada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Mesa informou que se iria passar à ordem do dia, ponto um. ------------------------------

----- No uso da palavra, o Presidente do Município disse que os meses de Maio e Junho foram de grandes 

realizações, eventos e de algumas obras que permitem encarar o futuro de Trancoso com algum 

otimismo e confiança. Disse que para além da normal limpeza em diversos sítios houve a plantação de 

flores no largo da avenida e no largo Luís de Albuquerque, a recolha de lixo diferenciado, execução de 

algumas calçadas e palcos colocados em diversas freguesias. No campo das obras executadas disse que 

seria possível que a parte interior do mercado municipal estivesse concluída dia 14 de Julho. Referiu que 

estavam a decorrer as obras das Etar’s das Courelas e da Quinta do Seixo e seria reparada a cobertura 

dos armazéns. Referiu que tinham sido lançadas algumas obras com procedimentos concursais dando o 

exemplo da repavimentação de algumas estradas assim como alguns arruamentos em Vila Franca das 

Naves, Fiães, Valdujo e Póvoa do Concelho e que existiam algumas candidaturas no âmbito da CIM, quer 

no âmbito do Portugal 2020, contemplando o combate ao abandono escolar, a modernização 

administrativa e a eficiência energética. No património natural e património cultural iria ser lançado o 

procedimento para requalificação da Igreja de Santa Marinha em Moreira de Rei. Informou que, no âmbito 

do PARU obtiveram a aprovação de 85% de financiamento para o Mercado Municipal, para a antiga 

cantina das escolas primárias, para a envolvente do mercado e para o antigo quartel da GNR. Salientou 

os eventos realizados como a feira dos automóveis, os eventos relacionados com o feriado Municipal, as 

comemorações do dia da criança, a Festa da História e a inauguração do novo quartel dos bombeiros. 

Informou que relativamente às acções judiciais tinha dado entrada uma acção apresentada pela firma 

Eliseu & Filhos que foi contestada. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Interveio o membro da Assembleia Tomás Martins congratulando-se pela requalificação feita no 

espaço da escola EBI e solicitou, se possível, para que fosse colocada uma cobertura nas escadas. Disse 

ter visto, na informação do Presidente da Câmara, que a repavimentação da Rua da Teja não estava 

contemplada. Questionou, por isso, se a mesma iria ser feita ou não. Aproveitou para desejar umas boas 

férias a todos e disse que seria, provavelmente, a sua ultima intervenção pois tinha ideia de não participar 

em qualquer lista nas próximas eleições autárquicas. Disse ter sido uma honra enorme ter pertencido a 

um Orgão presidido pelo Dr. Amaral Veiga. Pediu aos candidatos das próximas autárquicas que 

respeitem o cidadão, discutam ideias e que se respeitem, pois, zangas feitas na politica raramente se 

voltam a resolver. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- O Presidente da Mesa referiu lamentar que duas pessoas tão intervenientes nesta Assembleia 

estejam a pensar não regressar à mesma. Referiu que os membros da Assembleia Tomás Martins e João 

Batista foram aqueles que mais “bicadas” deram no poder. Disse gostar de ser Presidente da Assembleia 

porque tem do lado de lá uma Assembleia competente, activa, dinâmica e com grande capacidade 

intelectual. Lamenta que o façam porque Trancoso precisa de quem mexa, quem abane, conteste e 

critique o que se faz mal.  Mencionou que a honra foi sua e por ter tido tão ilustres membros da 

Assembleia num Orgão por ele presidido. Usou da palavra o membro da Assembleia José Nascimento 

referindo que em Setembro ainda iria haver outra sessão e, no futuro, quer em listas, quer como cidadãos 

todos poderiam assistir às sessões da Assembleia e intervir. Questionou se na freguesia do Reboleiro 

seria colocado betão em algumas ruas tal como havia sido prometido. Relativamente ao Centro Escolar 

da Ribeirinha perguntou para quando poderiam contar com essa realidade. ----------------------------------------

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

propondo que fosse feita uma Assembleia extraordinária para serem feitas todas as despedidas que 

assim escusavam de estar a ocupar  tempo onde poderiam estar a discutir outras situações quando, 

ainda, existia mais uma Assembleia neste mandato. Questionou o Presidente do Município sobre se 

alguma vez se tinha debruçado sobre o assunto - Centros de Saúde - isto porque na sua freguesia 

verifica-se falta de médicos e o que estava lá só fazia dois dias por semana. Ficou a saber que em 

Trancoso já existia uma empresa particular a fazer alguns dias de SAP. Questionou se não haveria a 

possibilidade dessa empresa poder fazer o SAP durante o fim de semana em Vila Franca das Naves e 

assim o Dr. Guerra não faria o SAP ao fim de semana, logo, não teria dia de folga durante a semana e 

assim haveria médico mais um dia em Vila Franca das Naves. Salientou que não vê na informação da 

actividade municipal reunioes com empresários. Agradeceu o facto de já terem saído alguns concursos 

relativos às obras para os passeios de Vila Franca das Naves mas, lamenta que quando se fala em 

trabalhar em conjunto com as juntas as mesmas não tenham conhecimento. Pensa que as lombas na 

estrada não foram incorporadas nestes concursos e questionou se ainda existia possibilidade de as 

incorporar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- No uso da palavra o membro da Assembleia João Baptista, dirigindo-se ao anterior interveniente, 

disse que lhe perdoava o facto de o ter ofendido quando referiu da inutilidade do tempo ocupado com a 
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sua despedida. Apelou aos autarcas para que nesta época de incêndios dessem todo o apoio aos 

bombeiros. Chamou à atenção para a estrada que liga o Avelal à Srª da Fresta onde a vegetação das 

bermas já bate de um lado ao outro. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em defesa da honra o Presidente da União de Freguesias de VFN e Feital disse que não tinha dito 

que não era importante. Disse sim, que haveria uma ultima sessão onde poderiam fazer as despedidas e 

deixar esta sessão para discutir assuntos que considera mais importantes. ----------------------------------------- 

----- Usou a palavra o Presidente do Município salientando que a sugestão feita pelo membro da 

Assembleia Tomás Martins, relativamente à construção de uma cobertura nas escadas da EBI era 

pertinente, que iria ao encontro e anseio de muitos encarregados de educação e que na primeira 

oportunidade procurariam uma solução. Relativamente à repavimentação da rua da Teja disse ser justa 

essa reivindicação, que tinham em orçamento uma rúbrica para arruamentos em Trancoso querendo 

executar essa obra aquando a colocação de uma nova conduta de água nas ruas no bairro de Santa 

Luzia. Quanto às questões do membro da Assembleia José Nascimento disse que iriam tentar realizar 

essas obras antes da chegada dos imigrantes. Informou que o processo do Centro Escolar da Ribeirinha 

estava em andamento estando à espera de se resolver o processo burocrático e o visto do tribunal de 

contas para se poder lançar a obra. Quanto às questões do Presidente da União de Freguesias de VFN e 

Feital, a propósito do Centro de Saúde, disse compreender a situação e informou que tinha uma reunião 

marcada com o novo conselho de administração da ULS para o dia 6 de Julho e que estaria atento a essa 

situação. Relativamente às reuniões com os empresários disse terem submetido uma candidatura em 

Maio de 2016 para a criação de uma área de acolhimento empresarial estando já o projecto aprovado. 

Não se têm esquecido dos empresários referindo que reabriram alguns estabelecimentos recentemente, 

sendo sinais que existem pessoas a procurar Trancoso. Reconhece que, no próximo mandato, a 

captação de empresas e investimento terá de ser reforçada. Quanto aos passeios e obras a serem 

realizadas em Vila Franca das Naves disse que sempre atendeu o Presidente da junta daquela freguesia 

e sempre esteve disponível para dialogar. Disse ainda que cá estaria para atender, dentro das 

possibilidades, os pedidos que o Presidente vai solicitando. Relativamente ao apelo feito pelo membro da 

Assembleia João Baptista, para todos os cidadãos e instituições darem o melhor aos bombeiros, disse 

que continuariam a acarinhá-los na medida do possível e, no seguimento da intervenção do membro da 

assembleia Carlos Saldanha, no período antes da ordem do dia, agradecia as sugestões quer na 

divulgação de eventos, quer na prevenção dos fogos florestais. Quanto à situação da estrada do Avelal 

disse já ter sido alertado por alguns particulares, mas garantiu que depois de ser satisfeito um pedido da 

Presidente da Junta de Freguesia de Valdujo, para a limpeza de bermas, esse caminho também seria 

limpo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da União de Freguesias de VFN e Feital interveio referindo que o Presidente do 

Município não tinha respondido à questão se as lombas seriam ou não feitas. Relativamente à limpeza 

das bermas na sua freguesia, disse que tinha sido informado, pelo Eng.º Humberto, que seria feita pelo 

Auto da Broca. Tentou, junto dessa associação, providenciar tal limpeza, mas foi-lhe dito que não tinham 
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nenhuma informação nesse sentido. Agradeceu que fosse feita alguma informação por parte da Câmara 

para que as bermas do Feital e Vila Franca das Naves fossem limpas. -----------------------------------------------  

----- Em resposta o Presidente do Município disse ser intenção do Executivo fazer as lombas pois sabem 

da sua necessidade, assim como das passadeiras naquela freguesia. Quanto à limpeza das bermas 

referiu já ter tido uma reunião com o Auto da Broca e iria ter outra na próxima semana pelo que essa 

questão  não ficaria esquecida. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- No uso da palavra, o Presidente do Município referiu que as duas entidades incluídas no âmbito do 

perímetro de consolidação das contas do grupo autárquico para além do Município, eram a Feira e 

Mercados de Trancoso que se encontrava sem actividade já há alguns anos e a TEGEC. Disse que as 

contas consolidadas apresentaram nos resultados operacionais uma evolução favorável, passando de um 

resultado liquido negativo de 2015 no valor um milhão duzentos e cinquenta e quatro mil euros para um 

resultado negativo, em 2016, de novecentos e um mil euros. Referiu que os resultados globais 

melhoraram relativamente ao desempenho conforme estava demonstrado no documento. ---------------------

----- Não havendo intervenções e colocadas à votação, as contas consolidadas do Município relativas ao 

exercício económico de 2016 foram aprovadas com 11 abstenções e 21 votos a favor. O presidente da 

Mesa informou que se iria passar ao ponto três. ---------------------------------------------------------------------------

----- No uso da palavra, o Presidente do Município informou tratar-se de uma revisão orçamental com um 

acréscimo de duzentos e vinte e seis mil euros. Disse terem sido criados alguns projectos novos, 

nomeadamente, a criação de um centro interpretativo ambiental, vindo este substituir o anterior projecto 

denominado “requalificação e valorização do parque municipal”. Também foram reforçadas as rubricas de 

rede de abastecimento de água a Vale de Mouro, no valor de setenta e cinco mil euros, tendo isto a ver 

com as acções judiciais de Aurélio Lopes que estavam em vias de chegar a um acordo. Reforçaram a 

rubrica da modernização administrativa e o fundo ambiental onde se prevê a aquisição de dois veículos 

elétricos para limpeza urbana, sendo que iriam ter um financiamento de 50%, foi necessário reforçar com 

noventa e quatro mil euros que é o valor correspondente aos outros cinquenta. Disse terem sido abertas 

pequenas rubricas no valor de cinco mil euros para a eventual possibilidade de requalificação dos ramais 

de Torres e Guilheiro e a requalificação da escola de Vale de Mouro. -------------------------------------------------

----- Interveio o membro da Assembleia José Nascimento referindo que apesar de existirem algumas 

duvidas, optam pela melhoria da qualidade de vida dos trancosenses e, por conseguinte, o voto da 

bancada do PSD seria a favor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Informou que se iria passar ao ponto quatro da ordem do dia. ---------------------------------------------------------

----- Tomou a palavra o Presidente do Município informando que para se poderem iniciar os 

procedimentos administrativos para a contratualização dos transportes escolares seria necessária uma 

autorização prévia da Assembleia Municipal. O valor para o ano de 2017, de Setembro a Dezembro, seria 

de cento e dezoito mil euros e de Janeiro a Junho de 2018 a verba seria de duzentos e cinquenta mil 
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euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não havendo inscrições e colocada à votação a proposta foi aprovada por unanimidade. O 

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

----- O Presidente do Município referiu tratar-se de um pedido no nome do Sr. Joaquim Ramos a solicitar 

uma deliberação de reconhecimento de interesse publico municipal para poder regularizar a sua 

actividade de pecuária que exerce num armazém agrícola sito na freguesia de Ribeira do Freixo.  -----------

----- Não havendo intervenções e colocado o pedido à votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. 

Passados ao ponto seis, o Presidente do Município referiu que decorria da Lei nº73 de 2013 de 3 de 

Setembro, no seu artº77, a Câmara propor à Assembleia Municipal a nomeação do seu auditor externo 

responsável pela certificação legal das contas do Municipio. Propunha a nomeação desse auditor externo 

para os anos 2017/2018 e 2019, sendo a firma que vem do passado, Marques & Almeida, Vitor Simões e 

associados, sociedade de revisores oficiais, tendo um custo de vinte e quatro mil, cento e vinte euros 

mais IVA para os três anos.  -------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

----- Interveio o membro da Assembleia Nuno Rodrigues, questionando qual o procedimento utilizado para 

efectuar essa nomeação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em resposta o Presidente do Município disse que era feita por ajuste directo. --------------------------------

----- Colocada a proposta à votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. O Presidente da Mesa 

informou que se iria passar ao ponto sete. Informou que a Mesa tinha vindo a ser contactada, por 

presidentes de assembleias municipais do nordeste transmontano, no sentido de se dar corpo à criação 

da Associação Nacional Assembleias Municipais. Receberam insistências no sentido da Assembleia 

Municipal de Trancoso se vir a associar à ANAM que foi constituída em Maio de 2016, através de uma 

escritura pública outorgada no cartório notarial de Mirandela, tendo a sua sede no Porto, tendo como 

objectivo a valorização do papel das assembleias municipais na organização democrática dos municípios 

e tem já os seus órgãos eleitos. Disse que os órgãos sociais eleitos ainda estavam com uma 

nomenclatura que não era aquela que se previa nos estatutos que, entretanto, tinham sido aprovados. 

Referiu que estavam eleitos a direcção, o conselho fiscal e uma assembleia geral quando os estatutos 

previam que não fosse uma assembleia geral mas sim um congresso nacional e um conselho geral. 

Previam um primeiro congresso só depois das próximas eleições. Informou que antes de trazerem este 

assunto à Assembleia, fizeram a proposta ao executivo que deliberou que o Município se associasse à 

ANAM. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- No uso da palavra o Presidente do Município informou que a quota anual desta adesão seria no valor 

de mil duzentos e cinquenta euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o Presidente da União de Freguesias de VFN e Feital questionando qual a percentagem de 

adesão a nível nacional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Mesa respondeu que ainda não possuía números concretos pois a única informação 

que tinha era a dos órgãos eleitos, nomeando as assembleias municipais de Trofa, Mirandela, Lisboa, 

Moncorvo, Macedo de Cavaleiros, Viana do Castelo e de alguns sítios da ilha da Madeira. --------------------
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----- Interveio o membro da assembleia José Nascimento, referindo que não era opositor à ideia da 

adesão mas interroga-se sobre a sobreposição que pudesse haver às associações como a Associação 

Nacional dos Municípios e a Associação Nacional de Freguesias. Comparando no passado o papel das 

assembleias distritais no tempo em que havia verbas para dividir pelos Municípios enquanto o poder 

central fazia chegar algumas verbas através das assembleias distritais, tiveram corpo e validade. A partir 

daí começaram a perder a sua validade e até credibilidade ao ponto de morrerem. Disse que não seria 

bom que acontecesse situação semelhante a esta associação. Apelou para que os estatutos fossem 

enviados para se analisar qual a potencialidade desta associação e para que se pudesse comparar com 

as outras associações supracitadas. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Mesa disse que assumia a falha dos estatutos não terem sido enviados e que os 

mesmos iriam ser remetidos a todos os membros da Assembleia. Disse que a informação que lhe tinha 

sido transmitida foi a de que a direcção já tinha sido recebida pelos grupos parlamentares da Assembleia 

da República passando a nomear os nomes que constituíam a Assembleia Geral e Direcção. Achou por 

bem trazer esta questão nesta sessão para que no primeiro congresso a realizar depois das eleições, a 

assembleia de Trancoso pudesse estar representada no mesmo. Não havendo mais intervenções e 

colocada a proposta à votação a mesma foi aprovada por unanimidade. Informou que se iria passar ao 

ponto oito.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- No uso da palavra o Presidente do Município disse que a central de compras permitia concentrar, 

numa única entidade, a celebração de contratos. Disse que, apesar dessa vinculação, o Município 

poderia optar pelo comércio local e a adesão não traria nenhuns custos. --------------------------------------------

----- Interveio o membro da assembleia Tomás Martins referindo que esta adesão beneficiaria os 

municípios e outros organismos como juntas, IPSS, etc. A Central de Compras iria pré-qualificar alguns 

fornecedores que se comprometem, durante algum tempo, a fornecerem aquele bem àquele preço, o que 

de ponto de vista negocial traria vantagens. –--------------------------------------------------------------------------------

----- Não havendo mais intervenções e colocada a proposta à votação a mesma foi aprovada com 33 

votos a favor e 1 contra. O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto nove da ordem do 

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

----- O Presidente do Município mencionou que um conjunto de oito freguesias, no inicio de Maio, 

solicitaram a atribuição de apoios financeiros na sequência da aprovação de uma candidatura que 

fizeram para a execução de mosaicos e parcelas de gestão de combustível procurando apostar na 

protecção da floresta contra incêndios. Felicitou algumas juntas que já tinham executado projectos desse 

género e as que queriam fazê-los.  Disse que nesse sentido ficava o compromisso da Câmara analisar os 

projectos já realizados para, a seu tempo, também os poderem apoiar financeiramente. Disse que o valor 

em causa para o apoio financeiro a estas oito freguesias, era de oitenta e nove mil, novecentos e noventa 

e nove euros. Disse que para a requalificação da sede de junta na freguesia de Granja e na Casa do 

Povo de Moimentinha seriam atribuídos subsídios de doze mil e quinhentos euros a cada uma das 

freguesias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Interveio o Presidente de Junta da União de Freguesias de Trancoso e Souto Maior, André Pinto, 

comunicando um pedido da Anafre relativamente ao levantamento dos coletes identificativos para os 

Presidentes de Junta e apelou aos presidentes de junta que ainda não  tinham feito esse levantamento 

para o fazerem na sede da sua freguesia. Deixou o seu apreço e agradecimento aos membros da 

Assembleia municipal João Baptista e Tomás Martins por tudo o que aprendeu com as suas intervenções. 

Parabenizou os bombeiros pelo seu aniversário e pela inauguração do seu novo quartel. Pensa que no 

combate não estavam mal e que se deveria sim, pensar na prevenção. Disse que fazendo as 

candidaturas ao 2020, as juntas de freguesia obteriam a comparticipação de 85% a fundo perdido, sendo 

os outros 15% apoiados pelo Município. Disse que desde a primeira abordagem que teve com o 

Município sobre esta matéria e sobre os 15% de comparticipação que o Executivo apoiou estas 

candidaturas, agradecendo esse facto. Na sua opinião, com a execução destas candidaturas, existem 

dois pontos relevantes para o concelho, o aumento da resiliência do território aos incêndios florestais e o 

aumento na economia local. Informou que a junta a que preside concorreu ao fundo ambiental e ganhou, 

apelando para que tenham, também, algum apoio da Câmara no sentido de adquirir um veiculo eléctrico.  

Interveio o membro da Assembleia José Nascimento mencionando que em reuniões feitas já tiveram a 

oportunidade de referir o beneficio para a prevenção de incêndios com a execução dos projectos. Disse 

que fica bem ao Município, como representante da Protecção Civil, esta solidariedade e parceria com as 

juntas de freguesia. As juntas em causa apresentaram candidaturas e as mesmas foram aprovadas. No 

inicio era previsto um financiamento a 100%, passando agora para os 85% e a diminuição da área. No 

caso da Ribeirinha o trabalho está quase executado e brevemente serão feitos os autos de medição e 

proceder ao pagamento. Disse que a nossa região peca pela falta de ordenamento de território e 

considera que o Executivo conjuntamente com os órgãos das freguesias poderia empenhar-se em fazer o 

reordenamento do território.  Referiu que se não existissem parceiros como a Pisco Távora e Floponor, as 

juntas só por si tinham muitas dificuldades em fazer candidaturas. Apelou para que no inicio de Outono 

deveriam completar a prevenção com a melhoria das acessibilidades. Espera que estes apoios não 

venham a diminuir o apoio do Quadro 2020 solicitando cuidado para os protocolos realizados. Referiu que 

o Executivo não deveria prejudicar as freguesias que não receberam este tipo de apoio e apelou que a 

freguesia do Reboleiro não venha a ser prejudicada em outros apoios por causa deste. ------------------------

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

que estas candidaturas se encontram abertas desde 2014. As juntas que já fizeram os projectos, sendo o 

caso de Vila Franca das Naves não beneficiou de qualquer apoio, tendo a Câmara conhecimento dos 

projectos quando teve de dar parecer para a submissão dos mesmos. Pensa não ser justo outras 

freguesias virem ter apoio e a sua não.  Informou que o projecto da sua junta foi apoiado em 90%.  

Referiu constatar que existe dinheiro para a requalificação das sedes mas não há para a construção de 

umas casas de banho publicas na sua freguesia. ---------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o membro da assembleia Luís Castro congratulando-se pelo facto de haver um grande 

número de candidaturas.  Disse que durante anos chamou à atenção para a defesa da floresta contra 
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incêndios como uma grande necessidade para o concelho. Perante o historial de incêndios que 

começaram no concelho da Mêda e acabaram no concelho de Celorico da Beira demonstraram a 

necessidade de se criar os mosaicos de gestão de combustível. Disse que também tinha apresentado a 

solução da Câmara se candidatar ao PDR 2020. Regozija-se pelo facto de muitas juntas o terem feito, 

mas lamenta terem sido as empresas que tenham contactado as juntas e não tenha sido a Câmara. 

Pensa que no futuro deveriam melhorar, a Câmara ter um plano e esperava que as acções da defesa da 

floresta continuassem para além do PDR 2020. -----------------------------------------------------------------------------

----- Em resposta às questões, o Presidente do Município disse que relativamente às candidaturas já tinha 

aludido que iriam ser analisados os pedidos, os projectos já executados e que tinham a visão global como 

referiu o membro da assembleia Luís Castro.  Quanto à construção das casas de banho publicas disse 

que lá chegaria o seu tempo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Separadamente foram colocadas as propostas à votação pelo Presidente da Mesa tendo sido as 

mesmas aprovadas por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Passados ao ponto dez, a Arqitecta Elisa Bairrinho deu esclarecimentos sobre o que tem sido feito 

pela empresa Geotributo a nível da revisão do Plano Director Municipal. --------------------------------------------  

----- Não houve intervenientes no Período de Intervenção do Público. --------------------------------------------- 

----- 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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