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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE TRANCOSO DE 15 DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

----- Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezassete, pelas catorze horas e 

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

Assembleia Municipal de Trancoso, legalmente convocada para o efeito e presidida por José 

Amaral Veiga, seu Presidente.  A ordem de trabalhos foi a seguinte: --------------------------------------

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

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

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

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

----- Ponto número dois – Análise, discussão e votação da proposta relativa à participação 

variável no IRS; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Ponto número três – Análise, discussão e votação da proposta relativa à fixação da taxa de 

IMI a aplicar em 2018; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Ponto número quatro – Análise, discussão e votação da proposta relativa à redução da 

taxa de IMI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 Fonseca Ferreira; Patrícia Raquel  Ribeiro Lavoura, 

substituída por Ana Luísa Monteiro Couto, membros do Grupo Municipal do Partido Socialista, e 

Júlio José Saraiva Sarmento; Joaquim Figueiredo Ribeiro; Maria da Conceição Trabulo 

Alexandre; Nadine Dias Domingues Ambrósio; Tomás Manuel Trigo Martins, substituído por 

Maria José Botelho 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; de 

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

José Meireles Martins 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 e Maria Cristina M. Sampaio M. Inocêncio. ------------------------------------------- 
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----- O Presidente da Mesa iniciou a sessão colocando a acta da ultima sessão à votação, tendo 

sido a mesma aprovada por maioria com duas abstenções. --------------------------------------------------

----- Aberto o espaço para intervenções, interveio o membro da assembleia Carlos Saldanha 

felicitando todos os membros da Assembleia Municipal pela forma como pautaram a sua conduta 

e pela qualidade das intervenções feitas neste mandato. Salientou a internacionalização dos 

funcionários da TEGEC na Câmara, onde a assembleia se uniu para tal acontecer, assim como o 

trabalho realizado pela Dr.ª Amélia Sarmento no acompanhamento de tal processo. Felicitou o 

trabalho feito pelo Presidente da Assembleia Municipal assim como pelos secretários da Mesa 

no exercício das funções. Saudou o Presidente do Município pela  colaboração do município na 

construção do novo quartel dos bombeiros, pela aquisição do Palácio Ducal, pela aquisição dos 

terrenos junto à Casa Paroquial, em hasta publica, por um preço muito bom, pela a intervenção 

no Mercado Municipal, pela internalização dos funcionários da empresa municipal e consequente 

contratação, pelas duas etares que se encontram em curso, pelo prazo do pagamento aos 

fornecedores ter sido reduzido, bem como a redução do passivo em seis milhões de euros. 

Congratulou-se, também, pelo facto de na parte literária as gentes da terra terem sido 

acompanhadas assim como pela realização da exposição do espolio da artista Eduarda Lapa, 

pela intervenção feita no parque Municipal, pelo apoio ao associativismo, pelos protocolos 

celebrados com todas as juntas e pelos feitos alcançados relativamente à Escola Profissional. 

Alertou para o facto de não se poder pensar que o défice da Câmara está resolvido com a 

redução do passivo em seis milhões de euros. Relativamente aos funcionários da antiga 

empresa municipal, sendo eles agora funcionários públicos, na sua opinião, deveriam ser 

acolhidos com um manual de direitos e deveres a fim de estarem melhor preparados para do 

desempenho das suas funções. Questionou se não seria possível disponibilizar uma verba para 

a aquisição de livros para as bibliotecas do concelho. Relativamente a manuais de atividades do 

1º ciclo, que não são obrigatórios, pensa que os mesmos poderiam ser fornecidos, gratuitamente 

a alunos mais carenciados.  Disse que é bom ter alunos na EPT mas que, também, seria bom 

que os conseguissem enquadrar face as necessidades do mercado de trabalho. Deixou o alerta 

para a necessidade da recuperação do edifício dos Paços do Concelho. --------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia agradeceu as palavras proferidas sobre a sua pessoa e a 

Mesa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o membro da assembleia, João Baptista, despedindo-se dos elementos da 

assembleia uma vez que termina as suas funções como membro da mesma. Felicitou, 

antecipadamente, o Presidente do Município pela sua vitória nas próximas eleições autárquicas 

e fez criticas sobre o PSD local. --------------------------------------------------------------------------------------
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----- Usou da palavra o membro da Assembleia Leonel Alves, subscrevendo a intervenção do 

membro da Assembleia, Carlos Saldanha. Referiu ter sido salutar ter feito parte desta 

Assembleia e que o Presidente da mesma sempre a dirigiu de uma forma recta e imparcial. 

Relativamente ao Presidente do Município disse que o mesmo tinha sempre uma agenda muito 

preenchida. Lamenta o facto do membro da Assembleia João Baptista, não fazer parte da 

próxima Assembleia Municipal pois sempre foi uma pessoa bastante interventiva. --------------------

----- No uso da palavra o Presidente do Município disse que, sendo esta a ultima sessão da 

Assembleia Municipal deste mandato, queria deixar uma palavra de gratidão e apreço pela forma 

como as sessões   decorreram. Relativamente à intervenção do membro Carlos Saldanha, o 

Presidente agradeceu a forma resumida como conseguiu descrever as principais obras 

realizadas neste mandato e que anotou as sugestões e alertas dados. Mencionou ter apreciado 

a intervenção do membro da Assembleia João Baptista, dizendo que este sempre esteve nesta 

Assembleia com convicção e com paixão por Trancoso. Relativamente à sua vitória, ou não, nas 

próximas eleições, disse que o povo saberá escolher o projecto que mais interessa para o 

concelho de Trancoso e que respeita todos os candidatos. Corrobora da mesma opinião do 

membro da Assembleia, Leonel Alves, relativamente ao Presidente da Assembleia e em relação 

à sua agenda disse que a vida autárquica é mesmo assim, muito absorvente --------------------------

----- Interveio o membro da Assembleia José Nascimento, referindo que gostaria de dizer que o 

Presidente da Assembleia, no inicio do mandato, confundiu-o, pois teve duvidas se estaria neste 

órgão na condição de Presidente da Mesa ou de Presidente de Câmara mas, depois, evoluiu, o 

que na sua opinião foi salutar. Quanto ao Executivo, depositou uma grande confiança quando 

soube que era constituído por gente que já tinha estado à frente do destino de freguesias, 

pensando que as freguesias iriam ter um pouco mais de apoio, o que não aconteceu com a 

freguesia do Reboleiro e outras. Referiu que vários ofícios foram enviados à Câmara e os quais 

nunca obtiveram resposta. Disse, também, que não foram dadas respostas a alguns cidadãos 

sobre o P.D.M.. Solicitou ao Presidente do Município, caso fosse reeleito, para não ter receio de 

dar ao Reboleiro aquilo que a freguesia precisava. -------------------------------------------------------------

----- No uso da palavra, o Presidente da junta de freguesia de Vila Franca das Naves e Feital, 

António Pina, concordou com as palavras do membro da Assembleia José Nascimento, no que 

diz respeito ao trabalho desempenhado pelo Presidente da Assembleia.  Referiu que a freguesia 

de Vila Franca das Naves, nestes quatro anos, não foi bem tratada e alguma obra que está a ser 

realizada acontece em ano de eleições. Estranhou, também, a não intervenção de outros 

presidentes de junta de freguesia nesta Assembleia, sinal que não deve haver problemas nas 

suas freguesias.  Relativamente à contratualização dos ex-funcionários da TEGEC, pensa que a 
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mesma já poderia ter sido feita há mais tempo. Não considera que os mesmos já se encontrem 

na Câmara uma vez que ainda se encontram no período experimental. ----------------------------------

----- O Presidente da Mesa agradeceu as palavras proferidas pelos membros da Assembleia 

José Nascimento e António Pina, reconhecendo ele próprio que tinha mudado. Disse que tendo 

sido líder de bancada da oposição, durante doze anos, ainda trazia alguns resquícios dessa 

liderança. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Interveio o membro da Assembleia Paulo Leocádio, referindo que o atraso na internalização 

dos ex funcionários da TEGEC deveu-se ao anterior executivo e esse não resolveu o assunto 

porque não quis. Este executivo, quando tomou posse, fez o que pôde, havendo prazos a 

cumprir e, felizmente, acabou por resolver a situação. ---------------------------------------------------------

----- O membro da Assembleia Daniel Joana, referiu que este órgão tentou representar as 

pessoas que o elegeram. Disse que estando ele pela primeira vez neste órgão representativo, 

procurou fazê-lo da melhor maneira possível. Deixou uma palavra de apreço por todos aqueles 

que fazem parte da Assembleia Municipal e desejou tudo de bom àqueles que partilharam o 

espaço neste mandato. -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi dada a palavra ao Presidente do Município que referiu, relativamente à intervenção do 

membro da Assembleia José Nascimento, ter um enorme apreço pelos membros das juntas de 

freguesia quer pela experiência que teve como Presidente de Junta, quer pela relação de 

respeito que manteve durante estes quatro anos entre o Município e Juntas de Freguesia.  

Disse, quanto à junta de freguesia do Reboleiro, que foi daquelas que mais atendeu e não foi 

necessário, muitas vezes, dar resposta por oficio porque a mesma era dada nas respetivas 

reuniões. Quanto à intervenção do Presidente de Junta de Vila Franca das Naves e Feital, disse 

que o Município tem investido e muito, naquela freguesia. ----------------------------------------------------

----- Passados ao ponto um da ordem do dia foi dada a palavra ao Presidente do Município, o 

qual fez uma breve análise da atividade municipal dos últimos dois meses. Destacou os eventos: 

Festival Musica no Castelo, Feira de São Bartolomeu, Feira Agro-pecuária e Feira do Séc. XIX. 

Referiu existir um conjunto de obras que continuam a decorrer, a saber, o parque de 

estacionamento e área comercial junto ao mercado municipal, as etares de Courelas e Quinta do 

Seixo. Disse que foi feita a substituição do telhado dos armazéns da Câmara e executadas 

algumas estradas e arruamentos. Disse que o Centro Escolar da Ribeirinha já tinha sido 

adjudicado e informou que a estrada entre Chafariz do Vento e Trancoso estava em fase de 

adjudicação e a obra decorreria após as eleições. Salientou a visita neste mandato, de três 

Secretários de Estado e que o Secretário de Estado do ambiente disse ser possível candidatar a 

etar de Vila Franca das Naves para que a mesma seja reabilitada. ----------------------------------------
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----- Usou da palavra o membro da Assembleia Leonel Alves, mencionando que se o Presidente 

do Município for reeleito ficará tranquilo porque sempre demonstrou ter seriedade, rigor, principio 

de igualdade de tratamento para com as pessoas e não conhecia nenhum processo crime contra 

ele. Quanto ao que não foi feito em Vila Franca das Naves, disse que a questão da etar devia ser 

resolvida com a brevidade possível e que com a vinda do Secretário de Estado já foi dado um 

passo significativo. Disse que os anteriores executivos esqueceram Vila Franca das Naves em 

vários aspetos, dando o exemplo da Adega Cooperativa Beira Serra. Considera que neste 

mandato foram realizadas mais coisas naquela freguesia do que em seis ou sete mandatos 

anteriores. Pensa que todos os eventos realizados são importantes para o concelho, apesar de 

algumas criticas que são feitas. Gostaria de saber o estado das ações em tribunal, 

nomeadamente a que diz respeito ao autor Aurélio Lopes Lda, à ação relativa aos Herdeiros 

Sampaio e Melo, a ação da Zurich, a ação do antigo Director da E.P.T. e à ação da Caixa Geral 

de Depósitos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O membro da Assembleia José Nascimento, interveio referindo que no dia da inauguração 

da Feira de São Bartolomeu, chegou a ter duvidas se era a feira que estava a ser inaugurada ou 

o mercado pois o Sr. Secretário de Estado, Luís Medeiros, no seu discurso, referia-se quase 

exclusivamente ao mercado parecendo que o mesmo tinha sido criado agora. Disse que seria 

difícil à televisão, TVI, objectivar os interesses do concelho, mas, lamentava o facto de que o 

grupo de concertinas do Reboleiro, o qual criou, tivesse sido convidado a estar presente no 

programa e nem um minuto de transmissão teve. É de opinião que Trancoso ganha com a vinda 

desses programas mas poderia ter beneficiado muito mais. Questionou para quando o inicio e 

términus das obras do Centro escolar da Ribeirinha e referiu ainda que lamenta o facto de não 

ter havido delegação de competências nas juntas de freguesias. ---------------------------------------- 

Interveio o membro da assembleia Carlos Saldanha, reiterando a intervenção do membro da 

assembleia Paulo Leocádio que deve ser atribuída a esta assembleia e executivo a coragem 

como agarrou o assunto dos ex funcionários da TEGEC. Disse que os quatro dias em que se 

deslocou à Feira de São Bartolomeu viu gente da Guarda, Pinhel e muita gente de fora. Gostaria 

de saber se seria possível disponibilizar o numero de entradas. --------------------------------------------

----- No uso da palavra, o Presidente do Município disse, em resposta ao membro da assembleia 

Leonel Alves, que este executivo colocava o sector económico em destaque procurando apoiar 

todos os produtos da região. Assim não fez mais que a obrigação, olhar para a adega 

Cooperativa Beira Serra e para outros empresários. Agradeceu as palavras dos membros da 

Assembleia, referentes ao seu rigor e seriedade, e relativamente à questão do membro da 

Assembleia, José Nascimento, disse que a Feira de São Bartolomeu correu bem, sendo a feira 
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franca mais antiga do país, tendo havido uma entrada de visitantes próxima de noventa mil 

pessoas. Quanto à questão do alinhamento do programa da TVi, disse que a Câmara não foi 

ouvida e, também, gostaria que tivesse sido dada mais informação sobre o concelho. Em relação 

ao Centro Escolar da Ribeirinha, disse que a obra tinha sido adjudicada à empresa Edibeiras, 

num concurso publico. A minuta da ata será provada na próxima reunião de Câmara, e a partir 

daí os trabalhos iriam começar. O Presidente do Município solicitou, ainda, para que fosse dada 

a palavra ao vereador João Paulo Matias para dar resposta sobre as acções judiciais. -------------- 

 ----- O vereador referiu que se tratava de cerca de quinze acções judiciais que decorriam contra 

o Município de Trancoso. Relativamente às acções sobre as quais o membro da assembleia 

Leonel Alves questionou, disse que, no que diz respeito à acção de Aurélio Lopes Lda, obras e 

serviços não concursados, o Município   contestou as acções e pediu uma peritagem judicial. 

Nessa acção, onde eram reclamados um milhão e oitocentos e vinte e cinco mil euros, a 

peritagem deu um resultado de um milhão e duzentos e cinquenta mil euros. Depois da 

peritagem realizada, entraram em contacto com o empreiteiro tendo sido feito um acordo por um 

milhão e nove mil euros. Este montante está a ser pago em prestações, sem juros para o 

Município. Para além disso, conseguiu-se que fosse dado pelo empreiteiro um prazo de garantia 

de dois anos e meio sobre as obras realizadas. Relativamente à acção dos Herdeiros Sampaio e 

Melo o Vereador Paulo Matias, disse ser uma acção que diz respeito a terrenos que foram 

inundados pela barragem da Teja e que não foram pagos pelo anterior Executivo. Eram pedidos 

cerca de duzentos mil euros e a Câmara de Trancoso foi absolvida nesta acção. Neste 

momento, os herdeiros interpuseram recurso estando a aguardar decisão do Tribunal da 

Relação. A acção da Zurich é relativa a um acidente de trabalho onde a seguradora pedia 

noventa mil euros ao Município, sendo que o mesmo absolvido. A Companhia de Seguros 

interpôs recurso estando a aguardar o resultado. As acções da EPT, sendo a Câmara o principal 

promotor da escola, a estratégia foi contestar essas acções. Nessas acções eram pedidos cerca 

de duzentos mil euros e em ambas a EPT foi absolvida.  Referiu que até agora, a Câmara 

Municipal gastou com advogados, menos de setenta e cinco mil euros, pois houve acções que 

foram contestadas por ele a titulo gratuito na qualidade de Vereador. Relativamente à acção da 

CGD contra a Câmara e a TEGEC, no âmbito da Parceria Publico Privada, era reclamado o 

pagamento de nove milhões e cento e tais mil euros. Disse que foi defendido em tribunal que 

essa acção não poderia ser objecto de decisão enquanto não fosse decidida a acção que o 

Município interpôs contra a CGD e o Grupo MRG. Informou que foi dada razão ao Município, a 

CGD, por sua vez, interpôs recurso, estando a aguardar decisão. Referiu para aqueles que 

acusaram o Município de uma litigância judicial injustificada, que já tinham aqui a resposta com a 
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poupança consolidada de um milhão de euros, podendo a mesma chegar a um milhão e 

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

----- Interveio o Presidente da União de Freguesia de VFN e Feital referindo que lhe custou ouvir 

o membro da Assembleia Leonel Alves, quando referiu que não se fez nada em Vila Franca das 

Naves, durante o anterior executivo, já que foram construídos o Centro Cultural e o campo de 

futebol. Congratula-se pelo apoio que foi dado à Cooperativa Beira Serra, mas questionou por 

que não foi dado o apoio à fábrica têxtil que acabou por fechar. Agradeceu a visita do Sr. 

Secretário de Estado do Ambiente salientando que teriam de estar atentos aos avisos que saem, 

para a remodelação da Etar. Disse, ainda, que o próximo PDM quer acabar com a zona industrial 

de Vila Franca das Naves e, questionou acerca do que era o plano inovador integrado de 

combate ao abandono e insucesso escolar e qual o valor das candidaturas. ----------------------------

----- Em resposta às questões do Presidente da União de Freguesias de VFN e Feital, o 

Presidente do Município disse reconhecer que ainda existe muito a fazer em Vila Franca das 

Naves e, também, reconhece um conjunto de equipamentos vindos do passado. Quanto à Etar 

de Vila Franca das Naves, a questão é prioritária e pensa que o problema será resolvido com a 

apresentação de uma candidatura. Informou que a candidatura de combate ao insucesso e 

abandono escolar era transversal a todos os concelhos que fazem parte da CIM, com a criação 

de algumas equipas multidisciplinares por forma que venham psicólogos, terapeutas da fala a 

ajudar nos agrupamentos de escolas e municípios. Disse que não tinha presente qual o valor 

mas sabe que se trata de um valor significativo e que poderiam criar mais alguns postos de 

trabalho na área da educação em cada um dos concelhos da CIM - BSE. ------------------------------- 

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

----- No uso da palavra o Presidente do Município referiu que devido às dificuldades sentidas 

pela população residente no concelho, pela carga fiscal que muitas famílias já estavam sujeitas, 

a Câmara Municipal propunha que a Assembleia deliberasse reduzir a participação variável no 

IRS no valor de 2,5%. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não havendo intervenções e colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

Passados ao ponto três, o Presidente do Município disse que no sentido de aliviar a carga fiscal 

e melhorar um pouco as condições dos munícipes propunha a fixação da taxa mínima do IMI – 

0,3%.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

----- O Presidente do Município informou que esta redução era relativa ao valor de IMI em 

relação à habitação própria permanente em função do numero de dependentes a cargo. Referiu 
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que um agregado familiar com um dependente a cargo teria uma redução fixa de vinte euros, 

com dois dependentes, quarenta euros e três ou mais dependentes a redução seria de setenta 

euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

propunha e a Assembleia votava. Não percebia por que num panfleto eleitoral do PS constava 

que foi a Câmara que baixou o IMI e o IRS.  No uso da palavra, o membro da Assembleia, Nuno 

Rodrigues, disse que o ponto quatro da ordem do dia referia: “redução da taxa de IMI” mas que, 

na sua opinião, tratava-se de uma redução ao valor pago de IMI e não uma taxa. Sugeriu para 

que fosse alterada a redação do ponto.  ---------------------------------------------------------------------------

------ O Presidente da Mesa disse ser uma questão de pormenor. Todavia, a questão era 

esclarecida com a proposta que constava da ata da Câmara e que, assim, não seria necessário 

proceder à alteração da ordem de trabalhos para alteração da redacção do item da proposta em 

causa, pois tratava-se apenas de uma questão de redação. -------------------------------------------------

----- O membro da Assembleia Municipal Leonel Alves, disse que a certidão da Câmara era clara 

quanto à proposta e o que com ela se pretendia, pelo que não via necessidade de alteração do 

ponto de ordem, sem prejuízo do que disse o membro da assembleia Nuno Rodrigues. -------------  

----- O Presidente da Mesa referiu que a ordem do dia era uma síntese do que se passa na 

sessão de uma Assembleia mas era sempre remissível para a certidão da Câmara quando se 

tratam de propostas emanadas desta. Entende, assim, que se dispensaria a alteração da 

redacção do ponto de ordem de trabalhos. Disse que do ponto de vista formal e do ponto de 

vista material, toda a gente entende que não se trata da redução de uma taxa mas, sim, da 

redução do IMI.  O Presidente da Mesa referiu que todos estavam conscientes de que aquilo que 

iriam votar seria uma redução no valor de IMI, apesar de na certidão constar “redução taxa de 

IMI”. Questionou a assembleia se iriam votar o ponto, ou não, com o facto de haver uma 

remissão para o nº13 do artº112 do respectivo código. --------------------------------------------------------

----- O Presidente da União de Freguesias de Vila Franca das Naves disse que mais valia 

aprovar um documento que tinha sido mal redigido do que não aprovar um aspeto tão importante 

para os habitantes do concelho. --------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Mesa referiu que a certidão da Câmara tinha aquela redacção e questionou 

o membro da assembleia se achava que esta podia alterar a proposta que emanava da Câmara.  

----- O membro da Assembleia, Nuno Rodrigues, questionou acerca da obrigatoriedade da 

proposta ter que ser aprovada nesta sessão, e assim sendo, que se referisse na aprovação que 

se trata do valor do IMI e não da taxa. ------------------------------------------------------------------------------ 
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----- O Presidente da Mesa disse que a Assembleia ao votar este ponto da ordem de trabalhos, 

fá-lo-ia na convicção que existia um lapso de escrita e que não se tratava de uma redução da 

taxa de IMI mas, como prevê o nº13 do artº 112 do código, de uma redução do valor do IMI. 

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

----- No Período de Intervenção do Público interveio a munícipe Maria Isabel Alexandre 

Almeida alertando para o facto das vias de comunicação na anexa de Monte Zebro, se 

encontrarem intransitáveis há mais de vinte e oito anos, facto que estava a levar à desertificação 

do local. Questionou para quando uma via transitável. --------------------------------------------------------- 

------ Em resposta, o Presidente do Município, disse ser uma mágoa dele ainda não ter 

melhorado o acesso àquela anexa, Iria providenciar com os respectivos serviços, o 

melhoramento do acesso antes de terminar o mandato. ------------------------------------------------------- 

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

unanimidade dos membros da Assembleia presentes e assinada pela respectiva 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 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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