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ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

----- Aos dez do mês de Novembro do ano de dois mil e dezassete, pelas catorze horas e trinta minutos, no 

auditório do Pavilhão Multiusos, realizou-se uma sessão extraordinária 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: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- Ponto número um - Análise, discussão e votação da proposta de prorrogação de prazo destinado à 

liquidação da Empresa Municipal “TEGEC – Trancoso Eventos, EM, em liquidação”; ------------------------------ 

----- Ponto número dois –  Análise, discussão e votação da proposta de delegação de competências 

no Presidente da Câmara relativa a despesas plurianuais; ----------------------------------------------------- 

----- Ponto número três –  Análise, discussão e votação da proposta da 4ª revisão ao Orçamento da Receita 

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

----- Ponto número quatro –  Análise, discussão e votação da proposta destinada a afectar parte da área 

do imóvel do Mercado   Municipal de Trancoso ao domínio publico municipal; ---------------------------------------- 

----- Ponto número cinco – Eleição do representante das Juntas de Freguesia e suplente, ao 

Congresso da Associação Nacional de Municípios; --------------------------------------------------------------- 

----- Ponto número seis – Eleição dos representantes da Assembleia Municipal na Assembleia 

Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela; ----------------------------------------------------------------------- 

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

financeiros, mediante celebração de protocolos, às seguintes juntas de freguesia: Aldeia Nova, 

Castanheira, Cogula, Cótimos, Fiães, Guilheiro, Moreira de Rei, Palhais, Póvoa do Concelho, 

Reboleiro, Rio de Mel, Tamanhos, União de Freguesias de Freches e Torres, União de Freguesias 

de Trancoso e Souto Maior, União de Freguesias Vale do Seixo e Vila Garcia, União Freguesias 

Vila Franca das Naves e Feital, União Freguesias Vilares e Carnicães, e Valdujo. ----------------------- 

----- Período destinado ao publico. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

membros da assembleia Daniel Santos Almeida, membro do Grupo Municipal do Partido Socialista 

e Jorge Morgado Ferreira, membro do Grupo Municipal do Partido Social-Democrata. Estas faltas 

foram devidamente anotadas, assim como a registada ao senhor Presidente de Junta da Freguesia 

de Reboleiro, José Dinis Pinto Mateus. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Estiveram ainda presentes, em representação da Câmara Municipal, os senhores Vereadores Eduardo 

António Rebelo Pinto e Ana Luísa Monteiro do Couto. -----------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Mesa iniciou a sessão concedendo posse aos membros da assembleia Leonel Matias 

Alves e Tomás Manuel Trigo Martins uma vez que não tinham estado presentes na sessão da instalação da 



Acta n.º 2 – 10 de Novembro 2017 
 

 

Pág. 3 
 

assembleia municipal. Informou, também, que o membro da assembleia Jorge Morgado Ferreira, uma vez 

que tinha justificado a sua falta, iria tomar posse na próxima sessão da assembleia municipal. Solicitou aos 

grupos municipais para indicarem duas pessoas a fim de ser criada uma comissão para revisão do regimento 

da assembleia municipal uma vez que, com a entrada do CDS/PP, nesta assembleia, a questão dos tempos 

teria de ser alterada.  Informou que sendo uma sessão extraordinária não existiria período da Ordem do dia, 

nem informação do Presidente do Município acerca da actividade municipal pelo que se iria passar ao ponto 

um da ordem do dia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Usou a palavra o Presidente do Município felicitando o facto da Mesa da assembleia ser pluripartidária. 

Desejou a todos os eleitos um bom mandato e esperava que, em debate, se colocasse em primeiro lugar o 

interesse do concelho de Trancoso em detrimento de quaisquer outros interesses politico- partidários. 

Referiu que a proposta do ponto numero um da ordem do dia tinha sido a principal razão para a marcação 

da sessão extraordinária da assembleia municipal, aproveitando-se, também, trazer outros pontos à 

discussão. A propósito da proposta de prorrogação de prazo destinado à liquidação da Empresa Municipal 

“TEGEC – Trancoso Eventos, EM, em liquidação” esclareceu que, segundo a informação do liquidatário, o 

prazo dos dois anos para efectuar o registo da liquidação da empresa terminaria no próximo dia doze. Disse 

que de acordo com o código das sociedades comerciais, para que isso pudesse acontecer, seria exigível o 

acordo de todos os credores, o que não tem sido concretizável e possível porque se encontram a decorrer 

alguns processos judiciais, nomeadamente, com os dois credores, Caixa Geral de Depósitos e Paceteg. 

Referiu que o código das sociedades comerciais permitia que o prazo pudesse ser prorrogado por um 

período não superior a um ano, sendo essa proposta que apresentava à assembleia por forma a que, depois, 

se pudesse proceder à liquidação da empresa, nem que fosse uma liquidação administrativa por parte da 

Srª Conservadora do Registo Civil. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Interveio o membro da assembleia Cristóvão Santos, recordando que a proposta apresentada era fruto 

de opção do executivo aquando a decisão do processo da liquidação da empresa municipal, tendo esse 

optado por uma liquidação de forma autónoma, nomeando para o efeito o gestor liquidatário por se entender, 

na altura, que seria um processo mais célere e com menos implicações para a execução financeira do 

Município. Disse que a prorrogação acarretava custos considerando não ser esse o maior problema, pois, 

na sua opinião, o maior problema seria a duvida que o Município ainda tem quanto ao desfecho mais 

favorável relativamente ao processo. Referiu que seria importante que a assembleia estivesse informada 

dos custos, do ponto exacto em que se encontra o processo, quais os passos seguintes, bem como a 

previsão de conclusão do processo pois não gostariam de ser confrontados com novas situações. Disse que 

na eventualidade de poder haver alguma responsabilidade da equipa liquidatária na morosidade do 

processo, deveria o Executivo, no limite, providenciar a nomeação de uma nova equipa que desse melhor 

garantias para a conclusão da liquidação da empresa municipal. Requereu ao Presidente da Mesa para que 

o liquidatário, o revisor oficial de contas e demais equipas fossem chamados a esta assembleia, na próxima 

sessão, no sentido de prestar esclarecimentos sobre aquilo que foi feito e previsões futuras. --------------------

----- Tomando a palavra, o membro a assembleia João Paulo Matias afirmou que a análise feita pelo anterior 
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interveniente estaria correcta, excepto num ponto. Disse que a 13 de Novembro de 2015 tinha sido 

deliberada a dissolução da empresa municipal e aprovado o plano de internalização, onde constava que a 

liquidação seria por transmissão global do passivo e do activo, só que as acções judiciais surgiram em 2016, 

fazendo toda a diferença pois esta prorrogação de prazo trata-se  de uma obrigação legal passando a ler o 

artº148 do Código das Sociedades Comerciais: “ O contrato de sociedade ou uma deliberação dos sócios 

pode determinar que todo o património, activo e passivo, da sociedade dissolvida seja transmitido para algum 

ou alguns sócios, inteirando-se os outros a dinheiro, contanto que a transmissão seja precedida de acordo 

escrito de todos os credores da sociedade.” Disse que se estavam a decorrer dois processos judiciais, sendo 

que num deles a Câmara pede a declaração de nulidade de todos os contratos desde os contratos de 

financiamento, obras da PPP até ao contrato de sociedade da própria Paceteg, passando pelos contratos 

de arrendamento e da cessação da posição contratual para a empresa municipal. Disse não ter havido 

nenhuma incúria por parte do administrador, agora liquidatário, pois o mesmo não poderia adivinhar que as 

acções iriam surgir. Salientou que tinha sido a Caixa Geral de Depósitos que intentou a acção contra a 

Câmara, só depois, essa, avançou com uma acção contra a Paceteg e o Grupo MRG e, neste momento, 

estavam perante um imperativo legal prorrogar o prazo por mais um ano. Referiu que daqui a um ano, não 

sendo possível a solução dos processos, a lei permite a dissolução administrativa e que, perante estas 

circunstâncias, não existia outra solução. ---------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o membro da assembleia Cristovão Santos referindo que gostaria que o esclarecimento dado 

pelo membro da assembleia, fosse prestado pelo liquidatário pois surge a duvida que caso não se chegue a 

um acordo nas acções, proceder-se-á a uma liquidação administrativa. Pensa que o Município deveria 

pensar qual a vantagem, ou não, em manter esse prazo. -------------------------------------------------------------------

----- Interveio o membro da assembleia José Nascimento, questionando qual o beneficio desta prorrogação 

pois, provavelmente, o assunto daqui a um ano seria o mesmo. Na sua opinião, uma vez que a lei não obriga 

ao adiamento, apenas permite a prorrogação por mais um ano, e, consequentemente, mais despesas, talvez 

fosse melhor fazer o que tem que ser feito agora. Reforçou que seria pertinente o liquidatário vir prestar 

esclarecimentos à assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ ----

----- Usou da palavra o Presidente do Município salientando que este foi dos assuntos herdados que mais 

preocupações e trabalho trouxe ao executivo no mandato anterior, por onde, também, o membro da 

assembleia Cristovão Santos tinha passado com responsabilidades na empresa municipal. Referiu que, 

felizmente, o problema com os funcionários tinha sido resolvido, mas estranhava que o membro da 

assembleia, Cristovão Santos, estivesse preocupado sobre os poucos custos que a situação acarreta. 

Questionou se haveria algum membro da assembleia disponível para assumir o cargo de liquidatário da 

empresa com as responsabilidades que poderiam vir a cair sobre o mesmo. Afirmou não ter sido fácil 

encontrar alguém com coragem para levar a cabo o processo de liquidação pois existiam responsabilidades 

acrescidas para o liquidatário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O membro da assembleia João Paulo Matias disse que as duvidas apresentadas pelos membros da 

assembleia Cristóvão Santos e José Nascimento tinham resposta na própria lei. Seria ideal se fosse possível 
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avançar já com a dissolução administrativa, mas a própria lei impedia que assim fosse conforme o artº 150, 

nº3, passando a ler: “Decorridos os prazos previstos nos números anteriores (dois anos iniciais da liquidação 

e o tal ano de prorrogação) sem que tenha sido requerido o registo do encerramento da liquidação, o serviço 

de registo competente promove oficiosamente a liquidação por via administrativa.” Subscreveu as palavras 

do Presidente do Município no que diz respeito ao liquidatário pois não seria qualquer pessoa que, nas 

circunstâncias que estava a TEGEC, aceitaria um cargo de administrador e, depois, um cargo de liquidatário 

e as responsabilidades que isso implica. Lançou o mesmo desafio que o Presidente do Município 

relativamente a alguém querer exercer a função de liquidatário, a titulo gratuito. Deixou uma palavra de 

homenagem ao trabalho desenvolvido pelo Dr. Valter, o qual considera ser a pessoa certa para levar o 

processo em causa até ao fim. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O membro da assembleia José Nascimento disse que a lei obrigava a que se procedesse assim, mas 

não aceitava o desafio lançado para que agora, à ultima hora, viesse alguém pegar no processo e, muito 

menos, a titulo gratuito. Questionou se o liquidatário actual estava a titulo gratuito pois, se assim fosse, os 

custos seriam poucos como tinha referido o Presidente do Município. -------------------------------------------------- 

----- O membro da assembleia Cristovão Santos informou que a sua passagem pela empresa municipal 

aconteceu entre 2002 e 2007. Nesse período, a empresa apesar da oposição constante do PS, tinha as suas 

contas regularizadas e uma situação relativamente equilibrada comparando com empresas municipais a 

nível nacional, por isso, não entendia a alusão do Presidente do Município relativamente à sua passagem 

pela empresa municipal. Salientou, também, que deveria ser preocupação deste executivo levar o processo 

a bom termo pois seria benéfico para o mesmo e para executivos vindouros e não via necessidade de 

estarem com ataques, o que tinha pedido foi para serem mais esclarecidos. Agradeceu a intervenção feita 

pelo membro da assembleia João Paulo Matias. ------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Mesa disse que a Mesa faria chegar o requerimento à Câmara Municipal para que, na 

próxima sessão, estivesse presente, pelo menos, o liquidatário da empresa para prestar esclarecimentos. -  

----- No uso da palavra, o Presidente do Município afirmou que seria bom que não se tivesse de abordar 

assuntos do passado, mas esses, infelizmente, iriam continuar a ser os grandes problemas pois as acções 

no valor de quarenta milhões de euros que poderiam vir a ser pedidos à Câmara e à TEGEC seriam uma 

grande preocupação neste mandato. Disse que o assunto em questão, deveria unir todos e deveriam 

congratular-se pela forma como o processo foi conduzido pelo antigo vereador, agora membro da 

assembleia, João Paulo Matias.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Interveio o membro da assembleia José Nascimento, perguntando se seria mesmo indispensável a 

prorrogação por mais um ano e qual o esforço feito para haver um acordo nas acções que surgiram. Disse  

ter conhecimento de outros executivos, que negociaram com os credores e, que conseguiram bons 

resultados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O membro da assembleia João Paulo Matias respondeu que seria mesmo indispensável aprovar esta 

prorrogação por que se não tomassem essa decisão, a partir do dia 13 de Novembro, entrariam em 

incumprimento com a lei, pois esta refere que no prazo de dois anos ou se liquida, ou se prorroga o prazo 
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por mais um ano. Como liquidar não era possível, a outra opção seria prorrogar. Quanto às tentativas de 

acordo com os credores, disse que as houve antes das acções entrarem. Disse que se fizeram propostas 

concretas e alternativas e da parte da CGD foi dito que iriam ponderar e que não entrariam com a acção 

antes de darem uma resposta. Contudo, na realidade isto não aconteceu. Em relação ao grupo MRG disse 

que foi feita a proposta, porém,  a MRG respondeu que não a aceitava. ----------------------------------------------- 

----- O Presidente do Município reforçou, mais uma vez, que o motivo desta sessão extraordinária devia-se 

ao facto da necessidade da prorrogação. Quanto às tentativas de negociações, disse que as mesmas já 

tinham sido debatidas em sessões do mandato anterior e explicadas pelo, então, vereador João Paulo 

Matias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o membro da assembleia Tomás Martins, afirmando que a opção já estava tomada e não valia 

a pena andar para trás pois não existia outro caminho. Disse, aquando da sua passagem pela empresa, que 

houve a tentativa de alienar as participações públicas junto do privado mas esse não quis comprar, 

decorrendo tudo o que veio a seguir. Salientou que as eleições já tinham terminado não valendo a pena estar 

a falar-se nos erros do passado e seria importante que todos se  focassem nas soluções. ----------------------- 

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

uma abstenção. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em declaração de voto, o membro da assembleia João Paulo Matias mencionou que se absteve porque 

tinha sido designado Presidente da Assembleia Geral da TEGEC e, embora lhe parecesse não existirem 

problemas com a qualidade de membro da assembleia, queria evitar eventuais conflitos de interesse 

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

----- No uso da palavra o Presidente do Município explicou que esta proposta de delegação de competências 

na sua pessoa, à semelhança do mandato anterior, servia para poder autorizar a assunção de despesas 

plurianuais até ao montante de noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito 

cêntimos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

----- No uso da palavra, o Presidente do Município referiu que a quarta revisão orçamental se justificava 

devido à necessidade de alterar algumas verbas que estavam orçamentadas, mas que, devido às condições 

climatéricas não teriam execução de obra até ao final do ano. Deu o exemplo da reparação da estrada 

nacional 226 de Trancoso até ao Chafariz do Vento e do Centro Escolar da Ribeirinha. Disse que estas obras 

estavam adjudicadas mas só seriam executadas em 2018 e que tinham sido reforçadas, também, algumas 

rubricas como o abastecimento de água ao Avelal e o projecto da ETAR de Vila Franca das Naves. ---------- 

----- Interveio o membro da assembleia José Nascimento, felicitando o executivo pelo facto de não terem 

feito as obras à pressa e, assim, fazerem-nas com qualidade. Questionou qual seria a previsão para a 

execução do Centro Escolar da Ribeirinha e se já lá poderia ser iniciado  o próximo ano lectivo.  ---------------

----- Em resposta, o Presidente do Município referiu que o ritmo dessa obra, a ter inicio no final de novembro, 

não iria ter o volume de obra expectável que tinham até 31 de dezembro. Contudo, seria provável que no 
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próximo ano lectivo esse novo centro escolar estivesse a funcionar. ----------------------------------------------------

----- Não havendo mais intervenções a proposta foi colocada à votação tendo sido aprovada por 

unanimidade. O Presidente da Mesa disse que se iria passar ao ponto quatro da ordem do dia. --------------

----- O Presidente do Município referiu que se tratava do imóvel onde estavam a decorrer as obras do parque 

de estacionamento do mercado municipal, cujo numero do inventário era o 5101, inscrito na matriz urbana 

com o numero 696 e era necessário passar toda aquela área do domínio privado para o domínio publico 

municipal, por forma a que as seis futuras lojas pudessem ser registadas em propriedade horizontal. O 

membro da assembleia José Nascimento, questionou se a proposta se tratava apenas da afectação ao 

domínio publico e não da autorização para a venda. O Presidente do Município esclareceu tratar-se apenas 

de 2034 m2 a afectar ao domínio publico municipal. -------------------------------------------------------------------------

----- A proposta foi colocada à votação tendo sido aprovada por unanimidade. --------------------------------------- 

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

----- No uso da palavra, o membro da assembleia João Paulo Matias, informou que a bancada do PS 

propunha para representante das juntas de freguesia e suplente ao Congresso da ANM, o Presidente de 

Junta da União de Freguesias de Trancoso e Souto Maior, André Miguel Pinheiro Lourenço Pinto e, como 

suplente, o Presidente da Junta de Póvoa do Concelho, Pedro António Condesso Quelhas.  --------------------

----- O membro da assembleia José Nascimento, disse que a bancada do PSD propunha para representante 

o Presidente da União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital, António Pina, uma vez que no 

mandato anterior tinha sido o Presidente da União de Freguesias e Souto Maior e, para suplente, um dos 

nomes apresentados pelo grupo municipal do PS. ----------------------------------------------------------------------------

----- O membro da assembleia João Paulo Matias, respondendo ao apelo do PSD, sugeriu que o nome do 

representante se mantivesse e o lugar do suplente poderia ser atribuído ao Presidente da União de 

Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital. ---------------------------------------------------------------------------------

----- O membro da assembleia José Nascimento agradeceu a resposta ao apelo mas que, logicamente, a 

bancada do PSD não poderia concordar pois, justo seria dar a oportunidade a outras pessoas. ----------------

----- Em resposta, o membro João Paulo Matias afirmou que o PS, uma vez que o PSD não tinha aceite a 

proposta, manteria a lista inicial. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Tiradas a sorteio, a lista do PSD, constituída pelo Presidente da União de Freguesias de Vila Franca das 

Naves e Feital, António Pina, e como suplente, Luís Carlos Diogo Natal, Presidente de Aldeia Nova, ficou 

com a designação de  lista A  e  a lista do PS ficou  com a designação de lista B. Depois de submetidas à 

votação  por escrutínio secreto, registaram-se 25 votos a favor na Lista B, do PS, saindo como vencedora, 

e  a  lista A  do PSD, obteve 15 votos a favor. Registou-se  ainda,  um voto nulo. ------------------------------------

----- Passados ao ponto seis, o Presidente da Mesa informou que no anterior mandato, na assembleia 

intermunicipal CIM – BSE estavam quatro membros da assembleia municipal de Trancoso. Contudo, pelo 

facto de Trancoso ter baixado dos dez mil eleitores,  o número de elementos da assembleia municipal na 

CIM – BSE, decaiu para dois. Assim, as listas a apresentar deveriam ser feitas com dois efectivos e um 

suplente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- O membro da assembleia municipal João Paulo Matias disse que o PS apresentava para efectivos, José 

Amaral Veiga, Maria Luísa Gil Santos e, para suplente, Nuno Filipe Monteiro Rodrigues. -------------------------

----- O membro da assembleia José Nascimento sugeriu que sendo necessários dois efectivos poderiam ser 

um da bancada do PS, outro da bancada do PSD e o membro da assembleia do CDS/PP caso assim  

entendessem. Informou que caso não fosse aceite essa proposta, apresentariam uma lista. ---------------------

----- O Presidente da Mesa disse que para esta eleição funcionava o método de hond´t pelo que à partida, 

dependendo do resultado, iria ser um membro de cada grupo municipal. ----------------------------------------------

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

objectivo de haver só uma lista era colocarem o membro da assembleia do CDS/PP como suplente. ---------  

----- O membro da assembleia João Paulo Matias questionou se o membro da assembleia do CDS/PP, 

Joaquim Cavaca, estaria disposto a fazer parte da lista única. Em resposta o membro da assembleia 

supracitado respondeu que estaria disponível para trabalhar quer com o grupo municipal do PSD, quer com 

o grupo municipal do PS, e uma vez que o seu nome tinha sido proposto aceitaria fazer parte da lista. -------

----- O membro da assembleia José Nascimento disse que manteriam a proposta de ser um membro de cada 

partido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O membro da assembleia João Paulo Matias disse que o PS iria manter a lista apresentada inicialmente  

porque a mesma tinha sido fruto da reunião preparatória para a sessão. -----------------------------------------------  

----- Procedeu-se ao sorteio das listas ficando a proposta do PS como lista B e a lista do PSD, constituída 

por Tomás Trigo Martins, João Rafael Figueiredo e Cristovão Santos, como lista A. -------------------------------- 

----- O Presidente da Mesa informou que nesta eleição só votariam os membros da assembleia e não os 

Presidentes de Junta considerados inerentes. Procedeu-se à votação, por escrutínio secreto, tendo -se 

verificado os seguintes resultados: lista A, oito  votos;  lista B, treze votos. Recorrendo ao método de hond’t, 

o Presidente da Mesa, informou que tinham sido eleitos os membros da assembleia José Amaral Veiga e 

Tomás Trigo Martins. Como suplentes e, quando necessário, iriam à assembleia CIM BSE, respectivamente, 

os elementos suplentes de cada lista. Informou que se iria passar ao ponto sete. ----------------------------------

----- Usou da palavra o Presidente do Município, referindo estarem em condições financeiras para atribuir 

um apoio financeiro de três mil euros, às juntas de freguesia que durante o ano ainda não tinham recebido 

nenhum subsidio para execução de pequenas obras. ------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o Presidente da Junta de Freguesia de Rio de Mel, agradecendo o apoio à sua freguesia mas, 

sublinhando, que se tratava de um apoio que sabia a pouco. Custava-lhe saber que a freguesia a que 

preside, tenha recebido em quatro anos, o que outras receberam  em apenas um. Questionou se era possível 

saber qual o valor que a Câmara pretendia apoiar cada junta de freguesia a fim de se poderem precaver e 

preparar obras para o próximo ano. Solicitou uma reunião de inicio de mandato com todas as juntas e o 

Presidente do Município para planearem os próximos quatro anos de forma a que as juntas pudessem expor 

as suas ambições e saberem como iriam funcionar as delegações de competências da Câmara Municipal 

nas Juntas de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em resposta o Presidente do Município, reconheceu que o apoio não era grande mas, a situação 
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financeira do Município também não era a melhor. Referiu que, contrariamente ao que aconteceu no 

passado, no mandato anterior a Câmara Municipal não deixou, em ano algum, de apoiar financeiramente 

qualquer junta de freguesia. Disse que as questões para o orçamento de 2018 ainda não estavam a ser 

analisadas, mas teriam de ter alguma atenção pois pretendiam prosseguir com a trajetória de rigor e 

equilíbrio nas contas municipais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Interveio o membro da assembleia José Nascimento, referindo-se  à importância de ser preparado o 

orçamento, para que permita que as juntas possam, atempadamente, saber com o que contam. Seria mais 

difícil, depois, conseguirem um acerto, isto porque passaram o mandato anterior a solicitar que fossem feitos 

acordos de execução, e a solicitarem, também, a delegação de competências, que não houve. Disse não 

ser fácil existir um critério que seja aceite por todos, como sendo justo, mas há municípios que atribuem um 

plafond uniforme para todas as freguesias e em função da população e das necessidades.  Disse ser uma 

diferença grande de valores, se compararem juntas que receberam doze mil e quinhentos euros com as que 

iriam receber os três mil. Solicitou, ainda, para que houvesse uma reunião prévia para procederem à 

elaboração do plano de actividades. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- O Presidente do Município disse que o apoio de três mil euros era um valor a mais daquele que algumas 

juntas, no passado, receberam. Relativamente a reuniões disse que a Câmara estava sempre disponível e 

muitas vezes, no ultimo mandato, fê-las com Presidentes de Junta de Freguesia e continuaria a fazê-las. 

Disse que poderiam continuar a contar com o apoio da Câmara mas que não se abdicaria da linha de 

contenção e equilíbrio financeiro do Município. --------------------------------------------------------------------------------

----- O membro da assembleia José Nascimento, disse que não colocavam em causa a boa vontade do 

Executivo mas questionou de quem era a responsabilidade da limpeza das ruas urbanas.  O Presidente da 

União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital disse que pensava que este valor se destinava à 

limpeza da floresta, uma vez que o Presidente do Município tinha prometido. Lembrou que estavam num 

novo mandato e a lei diz que o Município tem 180 dias para negociar os acordos de execução. Considera 

ser o mais justo para as juntas e gostaria que neste mandato a lei fosse cumprida pois isso não aconteceu 

no anterior mandato--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- Não havendo intervenções no Período destinado ao publico, lavrou-se a minuta desta reunião com os  

resultados das deliberações tomadas, e que foi aprovada por unanimidade dos membros da assembleia 

presentes, e assinada pela respetiva Mesa para que produza efeitos imediatos. –-----------------------------------

----- 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 


