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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

TRANCOSO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018 

 

--- Aos vinte e três dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezoito, 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: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 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 da 1ª revisão ao Orçamento da Receita 

e Despesa e das Grandes Opções do Plano para 2018; -------------------------------------------------------------------- 

--- Ponto número três – Análise, discussão e votação da proposta relativa à alteração ao 

Regulamento da Organização e Estrutura dos Serviços Municipais e respectivo Organigrama; ------ 

--- Ponto número quatro –  Análise, discussão e votação da proposta relativa à 1ª alteração ao Mapa 

de Pessoal do Município para o ano de 2018; ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

inerente à aquisição de um armazém; -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Carnaval de 2018; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

financeiros, mediante celebração de protocolos às seguintes entidades: Junta de Freguesia de 

Fiães; União de Freguesias de Torre do Terrenho, Sebadelhe da Serra e Terrenho, e União de 

Freguesias de Vilares e Carnicães. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Período destinado ao público. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

da assembleia, Leonel Matias Alves; Daniel dos Santos Almeida, substituído por José Jorge Santos 

Carvalho, membros do Grupo Municipal do Partido Socialista e Jorge Morgado Ferreira, substituído por Hélio 

Lopes Teixeira, membro do Grupo Municipal do Partido Social Democrata. Estas faltas foram devidamente 

anotadas, assim como as registadas aos senhores Presidentes de Junta da Freguesia de Granja, Pedro 

Miguel Santos; de Reboleiro, José Dinis Pinto Mateus e de Rio de Mel, Hugo David da Silva Neves. ---------- 

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

Salvador e os senhores Vereadores Eduardo António Rebelo Pinto, Ana Luísa Monteiro do Couto e Rogério 

Paulo Pires Tenreiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--- O Presidente da Mesa iniciou a sessão informando que tinha recebido um ofício, da parte do Presidente 

do Município, a convidar todos os membros da assembleia para as comemorações do 30º aniversário da 

geminação de Trancoso com Castelo de Vide, a realizar-se no dia 27 de Março em Castelo de Vide. 

Agradeceu o facto de a Câmara ter publicado o regimento da assembleia municipal num pequeno livro, tendo 

assim respondido ao desafio lançado pelo membro da assembleia, Leonel Alves, na última sessão. 

Seguidamente, colocou a acta da sessão de Dezembro à discussão. Não tendo havido intervenções e 

colocada à votação, a mesma foi aprovada por maioria com uma abstenção do membro da assembleia, 

Maria Luísa Gil, por não ter estado presente. Informou que se iria passar ao Período de Antes da Ordem 

do Dia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

transmitindo que o Congresso da ANAFRE tinha decorrido nos dias 26 e 27 de Janeiro, em Viseu, sob o 

lema “Somos Portugal Inteiro” e onde se procedeu à eleição dos seus órgãos sociais para o quadriénio 

2017/2021. Disse que, do distrito da Guarda, tinham sido eleitos para o conselho directivo, o Presidente da 

Junta de Freguesia da Guarda, João Prata; para o conselho geral, o Presidente de Junta de Freguesia de 

Gouveia, João Amado, tendo ficado como suplentes os autarcas de Casal de Cinza e Manteigas, José 

Rabaça e Paulo Santos. Mencionou que o documento final reporta as linhas gerais de actuação para o 

quadriénio 2017/2021 e valoriza a preocupação ao nível da autonomia do poder local e, também, a 

reorganização administrativa. Disse ter estado em evidência a lei das finanças locais e que a ANAFRE iria 

pressionar o governo no sentido de aumentar a percentagem que as Juntas recebem de IVA e IRC de 2% 

para 3%. Disse que o governo tem ficado com dinheiro das freguesias, dando o exemplo de no ano de 2016, 

ter ficado com catorze milhões e meio de euros, e com dezoito milhões e setecentos mil euros, em 2017, 

que deveriam ser para o Fundo Financiamento de Freguesias. Informou, também, que se falou numa mais 

justa repartição desse fundo pelos territórios de baixa densidade e em criar um estatuto do eleito local. 

Valorizou-se o trabalho desenvolvido, no que diz respeito às transferências de competências entre Município 

e freguesias e foram apresentadas vinte e uma moções sectoriais. Disse que participaram no congresso mil 

e quatrocentos autarcas, no total de seis mil, cento e oitenta e quatro possíveis. Do concelho participaram 

apenas três. Ele, o presidente da assembleia da sua freguesia e o secretário da junta de Cótimos. Informou 

que das vinte e uma freguesias do concelho, apenas doze são associadas da ANAFRE e seria importante 

que todas o fossem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, Cristóvão Santos, oferecendo ao Presidente do Município e ao 

Presidente da Mesa um trabalho, de André Gregório, sobre o património existente na freguesia dos Vilares. 

Disse que essa oferenda se prendia com o facto de o Presidente da Assembleia, na ultima sessão, ter 

referido que desconhecia algum património existente naquela freguesia. Questionou o Presidente do 

Município se o protocolo com o Município da Mêda acerca do canil estava a ser, ou não cumprido. Gostaria 

de saber o porquê do quiosque da Avenida, concessionado pela Câmara e património desta, se encontrar 

encerrado. Relativamente às lojas concluídas junto ao mercado municipal, questionou qual a situação das 

mesmas, pois tinha ficado surpreendido ao ouvir que iria abrir ali um determinado espaço comercial e ainda 
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não tinha sido referido neste órgão qual a forma como aqueles espaços iriam ser comercializados ou 

concessionados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- O Presidente da Mesa agradeceu a oferta do membro da assembleia, admitindo desconhecer o património 

rupestre e arqueológico existente naquela freguesia. Disse que seria mais um ponto de atração do concelho 

e que, na realidade, o mesmo deveria ser valorizado. ----------------------------------------------------------------------- 

--- Usou da palavra o membro da assembleia em substituição, Hélio Teixeira, referindo que como jovem 

residente em Trancoso, gostaria de debater dois temas que considerava essenciais: a empregabilidade e a 

fixação de jovens em Trancoso. Questionou o Presidente do Município sobre quais os investimentos, no 

sector publico ou privado, que estavam delineados para o concelho e quais as áreas em que procuravam 

investir. Tendo em conta que existem pessoas formadas, de que forma pensavam enquadrar essas pessoas 

para que as mesmas se quisessem fixar por cá, e como é que se conseguia ter margem de progressão de 

carreira em Trancoso. Gostaria de saber que outro tipo de estratégias e medidas de acção estavam previstas 

de forma a que se consigam fixar mais pessoas. Disse que Trancoso está a ficar com uma população 

envelhecida e que esta tem vindo a diminuir ao longo dos anos. Sugeriu que consultassem o programa de 

apoio à empregabilidade de jovens lançado pela Fundação da Juventude. --------------------------------------------

--- Dada a palavra ao Presidente do Município, este referiu que a visita de Castelo de Vide, no dia 27 de 

Março, teria como objectivo reactivar o protocolo de geminação com aquela vila alentejana. Fez, também, 

alusão ao convite para a inauguração da Feira do Fumeiro no dia 2 de Março, com a presença do secretário 

de estado da protecção civil. Relativamente à intervenção do Presidente da União de freguesias de VFN e 

Feital disse que, de facto, as juntas de freguesia são os órgãos do poder local que mais próximo estão das 

pessoas, que o congresso da ANAFRE tinha sido um momento alto vivido pelos autarcas e que todas as 

freguesias poderiam continuar a contar com o apoio do Município. Quanto ás questões levantadas pelo 

membro da Assembleia Cristóvão Santos, disse, relativamente ao canil, que o protocolo continuava em vigor 

com a Câmara Municipal da Mêda e que o Município tinha intenção de construir um centro de recolha de 

animais. Informou que têm sido dadas ordens ao veterinário municipal no sentido de ter atenção aos animais 

vadios que circulam pelo concelho. Quanto ao quiosque da avenida referiu que, no final de Dezembro, se 

tinha cancelado o contrato existente, por mutuo acordo, na medida em que aquele espaço não reunia 

condições de funcionamento nos meses de inverno. Disse que iria ser colocado, em hasta publica, o 

concurso para exploração daquele espaço por prazo de dez meses e, em Novembro, iriam ser realizadas 

obras. A propósito das seis lojas do mercado disse que iriam ser colocadas, brevemente, a concurso para 

arrendamento. Agradeceu a oferta que fez o membro da assembleia, Cristóvão Santos, de um trabalho sobre 

o património dos Vilares e referiu que seria oportuno que outras freguesias que possuíssem este tipo de 

documentos os fizessem chegar à Srª vereadora da cultura para que esta pudesse solicitar a catalogação 

do património existente no concelho. Relativamente à intervenção do membro da assembleia, Hélio Teixeira, 

disse que as questões colocadas eram transversais a todo o interior e não apenas ao concelho de Trancoso. 

Referiu que a Câmara quer apostar na economia e no empreendedorismo por forma a atrair e fixar pessoas 

e atrair investimento, riqueza e postos de trabalho. Fez referência à disponibilização dos quinze lotes de 
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terreno na nova área de acolhimento empresarial e na aposta na criação de uma incubadora de empresas 

a situar-se no antigo edifício da GNR. Disse que a fixação dos jovens era uma preocupação do Município e 

que a Câmara seria parceira de todos os jovens empresários que quisessem investir no concelho. ------------ 

--- Na Ordem do Dia, ponto um, o Presidente do Município referiu que apesar do frio desta época 

condicionar alguns trabalhos dos serviços externos, verificou-se a colocação de massas nas estradas mais 

degradadas e a limpeza urbana melhorou significativamente com a chegada de uma varredoura e soprador 

elétricos, financiados pelo fundo ambiental. Houve o contributo da retroescavadora em nove ou dez juntas 

de freguesia e procedeu-se à poda de árvores, à retirada da iluminação de natal, ao levantamento de 

algumas tampas de saneamento, tendo-se concluído as obras do parque de estacionamento junto ao 

mercado. Informou que as duas etare’s se encontravam concluídas e que tiveram início as obras do centro 

escolar da Ribeirinha e foi assinado um contrato de repavimentação da estrada N226 entre Chafariz do Vento 

e a entrada de Trancoso. No tocante à animação, salientou o fim de ano na tenda, o apoio ao evento solidário 

realizado pela associação Roda Miness, o apoio à caminhada à festa do São Brás e a uma conferência 

realizada em parceria com a União de Freguesias de Trancoso e Souto Maior com o tema “Os Bombos – da 

prática local ao património nacional”. Referenciou, também, o envolvimento de toda a comunidade educativa 

no carnaval e felicitou a União de Freguesias de VFN e Feital por mais uma realização daquele evento 

naquela freguesia. Referiu que, em colaboração com a AENEBEIRA, já estava a ser preparada a Feira do 

Fumeiro cuja abertura seria dia 2 de Março. Quanto à situação financeira do Município, disse que as taxas 

de execução, quer em termos de receita, quer em termos de despesa eram ainda relativamente baixas 

devido ao pouco tempo decorrido desde a última sessão da assembleia. ----------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, José Nascimento, referindo que a estrada N226, na zona do Marvão 

se encontrava degradada não sabendo qual a possibilidade de o Município solicitar às estradas de Portugal 

para proceder à sua reparação. Relativamente à limpeza das bermas da estrada, para as quais a lei prevê 

a limpeza de dez metros para cada lado, entende que deveria ser feita a intervenção antes do verão. Disse 

que depois do flagelo dos incêndios pensa não ter havido reuniões no sentido de avaliar o que aconteceu, 

como aconteceu, e como pode ser evitado aquilo que aconteceu. Houve, apenas e bem, reuniões para apoiar 

aqueles que foram atingidos com prejuízos directos. Questionou se existia intenção de haver algum 

planeamento, alguma informação para que as freguesias pudessem atempadamente colaborar uma vez que 

a lei obriga à limpeza dos terrenos até 15 de Março. Existem, porém, pormenores que não são acessíveis a 

toda a gente. Assim, questionou quais iriam ser os procedimentos da Câmara depois de passar a data que 

os proprietários são obrigados a cumprir e louvou a atitude da GNR em ter prestado sessões de 

esclarecimento em várias freguesias, sobre este assunto. Questionou o Presidente do Município se pensa, 

ou não, delegar competências nas juntas de freguesia uma vez que o prazo legal para essa decisão estava 

a esgotar-se. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Em resposta às questões, o Presidente do Município disse, relativamente à intervenção do membro da 

assembleia José Nascimento, a propósito da requalificação da estrada N226 na zona do Marvão, que iriam 

chamar a atenção das infraestruturas de Portugal para essa situação. Referiu estarem atentos quanto à 
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limpeza dos dez metros que a lei fala quer para as estradas nacionais, quer para as estradas municipais. 

Salientou que no plano municipal contra incêndios, estavam previstas as estradas municipais a serem limpas 

em cada um dos anos, obviamente, com aquilo que a lei prevê, existindo um conjunto de estradas municipais 

que o Município está a preparar para serem intervencionadas. Transmitiu que o Município, também, já tinha 

feito chegar a todas as juntas de freguesia um edital com informação sobre a forma de limpeza e que no site 

do Município tinha sido colocada uma nota informativa, onde constavam os procedimentos a adoptar até dia 

15 de Março. Informou, também, da reunião havida, no passado dia 15, com todas as juntas de freguesia e 

os serviços do SEPNA. Disse que a ANMP e vários autarcas já demonstraram o seu desagrado porque não 

estavam reunidas as condições para executar um serviço em dois meses que deveria ter sido feito ao longo 

dos anos. Aconselhou todos os presidentes de junta a consultar o plano municipal da defesa da floresta 

contra incêndios e que poderiam contar com a colaboração da Câmara Municipal. Quanto à questão das 

delegações de competências disse ser uma questão recorrente, mas a Câmara tem colaborado sempre com 

as juntas de freguesia apesar das dificuldades existentes. Disse que este ano tinham intenção de continuar 

a colaborar com o apoio financeiro mínimo de três mil euros a cada junta de freguesia. ---------------------------

--- O membro da assembleia José Nascimento, disse que relativamente à pessoa que se encontra na 

freguesia do Reboleiro num CEI, a segurança social paga uma parte, mas a junta de freguesia tem de pagar 

outra parte, os consumíveis e equipamentos que utilizam para fazer a limpeza das ruas. Julga que seria justo 

a Câmara delegar competências nas freguesias, pois são estas que sentem mais de perto as dificuldades 

dos munícipes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--- No uso da palavra, o Presidente do Município referiu que se tratava de uma revisão orçamental no valor 

de cinquenta e sete mil e sessenta euros, com a alteração de denominação de um dos projectos, pois o 

acordo de gestão que estava a ser feito com as infraestruturas de Portugal a propósito do arranjo paisagístico 

na rotunda do Chafariz do Vento, no orçamento apresentado, apenas estava “requalificação da rotunda”. A 

verba para esse projecto será por volta dos cinquenta mil euros e ali, pensa-se colocar uma pequena réplica 

das Portas D’El Rei. Referiu que o estudo prévio do Palácio Ducal para Paços do Concelho não agradou e 

colocaram uma verba para aquele espaço como Museu da Cidade sendo possível que os serviços de 

arquitectura elaborem o projecto. Disse que a requalificação dos Paços do Concelho seria um projecto que 

teriam de concluir, e existiam pequenas verbas para se pagarem pequenos trabalhos feitos em freguesias 

que não estavam comtempladas em orçamento.  -----------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia Cristóvão Santos, referindo que folga em ver reconhecido aquilo que 

o PSD defendia há muito tempo, ou seja, um Museu da Cidade no Palácio Ducal. Disse custar-lhe ver 

desaparecer a verba de dez mil euros destinada à cobertura do polidesportivo de Vila Franca das Naves, 

pois entende que a obra continua a ser necessária. Sugeriu, uma vez que a rotunda do Chafariz do Vento 

iria ser requalificada, que se fizesse algo, também, na pequena “ilha” existente perto da mesma. Lamenta 

que não esteja em Orçamento uma verba para a construção de um canil, esperando vê-la numa próxima 

revisão assim como a despesa para esterilização das fêmeas. ----------------------------------------------------------- 
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--- O Presidente do Município referiu que algumas verbas foram diminuídas, como cinquenta e tal mil euros 

no projecto da requalificação do Palácio Ducal para Museu da Cidade e outra verba de dez mil euros foi 

retirada por que não sendo o Município proprietário do polidesportivo de Vila Franca das Naves, não fazia 

sentido ainda que entenda que a obra é necessária. Quanto à questão da requalificação da rotunda do 

Chafariz do Vento e da referida “ilha”, disse que o Município estava a refletir sobre isso e já foi colocada a 

questão para saber a quem pertence aquele espaço pois a primeira informação que tem, é que não pertencia 

ás infraestruturas de Portugal. Contudo, estavam a pensar jardinar aquela zona. Quanto ao canil, disse ter 

tomado nota das sugestões e que se trata de um assunto ao qual estavam atentos.  ------------------------------ 

--- Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa colocou a proposta à votação tendo sido a mesma 

aprovada com vinte e quatro votos a favor e doze abstenções. -----------------------------------------------------------

--- Em declaração de voto, o membro da assembleia João Rafael referiu que a abstenção da bancada do 

PSD vinha no seguimento da ultima sessão aquando a aprovação do Orçamento e Gop´s e não faria sentido 

que fossem incluídas verbas com as quais não se previa que houvesse execução e dado que passado dois 

meses já existe uma revisão, essas alterações já se previam que não iriam acontecer. ----------------------------

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

--- No uso da palavra, o Presidente do Município disse que o novo organigrama já tinha sido aprovado na 

reunião de Câmara de 14 de Dezembro de 2017, tendo estado em discussão publica durante trinta dias e 

que visa, acima de tudo, promover uma maior modernização administrativa do Município. Disse que sobre a 

dependência do Presidente do Município aparece o gabinete de comunicação e relações publicas, a 

protecção civil, o director de departamento e o gabinete de apoio à presidência e aos vereadores. Sobre a 

responsabilidade dos chefes de divisão recaem as quatro divisões, a administrativa, a financeira, a divisão 

de obras, ambiente e equipamento urbano e a divisão da educação, acção social, turismo e desporto. 

Informou que na divisão administrativa não houve alterações. Na divisão financeira foi criado mais um serviço 

denominado investimentos e candidaturas. Na divisão de obras, ambiente e equipamento urbano foi criada 

uma subunidade de planeamento e acompanhamento de obras e um serviço de higiene e segurança no 

trabalho. Na divisão da educação, acção social, turismo e desporto, da responsabilidade da Sr.ª vereadora, 

foi criado um serviço de organização e gestão de eventos.  ---------------------------------------------------------------- 

--- Colocada a proposta à votação pelo Presidente da Mesa, a mesma foi aprovada com uma abstenção e 

trinta e seis votos a favor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Em declaração de voto, o membro da assembleia Cristóvão Santos afirmou que toda e qualquer alteração 

no quadro de pessoal deveria assentar num estudo que identifique a necessidade dos cargos que se 

contratam ou requalificam. Uma vez que desconhecia a existência desse estudo, absteve-se. ------------------

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

--- No uso da palavra, o Presidente do Município referiu que esta proposta veio no âmbito da lei nº112/2017 

de 29 de Dezembro. No combate à precaridade o Governo apresentou o programa de regularização de 

vínculos precários de pessoas que exerçam, ou tenham exercido, funções que correspondam às reais 

necessidades nas autarquias e em outros serviços de administração publica. Referiu que no decorrer do 
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mandato anterior aposentaram-se onze funcionários, houve oito pedidos de mobilidade, duas licenças sem 

vencimento, aquando o concurso dos ex-funcionários da Tegec houve cinco funcionários que não vieram ao 

concurso e no ano 2018, existem seis funcionários que reúnem condições para aposentação. Referiu que 

foram mais de 32 funcionários que saíram do Município, o que corresponde a alguns problemas na gestão 

de equipamentos. Disse, conforme certidão enviada, que a proposta seria para recrutamento de catorze 

postos de trabalho, três dos quais já tinham sido previstos em orçamento anterior.  --------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, Carlos Saldanha, referindo que a lei referida pelo Presidente do 

Município, no âmbito das autarquias locais, devolve a competência ao executivo, assessorado pelos recursos 

humanos e chefias das áreas funcionais nas quais existam reais necessidades para, efectivamente, aferir 

os requisitos legais da contratação. Sendo que nas autarquias, a lei diz que pode ser adoptado o 

procedimento da portaria nº 150/2017 com a criação das chamadas CAB – Comissões de Avaliação Bipartida 

onde estão os representantes da entidade contratante e os representantes dos trabalhadores ou sindicatos. 

Pela análise feita, disse que constavam três técnicos superiores enquadrados e os onze postos de trabalho 

foram abertos para esta Câmara. Saudou o trabalho do Executivo, dos recursos humanos e a área financeira 

que conseguiram em tempo record trazer este assunto devidamente tratado. ----------------------------------------

--- No uso da palavra, o Presidente da Junta de Freguesia de VFN e Feital referiu não perceber qual a pressa 

pois os funcionários em mobilidade poderiam regressar. Perguntou se se consideravam vínculos os estágios 

profissionais e os CEI’s, ou só os contratos a termo. -------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, João Rafael, referindo que o Presidente do Município, na sua 

intervenção, falou na mobilidade e licenças sem vencimento de alguns funcionários.  Questionou qual seria 

o motivo que levara estes funcionários a saírem da Câmara e, por conseguinte, do Município, o que se 

refletia em menos população no concelho. --------------------------------------------------------------------------------------

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

que existem milhares de pessoas a trabalhar para o estado e autarquias com contratos a termo, com recibos 

verdes, com falsas bolsas, com contratos de emprego e inserção e pessoas que, através de empresas de 

trabalho temporário, exercem funções permanentes. Disse que durante vários anos, as Câmaras Municipais 

não puderam contratar e os CEI´s apresentaram-se como uma solução para resolver problemas efectivos e 

reais de falta de pessoal. Neste sentido, pensa que o estado e as autarquias devem dar o exemplo em 

matéria laboral, garantindo que não haja contratações ilegais e precárias. Lembrou que esta lei se deve em 

grande medida ao esforço do Governo em concertação com a maioria parlamentar de esquerda. 

Parabenizou o Executivo por três aspectos. Primeiro, no caso das autarquias locais a Lei prevê, que até ao 

inicio de Fevereiro, sejam lançados os concursos e assim sendo só é possível com a alteração do Mapa de 

Pessoal e da revisão orçamental. Segundo, só podem resolver-se os casos de precariedade aumentando o 

mapa de pessoal, e isso só acontece porque o Município tem a sua situação financeira equilibrada.  Terceiro, 

a Câmara, para resolver problemas efectivos, teve de recorrer a contratos CEI’s ou CEI’s +. Com esta lei, 

algumas destas pessoas passam a ter um vínculo laboral estável com a função publica, dando os parabéns 

porque, assim, está a contribuir-se para o aumento do emprego e para a economia local. Alertou para o facto 
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de existirem trabalhadores que estão a preencher necessidades permanentes através de instrumentos de 

contratação que não correspondem ao seu vinculo de serviço. -----------------------------------------------------------

--- No uso da palavra, e em resposta ás questões colocadas pelo Presidente da União de Freguesias de 

VFN e Feital, o Presidente do Município, a propósito da mobilidade, disse que alguns desses funcionários já 

haviam consolidado a saída e os restantes ainda não tinham manifestado vontade de voltar. Respondendo 

ao membro da assembleia João Rafael, disse que as razões invocadas para a mobilidade e licença sem 

vencimento têm sido a residência do agregado familiar e razões particulares. A pressa é dar resposta ás 

reais necessidades, mantendo os equipamentos abertos ao fim de semana. Disse que os CEI´s reúnem 

condições para se candidatarem a este procedimento e as próprias juntas de freguesia poderiam, também, 

optar por este procedimento. Disse ter registado a intervenção do Presidente da União das Freguesias de 

Trancoso e Souto Maior. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- O Presidente da União de Freguesias de VFN e Feital disse que relativamente ás juntas de freguesia, 

conforme foi debatido no Congresso Geral da ANAFRE, quando o seu Conselho conseguir que o Governo 

transfira algumas verbas do IVA, IRS para as juntas, aí as freguesias terão disponibilidade financeira para 

ter este tipo de procedimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- ---

--- Interveio o membro da assembleia, João Rafael, referindo que a questão colocada era se a saída de oito 

funcionários do concelho significava ou não alguma coisa para o Município. Foi de opinião que as falhas 

devem ser colmatadas e fixar população, mas gostaria de saber o que é que o Município tem feito para que 

a população se mantenha por cá. --------------------------------------------------------------------------------------------------

--- O membro da assembleia, João Paulo Matias, disse que quem pedia a mobilidade era o funcionário e, de 

acordo com a lei, mesmo que o Município quisesse recusar mobilidade, ao fim de seis meses, essa passava 

a ser obrigatória.  Na maior parte dos casos estiveram razões pessoais e disse ser uma obrigatoriedade do 

Município e não lhe parece ser isso um sinal de que essas pessoas quisessem contribuir para a 

desertificação do concelho só porque não concordavam com as opções políticas do executivo. ----------------

--- Em resposta, o membro da assembleia, João Rafael, disse que a sua questão residia em saber qual a 

preocupação que levara estes funcionários a sair de Trancoso e o que é que o Município já tinha feito para 

indagar das razões e melhorar as situações. -----------------------------------------------------------------------------------

--- O Presidente do Município, em resposta, disse que não valia a pena empolar a questão já que as razões 

eram de natureza pessoal e acrescentou que aqueles que saíram nem por isso deixam de gostar de 

Trancoso Já que, sempre que podem, aqui vêm! Disse que em termos de oferta cultural é melhor do que no 

passado, existindo em Trancoso segurança e qualidade de vida. ---------------------------------------------------------

--- Colocada a proposta á votação, a mesma foi aprovada com trinta e seis votos a favor e duas abstenções. 

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

--- Usou da palavra o Presidente do Município explicando que o subsídio em causa se destinava a pagar a 

prestação de um armazém adquirido em 2008, em Vila Franca das Naves, pela junta daquela freguesia, a 

pagar em quinze anos. Até 2022 a Câmara assumira o compromisso de transferir o valor que ronda os 

dezasseis mil euros / ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--- 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 seis. ----------------------------------------------------------

--- No uso da palavra o Presidente do Município disse que o Carnaval em Vila Franca das Naves era um 

grande evento, desejando que a sua realização se mantenha e que o apoio financeiro era de seis mil e 

quinhentos euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o Presidente da União de Freguesia de VFN e Feital agradecendo o apoio dado pela Câmara, 

mas adiantou que o Carnaval daquela freguesia vinha perdendo pessoas para o realizar. Pensa que se 

deveria revitalizar esse e outros eventos com a participação das várias associações do concelho e das 

próprias juntas de freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- O Presidente do Município concordou e deixou o desafio ás associações do concelho e juntas de freguesia 

para participarem não só no Carnaval de Vila Franca das Naves, mas, também, nas Bodas Reais, Feira da 

Castanha e Feira do Fumeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Informou que se iria passar ao ponto sete. -------------------------------------------------------------------------------------

--- Usou da palavra o Presidente do Município referindo que o apoio para as três freguesias era do mesmo 

montante, doze mil e quinhentos euros. Em Fiães, seria para apoiar a conclusão da capela mortuária e de 

uns sanitários. Nos Vilares, para proceder a algumas obras na sede de junta dos Carnicães e em Sebadelhe 

da Serra, para janelas e alumínios na antiga junta de freguesia da Torre do Terrenho. -----------------------------

--- Interveio o membro da assembleia José Nascimento referindo que tinham sido feitos pedidos no ano 

anterior pelas juntas de freguesia aos quais não foi dada resposta.  Questionou se era necessário voltar a 

pedir, ou se os mesmos se mantinham em vigor. ------------------------------------------------------------------------------

--- O Presidente do Município disse que existem pedidos feitos por juntas de freguesia, que constavam do 

plano de actividades para este mandato e não seria necessário fazer novos pedidos. Se os mesmos 

constarem do conjunto do plano de actividades, teria de ser feito um pedido específico para determinada 

obra conforme a proposta que iria ser votada.  Disse ser intenção do Município atribuir o apoio ás freguesias 

até Junho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- O membro da assembleia José Nascimento retorquiu que seria bom adoptar o sistema de resposta a cada 

pedido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- O Presidente da Mesa colocou o ponto à votação, tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade.   ---- 

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

resultados das deliberações tomadas, tendo sido aprovada por unanimidade dos membros da assembleia 

presentes, e assinada pela respetiva Mesa para produzir 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 
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--- O Segundo Secretário 
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