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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE TRANCOSO DE 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

--- Aos vinte e oito dias do mês de Setembro 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: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Período de antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--- Ponto número um - Apreciação da informação do Presidente da Câmara acerca da actividade desta e 

da situação financeira do Município; ----------------------------------------------------------------------------------------------

--- Ponto número dois – Apreciação da informação do ROC sobre a situação económico financeira do 

Município respeitante ao 1º semestre de 2018; --------------------------------------------------------------------------------   

--- Ponto número três – Análise, discussão e votação da proposta relativa à participação variável no IRS; - 

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

aplicar em 2019; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Ponto número cinco - Análise, discussão e votação da proposta relativa à redução da taxa de IMI, 

prevista no nº1 do artº 112- Aº do respectivo Código, em relação à habitação própria e permanente, em 

função do número de dependentes; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Ponto número seis - Designação de um cidadão eleitor para integrar a Comissão Alargada da 

Protecção de Crianças e Jovens; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Ponto número sete – Designação de um membro da Assembleia Municipal de cada partido para 

integrar o Conselho Municipal da Juventude. ---------------------------------------------------------------------------------- 

--- Ponto número oito - Análise, discussão e votação relativa a uma proposta de minuta de contrato 

interadministrativo de delegação de competências do serviço publico de transporte de passageiros a 

celebrar com a CIM BSE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Período de intervenção do público. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

membros da assembleia, Ana Sofia Santos Paulos, substituída por Ângela Catarina Tavares Santos 

Paulos, António Cristóvão Ribeiro dos Santos, substituído por Paulo George Nascimento Condesso, 

membros do Grupo Municipal do Partido Social Democrata e Leonel Matias Alves, substituído por António 

Augusto Gregório, Marta Sofia Neves Almeida, substituída por Luís Manuel Albino Salvador e António 

Pedro Ribeiro, substituído por Telma Luísa Delgado Lopes , membros do Grupo Municipal do Partido 

Socialista. Estas faltas foram devidamente anotadas, assim como as registadas aos senhores Presidentes 

de Junta da Freguesia de Cogula, Pedro Manuel Lourenço Monteiro, substituído por Rui Castro Pena; de 

Reboleiro, José Dinis Pinto Mateus; da União de Freguesias Torre do Terrenho, Sebadelhe da Serra e 

Terrenho, Joaquim Gomes Bernardo e de Valdujo, Ausenda Abade Chaves Frias.  ---------------------------------  
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--- Estiveram ainda presentes, em representação da Câmara Municipal o Vice-Presidente, Eduardo António 

Rebelo Pinto, e a senhora Vereadora Ana Luísa Monteiro do Couto. ----------------------------------------------------

-- Iniciada a sessão, o Presidente da Mesa informou que a segunda secretária, Ana Paulos, não iria estar 

presente pelo que convidou a Presidente da Junta de Freguesia de Tamanhos, Cláudia Alexandra Romão 

Santos, para a sua substituição. Referiu que o Presidente do Município o havia informado da necessidade 

e urgência da inclusão de um novo ponto na ordem do dia. Nessa sequência, deu a palavra ao mesmo. ---- 

--- O Presidente do Município informou que a introdução desse novo ponto se devia à necessidade de 

aprovar a minuta do contrato interadministrativo de delegação de competências do serviço publico de 

transporte de passageiros, a celebrar entre o Município de Trancoso e a CIMBSE. Atendendo ao disposto 

na Lei 52/2015 de nove de Junho, que aprovou um novo regime jurídico de serviço público de transporte 

de passageiros, a partir de três de Dezembro de dois mil e dezanove, iriam ocorrer alterações aos 

concursos de serviço público de transporte de passageiros. Referiu que a CIM já tinha contratado uma 

empresa para preparar esse concurso e, praticamente, todos os concelhos que a compõem estavam a 

delegar competências na mesma para tratar desse concurso mas, para isso, seria necessário, cada 

concelho, aprovar a minuta do contrato interadministrativo. ----------------------------------------------------------------

--- O Presidente da Mesa informou que este ponto seria o oitavo da ordem do dia e teria a seguinte 

designação: “Análise, discussão e votação relativa a uma proposta de minuta de contrato 

interadministrativo de delegação de competências do serviço publico de transporte de passageiros a 

celebrar com a CIM BSE”. Colocada à votação, a sua inclusão foi aprovada por unanimidade. Colocou a 

acta da sessão ordinária de Junho à votação, tendo sido a mesma aprovada por maioria com uma 

abstenção. O Presidente da União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital, António Pina, em 

declaração de voto, disse que a sua abstenção se devia ao facto de não ter estado presente naquela 

sessão. O Presidente da Mesa informou que se iria entrar no Período de antes da ordem do dia. -----------

--- Usou da palavra o membro da assembleia, Joaquim Cavaca, mencionando que a empresa dos CTT 

estava a fazer a sua reestruturação na qual previa o encerramento de balcões no distrito da Guarda. 

Pensa que o balcão de Trancoso estaria incluído e, caso isso se confirmasse, gostaria de saber qual a 

posição do Município. Perguntou para quando um parque de autocaravanismo digno, uma vez que 

Trancoso se inseria na esfera do turismo nacional e internacional. Questionou, também, como estava a 

situação da viatura sinistrada da protecção civil, se existiam seguros envolvidos com o acidente que 

ocorreu com o transporte das crianças à época. Gostaria de perceber como se encontrava estruturado o 

gabinete de protecção civil municipal uma vez que essa viatura deveria estar adstrita apenas a esse 

gabinete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, Jorge Morgado, mencionando que, na sua opinião, o concelho 

continuava a definhar sem um rumo que indicasse que algo iria mudar. Disse que se deveria aproveitar a 

época de verão, onde emigrantes e pessoas que estão fora visitam as suas terras, para divulgar o 

concelho, de forma a que repetissem a sua visita e levassem a palavra a outras pessoas de que vale a 

pena visitar Trancoso. Na inauguração da Feira de São Bartolomeu, disse ter visto um espaço ordenado, 
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com vários expositores, equipamentos lúdicos populares, uma área para os artistas actuarem e espaços 

de restauração, mas, contudo, custou-lhe ver muito pouco de Trancoso.  Disse que seria oportuno 

aproveitar a feira anual para divulgar o concelho, sugerindo que fosse colocada informação histórica num 

local visível e os locais a visitar, com informação das freguesias do concelho, restauração e alojamento, e 

que fosse criado um espaço com o autêntico artesanato que, ainda hoje, porventura, se fará nas diversas 

freguesias do concelho. Sugeriu a importância de incentivar as juntas de freguesia a propor formas da 

divulgação da sua terra que, depois, seriam avaliadas e selecionadas por pessoas ligadas à cultura no 

concelho, de criar-se um sítio com fotografias e memórias de antigas feiras de São Bartolomeu e promover 

um espaço com enguias da Murtosa, marrã e sardinhas doces como produtos tradicionais relacionados à 

feira. Disse ser necessário distinguir Trancoso. Referiu ter constatado que a limpeza das bermas foi feita 

mas tardiamente, tendo chegado a ver um sinal de trânsito de dois metros totalmente tapado pelo mato. 

Criticou a empresa que a executou pela má forma como ia sinalizando essa limpeza. Disse ter sido com 

agrado que viu que a ligação ao Chafariz do Vento foi arranjada, apesar de um pouco tardiamente, pois as 

obras prosseguiram em época de maior movimento, mas tinha expectativa de que a sinalização e 

delimitação das bermas estivesse concluída antes do inverno. Referiu que seria importante, também, fazer 

a requalificação do piso entre Castaíde e a primeira rotunda de Trancoso. Chamou à atenção do problema 

do mau cheiro provocado pela fábrica de queijo e que tarda em ser resolvido. Disse ter gostado de ver a 

exposição das esculturas no largo da avenida, mas teria sido bom a colocação de um placard no local com 

informação sobre as mesmas pois, como ele, muitas pessoas se questionaram sobre aquilo que aquelas 

peças representavam. Verificou, na localidade da Torre do Terrenho, que os contentores da reciclagem 

estiveram mais de duas semanas cheios, sem possibilidade de utilização e com lixo a acumular-se no 

exterior. Afirmou que seria bom que essa situação não voltasse a acontecer, especialmente na época em 

que mais pessoas visitam o concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------  

--- No uso da palavra, o membro da assembleia, José Nascimento, referiu que se constava que o estado 

iria proceder à transferência de algumas competências para as autarquias. Perguntou ao Presidente do 

Município, se Trancoso se integrava nos municípios que, até ao dia quinze deste, mês teriam de dar uma 

resposta, mas que já não têm pois, por obra do PSD, foi introduzida uma cláusula que só seria aceite este 

prazo se o Governo cumprisse com o seu dever em situações concretas. Questionou se o Município pensa 

aderir, ou não e, caso adira, quais eram as áreas em que seriam incluídas a educação, saúde, cultura e, 

eventualmente, outras estruturas de atendimento dos cidadãos, da área das freguesias. Referiu que o 

grupo municipal do PSD estava disponível para contribuir para a elaboração do próximo orçamento 

municipal. Relativamente ao apoio escolar disse que o Governo ofereceu os manuais, mas, para além dos 

manuais, existem municípios que suportaram os livros de fichas. Perguntou se o Município tem algum 

plano para apoiar as crianças mais necessitadas na aquisição desses livros. ----------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, Carlos Saldanha, perguntando se a Câmara Municipal, através da 

acção social, já tinha equacionado assumir o pagamento dos livros de fichas do 1º ciclo em complemento 

aos manuais escolares que o Governo disponibilizou. Congratulou-se com a pintura do edifício da sede do 
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concelho, mas esperava que a ideia da reabilitação condigna do mesmo não fosse esquecida. Referiu que 

a tenda gigante da Feira de São Bartolomeu foi uma grande mais valia, mas gostaria de saber quantas 

pessoas teriam visitado tal evento e se foram trabalhados alguns dados nesse sentido. Sugeriu que os 

eventos realizados fossem divulgados nos concelhos do distrito através de correio e, também, para que 

fossem convidados escultores e, durante uma ou duas semanas, lhes fossem facultadas condições para 

fazerem o seu trabalho ao vivo e a cores. Chamou à atenção para o regulamento da União Europeia de 

2016/ 679 e do Conselho Europeu em vigor quanto ao regulamento geral da protecção de dados. Disse 

que, para os municípios, iria implicar uma nova forma de trabalho e que, por isso, se devia ter muito 

cuidado com a pessoa a indicar para encarregado de protecção de dados. Referiu que, naturalmente, a 

Associação de Municípios e a CIM estariam a trabalhar com as câmaras sobre este assunto, mas iria 

provocar uma enorme mudança organizacional e, também, uma grande sensibilização das chefias, com a 

inerente dependência ao boicote da entrega e gestão de dados ao gestor de dados. Afirmou que quando 

esse gestor de dados começar a dar orientações a esta gente estaremos perante a política dos quintais a 

causar entraves. Disse que deveria ter-se cuidado nesta matéria pois iria ser esse gestor de dados que 

emitiria uma certidão mais complexa e que iria articular com os órgãos de soberania. Daí que este 

regulamento exija que essa pessoa tenha conhecimentos na área de direito e da informática. ------------------

--- O membro da assembleia Tomás Martins, no uso da palavra, perguntou, sobre a possibilidade da 

construção de uma cobertura que ligasse a portaria da EBI até ao bloco escolar. Gostaria de perceber 

como estava constituído, neste momento, o conselho de escola, sendo o Município parceiro. Sabe que 

existe uma associação de pais que não deveria estar no exercício de mandato, uma vez que o mesmo 

terminou há cerca de um ano e aquilo que a lei diz é que as deliberações tomadas no Conselho de Escola 

requerem que o mesmo esteja integralmente constituído. Parece-lhe que, na ausência de representação 

legal dos pais, esse conselho não estaria integralmente constituído. Solicitou ao Presidente do Município 

que diligenciasse junto da direcção da escola e da Presidente do Conselho Geral no sentido de perceber o 

que se passava e, também, saber por que não foram feitas as eleições para uma nova comissão de pais 

integrar o Conselho de Escola. Referiu que o agrupamento de escolas, este ano, voltou a ter menos cerca 

de cinquenta alunos e pensa que algo deve ser feito uma vez que, por outro lado, existem instituições 

cooperativas ou particulares a ter mais alunos, dando o exemplo da escola profissional e o pré-escolar da 

Santa Casa da Misericórdia. Pensa que deveria ser feita uma análise para ver o que está a correr mal no 

domínio publico face ás evidências e, talvez, fazer-se uma sessão da assembleia municipal dedicada à 

temática para se definir uma estratégia para o futuro. Relativamente à intervenção do membro da 

assembleia, Jorge Morgado, disse que as presenças dos agentes económicos de Trancoso na Feira de 

São Bartolomeu, desde dois mil e catorze, têm vindo a aumentar, sendo que nesse ano eram vinte e 

quatro agentes económicos e, em dois mil e dezoito, quarenta e quatro. Pensa que estes números 

representam “mais Trancoso, na feira”. Afirmou que se as associações e as juntas de freguesia querem 

apoios, deveriam comprometer-se em participarem nas actividades desenvolvidas pelo Município, 

nomeadamente, nas mais representativas trazendo a sua cultura, a arte e saberes de cada freguesia. 
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Referiu que a feira de São Bartolomeu decorre durante onze dias, não se trata de uma festa de fim de 

semana de aldeia. Dá trabalho, e nem todos têm disponibilidade e existem critérios legais a serem 

cumpridos nomeadamente, ter actividade aberta e CAE nas finanças. Sugeriu que nesses dias deveria 

haver actividades culturais fora do espaço da feira que fizessem circular as pessoas na área envolvente. ---

--- O Presidente da Mesa questionou o membro da assembleia, Tomás Martins, se as associações de pais 

não deveriam ter propostas dos próprios pais para conduzir à eleição a que fazia referência.  O membro da 

assembleia respondeu que a sua preocupação era a legalidade e as decisões tomadas no conselho de 

escola, uma vez que não estava integralmente constituído. ----------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, Daniel Joana, referindo que a Feira de São Bartolomeu era, sem 

dúvida, um marco na cultura de Trancoso, sendo provavelmente, a feira franca mais antiga do país. Disse 

que, para além desta, há outras feiras importantes como a feira da Santa Luzia e os mercados semanais. 

Lançou o desafio à Câmara Municipal e Assembleia Municipal de promoverem uma proposta para 

classificar as feiras e mercados de Trancoso enquanto património imaterial, cultural de interesse municipal. 

--- Em resposta ás questões colocadas, o Presidente do Município referiu que os meses de Verão tinham 

sido de grande dinamismo e movimento em Trancoso e o feedback que tem das pessoas diz o contrário 

daquilo que ouviu em algumas intervenções dos membros da assembleia. Relativamente à intervenção do 

membro da assembleia, Joaquim Cavaca, acerca do encerramento de balcões do CTT, disse que já houve 

várias tomadas de posição nomeadamente, a nível da CIM, sendo de repúdio total por essa decisão. 

Referiu que seria esta, também, a posição do Município. Acrescentou que solicitara uma reunião com os 

CTT, em Lisboa, para o dia três de Outubro. Quanto ao parque de autocaravanismo afirmou tratar-se de 

uma preocupação do executivo tendo havido uma mudança de estratégia relativamente ao antigo espaço 

que lhe estava destinado nas antigas escolas primárias. Referiu que era necessário encontrar uma 

alternativa para a construção desse parque. Relativamente à questão da carrinha da protecção civil disse 

que apesar dela ter ficado danificada, não valeria a pena o seu arranjo mas que nenhum serviço da 

protecção civil foi afectado. Salientou que foi benéfico para Trancoso, a presença de trinta e cinco homens 

da força especial de bombeiros e o funcionamento das EIP´s. Referiu que, no centro histórico, na 

residência de estudantes, se encontram a residir, semanalmente, cinquenta jovens o que se traduz em 

movimento na cidade. Quanto às questões levantadas pelo membro da assembleia, Jorge Morgado, disse 

que, como Presidente do Município, tem uma visão optimista dos assuntos. Lamenta que o membro da 

assembleia não conhecesse Trancoso, por exemplo, há quatro anos atrás, pois havia apenas três eventos 

significativos, a Feira do Fumeiro, a feira São Bartolomeu e as Bodas Reais. Disse que hoje só não vê 

quem não quer ver, a quantidade de eventos de promoção e divulgação de Trancoso, salientando a Feira 

do Fumeiro, o Carnaval, o programa realizado na Páscoa, as comemorações do 25 de Abril, a feira dos 

automóveis usados, as comemorações do feriado municipal, as comemorações do dia mundial do 

ambiente, as comemorações do dia da criança, as Bodas Reais, o festival de música do Castelo, as 

comemorações do dia do idoso, a feira de São Bartolomeu, o festival das vindimas em Vila Franca das 

Naves, a prova de resistência BTT, organizada por associações e que trouxe centenas de pessoas a 
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Trancoso, o encontro nacional de dadores de sangue e o festival hípico. Referiu que todos estes eventos 

eram divulgados. Era necessário que as pessoas participassem e se envolvessem mais. Disse que em 

Outubro iria realizar-se, o evento “Vou-me à feira de Trancoso”, em parceria com as Aldeias Históricas. Em 

Novembro realizar-se -ia a Feira da Castanha e a programação de natal e fim de ano estava em agenda 

para o mês de dezembro. Informou, também, que no dia um e dois de Dezembro seria comemorado o dia 

da unidade da Guarda Nacional Republicana. Salientou que são vários os eventos e que só não vê quem 

não quer ver. Em resposta ao membro da assembleia, José Nascimento, disse que as questões da 

descentralização aguardavam a publicação dos diplomas sectoriais e só depois iriam tomar posição sobre 

o assunto. Disse estarem receptivos a sugestões por parte dos grupos municipais, ou membros da 

assembleia para a elaboração do próximo orçamento. Informou que, na primeira semana de Outubro, se 

previa uma reunião com os presidentes de junta das freguesias para prepararem os apoios às mesmas. 

Quanto à intervenção do membro da assembleia, Carlos Saldanha, relativamente aos livros das fichas 

escolares, disse ser uma questão que ainda estavam a ponderar. Quanto às questões do membro da 

assembleia, Tomás Martins, disse que a construção de uma cobertura de acesso à EBI era complicada. 

Contudo, um corrimão, já solicitado pelo agrupamento de escolas, iria ser colocado de forma a existir um 

acesso mais seguro ao edifício escolar. Disse que iria fazer a diligência no Conselho Geral para que a 

Associação de Pais estivesse devidamente representada no Conselho Municipal de Escolas. Referiu que, 

em breve, iria ser marcado um Conselho Municipal da Educação e aí seriam colocadas essas questões. 

Afirmou ter tomado nota da sugestão do membro da assembleia Daniel Joana, quanto a uma eventual 

candidatura das feiras a património de interesse municipal. --- Interveio o membro da assembleia 

municipal, João Paulo Matias para dizer que podia ter-se uma atitude positiva ou uma atitude negativa 

perante o trabalho do executivo mas, ao criticar-se deviam apresentar-se alternativas. Disse que, 

infelizmente, as intervenções do membro da assembleia Jorge Morgado se inseriam na atitude mais 

negativa embora concorde com alguns aspectos da sua intervenção, nomeadamente, quando se refere em 

trazer as forças vivas do concelho, as associações, juntas de freguesia e o artesanato local à Feira de São 

Bartolomeu. Afirmou que “só não vê quem não quer ver” citando o presidente da câmara. Lançou o desafio 

ao membro da assembleia, para procurar na internet, a quantidade de eventos realizados antes do ano 

dois mil e treze. Salientou que o Município de Trancoso teve um stand na feira, onde estavam prospectos 

de divulgação do concelho e onde os turistas puderam procurar informação. Referiu que, tal como disse o 

membro da assembleia, Tomás Martins, tem havido uma maior adesão à feira. O tecido comercial de 

Trancoso está presente na feira e é o que se pretende, isto é, dar a conhecer as empresas e serviços a 

quem nos visita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- No uso da palavra, o membro da assembleia, Daniel Almeida, referiu que, neste início de ano lectivo, 

seria interessante fazer-se um balanço da necessidade dos jovens manterem uma relação com o território. 

Os estudantes quando vão estudar para outras cidades, alguns têm condicionantes económicas e, por 

vezes, é-lhes difícil vir à terra. Nesse sentido, afirmou que seria vantajoso que a Câmara Municipal 

ponderasse   de alguma forma, ajudar na diminuição do peso do preço das viagens para se manter essa 
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relação com o território. Deu os parabéns a este executivo pelo facto de, presentemente, nenhum aluno do 

concelho pagar o transporte escolar e pensa ser esse o caminho certo para a contribuição na educação e 

bem-estar das famílias. Deu os parabéns à organização da Feira de São Bartolomeu pelo facto de ter 

havido uma reorganização da disposição da feira, o que, na sua opinião foi bem conseguida. ------------------ 

--- Interveio o membro da assembleia, Jorge Morgado, para dizer “que só não vê quem não quer ver e que 

só não ouve quem não quer ouvir”. Disse que se entendem que havia muito Trancoso na feira, de facto 

tem uma visão completamente diferente e o objectivo da sua intervenção não era denegrir o que foi feito 

mas, sim, dar algumas sugestões no sentido de a melhorar. Salientou que apenas só falou da feira de São 

Bartolomeu e não de outros eventos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O Presidente do Município referiu que subscrevia a intervenção do membro da assembleia João Paulo 

Matias e que as pessoas que visitaram Trancoso dizem que foi o melhor ano da feira. Disse serem muitas 

as pessoas que viajam até Trancoso e lhe dizem que gostaram muito da localidade, da simpatia das 

pessoas e da limpeza que viram no Centro Histórico. Relativamente à intervenção do membro da 

assembleia Daniel Almeida, disse que estava a ser equacionada a opção de a Câmara vir a comparticipar 

as viagens aos estudantes que se encontram a estudar fora do concelho. Congratulou-se com a presença 

do membro da assembleia Jorge Morgado, nos eventos realizados durante o verão.   ----------------------------- 

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

--- O Presidente do Município, no uso da palavra, referiu que a nível de actividade municipal tinha sido um 

período de muito trabalho dando o exemplo de reposição de betuminoso em alguns buracos, a limpeza de 

ruas e espaços vários, a manutenção de estradas e caminhos, a limpeza de jardins e espaços verdes, a 

recolha diferenciada de papel e plástico, no comércio. Disse ter havido um trabalho muito significativo em 

colaboração com as juntas de freguesia e com as comissões de festas na colocação de palcos. Falou da 

requalificação da estrada Nacional 226, sobretudo no troço entre Chafariz do Vento e Trancoso, sendo 

intenção do município proceder à sua requalificação em Fevereiro ou Março de dois mil e dezanove, entre 

a cidade até à empresa Lactovil. Disse que as obras do Centro Escolar da Ribeirinha estavam a decorrer a 

bom ritmo, o Centro de Inovação Social, nas antigas cantinas, também já tinha tido início, e que houve 

uma pequena intervenção no edifício da Câmara Municipal e algumas repavimentações em Á – dos – 

Ferreiros e na Quinta dos Mosqueiros. Foi feita a requalificação da escola primária de Freches e das 

garagens municipais e estava a proceder-se à requalificação da Igreja de Santa Marinha e do largo 

envolvente, em Moreira de Rei. Disse que o concurso da área de acolhimento empresarial de Trancoso já 

tinha decorrido e estava em audiência prévia. Informou que em breve, em colaboração com as Aldeias 

Históricas, iria ser lançada a remodelação do Posto de turismo de Trancoso. Afirmou que este ano ainda 

pretendiam lançar a concurso o Centro de Interpretação de Moreira de Rei assim como o centro de recolha 

de animais. Disse que seria criada uma incubadora de empresas no antigo espaço da GNR e, quanto à 

situação financeira do Município, disse estarem numa situação muito idêntica à de Setembro do ano dois 

mil e dezassete, em termos de receita corrente cerca de 53%, receita de capital 31% e em termos de 

despesa 43,9%, sendo que as taxas de execução eram bastante significativas para esta altura do ano. -----
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--- Interveio o membro da assembleia, Tomás Martins, referindo desconhecer quais as ruas que foram 

limpas no bairro de Santa Luzia. Gostaria de saber mais, relativamente aos assuntos tratados na reunião 

com a empresa Águas da Teja. Quanto à instalação da força especial de bombeiros nas antigas 

instalações dos bombeiros voluntários, gostaria de saber se acarreta ou acarretou alguns custos para o 

Município. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- No uso da palavra, o membro da assembleia Jorge Morgado, disse ter ficado admirado com a lista de 

actividades elencadas na informação da actividade municipal. Questionou qual era o interesse da 

divulgação da maior parte delas. Disse que seria melhor um resumo das actividades que verdadeiramente 

interessavam e, dentro dessas, a explicação do impacto que as mesmas tiveram na melhoria do concelho. 

Pensa também, que não tem de conhecer a agenda diária do Presidente do Município. --------------------------

--- Interveio o Presidente da União de Freguesias de VFN e Feital, António Pina, referindo que a 

candidatura da ETAR da sua freguesia e de Rio de Mel não tinha sido aprovada por falta de verba. Pensa 

que isso sucedeu devido ao facto de a candidatura ter entrado depois de outras, ou seja, foi realizada 

tardiamente. Na sua opinião, quando o secretário de estado visitou o concelho e deu a informação que 

iriam ser abertas candidaturas, teria sido bom, ter-se começado logo a fazer a candidatura. Reconhece a 

dinâmica do Município quanto aos eventos que se realizam mas pensa que têm de começar a olhar para 

outro modelo de sustentação do concelho dando o exemplo da necessidade de alcatroar a zona industrial 

de Vila Franca das Naves. Disse não estar contra a pavimentação da Quinta das Boiças mas que se calhar 

a mesma tinha sido executada devido ao facto de ter sido realizada lá uma reportagem de televisão. --------

--- No uso da palavra o membro da assembleia, José Nascimento, disse ter ficado satisfeito com o 

optimismo demonstrado pelo Presidente do Município. Depreende que, quando diz que foi o melhor ano da 

Feira de São Bartolomeu, à partida não iria corrigir ou alterar alguma coisa. Referindo-se à limpeza das 

ruas disse   que, aquando a procissão da Nossa Sr.ª da Fresta, os caixotes do lixo se encontravam cheios 

e a transbordar. Disse comungar da a opinião do membro da assembleia Jorge Morgado, no sentido que a 

informação da actividade municipal possa vir a ser sintetizada. No que respeita à limpeza das freguesias, 

disse que no Reboleiro está um funcionário da Câmara Municipal, mas que se encontra muitas vezes 

ausente (de quarenta e cinco dias em quarenta e cinco dias, está lá dez dias). A junta conta 

essencialmente, com o elemento CEI para a limpeza. Quanto à reparação de caminhos rurais na freguesia, 

espera que venham a ser contempladas outras juntas de freguesias que até agora não o foram. Referindo 

se à execução de calçadas, disse que, em frente ao futuro polo escolar da Ribeirinha, o alcatrão foi cortado  

ficando o solo muito desnivelado pelo que seria importante resolver esse problema. Quanto a obras e 

projectos executados ou em execução, disse que poderia ter sido retirada a curva na estrada N226 perto 

do Chafariz do Vento e pensa que a sinalização de referência e balizadores laterais deveriam ser 

colocados, pois são muito úteis em épocas de nevoeiro. Relativamente ao Centro escolar da Ribeirinha 

perguntou se existia previsão de abertura para o segundo período. Disse não ter nada contra a 

pavimentação do acesso à quinta das Boiças, mas lembra da necessidade de ser feito o mesmo na 

estrada que liga Vila Novinha a Carapito dado o seu estado de degradação. Quanto à aquisição de 
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serviços para instalação de redes wi-fi questionou se se destinavam só à sede de concelho ou se seria 

extensível às freguesias. Quanto a outros projectos disse considerar positivo a candidatura para a 

construção do centro de recolha oficial de animais mas gostava de saber onde iria ficar localizado. Pensa 

ser positivo a requalificação da rotunda do Chafariz do Vento e o acesso ao IP2. Questionou, porém, se 

havia algum contributo da Ascendi, das estradas nacionais, ou se seria apenas responsabilidade do 

Município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O Presidente do Município, referindo-se à intervenção do membro da assembleia Tomás Martins, a 

propósito do bairro da Santa Luzia, reconheceu ser necessária mais limpeza naquele bairro. Disse que 

estava em curso um procedimento para melhorar o abastecimento de água a algumas ruas daquele bairro 

já que o caudal não permitia que esquentadores disparassem. A repavimentação das ruas do bairro 

também está prevista pois encontram-se bastante degradadas. Informou que tem havido reuniões com a 

empresa Águas da Teja no sentido de se ajustarem tarifários e falarem sobre a prorrogação, ou não, do 

contrato por mais cinco anos uma vez que a lei permite que haja essa prorrogação. Quanto à questão da 

força especial de bombeiros, disse que a Câmara Municipal apenas atribuiu um subsídio de dez mil euros 

aos bombeiros, para procederem a algumas obras de remodelação no antigo quartel. Relativamente à 

questão do membro da assembleia Jorge Morgado, sobre a quantidade de informação que consta da 

actividade municipal, disse que o objectivo sempre foi o da clareza, transparência e para os membros da 

assembleia valorizarem o trabalho que a Câmara e o seu Presidente vão realizando. Pode, porém, tentar- 

se uma síntese. Quanto ás questões levantadas pelo Presidente da União de Freguesias de VFN e Feital, 

referiu que a candidatura da ETAR entrou dentro do prazo e não foi tão célere como desejavam devido à 

falta de um parecer da APA. Trata-se de uma obra importante e que irá ser executada brevemente com 

apoio ou não. A repavimentação da zona industrial de Vila Franca das Naves, sobretudo aquela cuja 

entrada é pela estrada da Póvoa, iriam ser incluídas no orçamento de dois mil e dezanove.  O Presidente 

referiu que a repavimentação da estrada da Quinta das Boiças, de quatro mil e poucos euros, foi feita para 

permitir que os camiões consigam entrar naquela quinta e se consigam exportar os produtos que ali se 

produzem. Quanto à questão da rede wi-fi espera-se resolver alguns problemas em algumas freguesias e 

não apenas na sede de concelho. Relativamente à questão da Feira de São Bartolomeu disse que a 

querem melhorar sempre, e que já estavam a trabalhar para a feira da castanha. Quanto à questão do lixo, 

no dia quinze de Agosto, reconhece que houve um período de tempo em que a recolha do lixo pela 

empresa Lurec não correu como pretendido e que se iria melhorar no próximo ano. Quanto à questão da 

sinalização nas estradas, disse que iria ser feita na estrada de Palhais até Sebadelhe da Serra e na 

estrada da Venda do Cepo até Trancoso.  Disse que estavam atentos à sinalética das estradas assim 

como à sinalética no Centro Histórico que, presentemente, estava com outro aspecto. Quanto ao centro 

escolar da Ribeirinha pensa que a sua inauguração e abertura poderiam ainda ser este ano e concentrar 

ali os alunos do pré-escolar e 1º ciclo daquela zona. Disse que a localização do centro de recolha de 

animais seria nas instalações do mercado do gado. Relativamente à rotunda do IP2 disse que os custos 

seriam suportados pela autarquia tendo uma estimativa de cinquenta a sessenta mil euros na realização 
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do projecto elaborado pelos arquitectos do Município. -----------------------------------------------------------------------

--- O membro da assembleia José Nascimento, perguntou quais eram os critérios de algumas freguesias 

beneficiarem com a rede wi-fi. Disse que na freguesia do Reboleiro já existia mas precisava de ser 

alargada e só ainda não o foi porque implicava custos. Disse haver uma falha da Câmara Municipal pelo 

facto de não ter delegado competências nas freguesias pois muitas das coisas que estavam a ser 

solicitadas poderiam ser feitas pelas juntas com legitimidade. ------------------------------------------------------------ 

--- Interveio o Presidente da Junta de Freguesia de Moreira de Rei, Américo Mendes, deixando uma 

palavra de apreço pelo arranque das obras de requalificação da Igreja de Santa Marinha e do largo 

envolvente daquela freguesia. Pensa ser uma obra que iria preservar e valorizar o património histórico 

assim como contribuir para que Moreira de Rei seja um polo turístico atrativo, sendo uma mais valia para o 

desenvolvimento do concelho de Trancoso. Referiu que no dia trinta de Setembro iriam ser comemoradas 

as Jornadas Europeias do Património naquela freguesia, com uma visita guiada ao património e aos novos 

elementos que apareceram e seria feita uma comunicação relativamente ao futuro do património cultural 

do interior do país. Referiu que a freguesia é constituída por dez aldeias e cinquenta por cento delas não 

possui saneamento. Os arruamentos em muitas delas ainda são em terra batida. Solicitou ao Presidente 

do Município para que fosse resolvida urgentemente, a situação da rede de esgotos e saneamento em 

Golfar e, questionou para quando podem contar com o arranque dessas obras. Referiu ser urgente a 

repavimentação da estrada desde o cruzamento de Valdujo, Valcôvo, Moinhos das Cebolas e Souto Maior. 

Terminou a intervenção convidando todos os membros da assembleia a participarem nas comemorações 

das Jornadas Europeias do Património. -----------------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, João Paulo Matias, referindo que ficou muito bem ao Presidente do 

Município ter reconhecido as falhas na recolha dos resíduos sólidos urbanos mas que ficou mal à 

comissão politica do PSD emitir um comunicado a mentir descaradamente, referindo que este executivo 

contratualizou a empresa de recolha não acautelando que ao sábado e domingo, no período de verão, a 

recolha fosse feita. Disse que isso era mentira e convidou publicamente o presidente da comissão política 

a retratar-se publicamente e até a divulgar o documento onde consta a obrigação da empresa de fazer a 

recolha dos resíduos sólidos urbanos ao fim de semana, no período de verão. Referiu, também, ter ficado 

mal, ao vice-presidente dessa comissão política, fazer o comentário que a Câmara Municipal tinha 

recusado o pedido do STAL para uma reunião, num momento em que a mesma já estava agendada. Disse 

que a Comissão política do PSD, ao usar a mentira e ao recorrer ao “assunto pulgas” para criticar este 

executivo, demonstra que vai de mal a pior. ------------------------------------------------------------------------------------

--- O Presidente da Mesa disse que as considerações eram aceites mas era evidente que não poderia 

exigir que aqui se retrate o presidente da comissão política do PSD, pois não era o lugar próprio e nem 

seria adequado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Nascimento, referiu que tiveram algumas freguesias em consideração, no que respeita à situação do Wi-fi 

nomeadamente, Terrenho, Moreira de Rei e Reboleiro. Embora integradas num projecto com as Aldeias 
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Históricas, o reforço junto da Altice inclui algumas freguesias onde se conhecem dificuldades nesse 

serviço. Relativamente à intervenção do Presidente da junta de freguesia de Moreira de Rei, disse que, de 

facto, as obras de igreja de Santa Marinha estavam a decorrer pretendendo-se valorizar todo o património 

histórico de Moreira de Rei. Seguidamente, convidou todos os presentes a participarem nas Jornadas 

Europeias do Património. Disse que mal foram descobertas novas sepulturas antropomórficas, a Câmara 

Municipal endereçou um ofício ao Ministro da Cultura, com conhecimento à DRCC e à CIM, a dar 

conhecimento da situação e a convidar o mesmo a vir a Moreira de Rei. Quanto à questão de rede de água 

e saneamento em Golfar, disse que não voltaria atrás apesar dos encargos que iria ter para a Câmara 

Municipal, estando a decorrer a elaboração do projecto para que no próximo ano, no início da primavera, 

se possam começar as obras. Reconheceu todas as dificuldades da junta de freguesia atendendo a todas 

as anexas que possui, e disse que a repavimentação da estrada que liga Souto Maior, aos Moinhos, 

Valcôvo, com ligação à N102, também estava nos planos da Câmara Municipal para este mandato.  ---------

--- Interveio o membro da assembleia, Tomás Martins, afirmando ter ficado na duvida relativamente à 

remodelação da rede de água, em baixa, no bairro de Santa Luzia, e perguntou se, do ponto de vista do 

contrato de concessão, a ampliação da rede, era da responsabilidade do Município e não da 

responsabilidade da concessionária. Pensa que num próximo contrato era importante rever estas situações 

pois a empresa continua a cobrar preços exorbitantes pelos serviços sendo que, muitas vezes, grande 

parte do custo é suportado pela Câmara Municipal. Relativamente à reorganização da sinalética do centro 

histórico, lembrou que, também, existe uma necessidade e anseio dos empresários da zona industrial para 

que sejam banidas as placas existentes e seja colocado um monólito com informação indicando as 

empresas e as devidas ruas. Em resposta à intervenção do membro João Paulo Matias, disse que 

pertenceu às duas últimas comissões políticas do PSD, e nunca foram produzidos comunicados, nem 

qualquer tipo de intervenção em perfis falsos de Facebook. Lembrou que os eleitos desta assembleia 

foram escolhidos por uma comissão política que já não se encontra em exercício. Orgulha-se de ter 

pertencido à anterior lista e ter sido convidado pelo Dr. João Rodrigues. -----------------------------------------------

--- O Presidente da União da Freguesia de VFN e Feital perguntou quais os alunos que iriam frequentar o 

Centro Escolar da Ribeirinha. Independentemente de comissões políticas, disse que o problema da falta de 

recolha do lixo existiu em todo o concelho e tendo o contrato sido igual ao dos outros anos, não percebe 

por que é que no ano anterior, essa situação não aconteceu. Entende, pois, que a mesma situação não se 

deve repetir no próximo ano. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- No uso da palavra, o membro da assembleia José Nascimento, referindo-se ao comunicado do PSD, 

disse pertencer à actual comissão política tal como pertenceu à anterior. Referiu que, no passado, também 

existiram comunicados e quem se sentisse incomodado, ao contrário de pedir retratações, tinha a 

legitimidade de o contrapor e provar o contrário. ------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia Joaquim Cavaca, referindo que estará sempre neste órgão tecendo 

críticas construtivas e apelando à crítica assertiva em prol do Município. Congratula-se pela 

descentralização das comemorações das jornadas europeias do património para a freguesia de Moreira de 
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Rei e relembra que as questões dos diretórios eram importantes no polígono industrial existente e as 

próprias ruas deveriam ter melhores arruamentos e pontos de água, precavendo algum incêndio industrial. 

--- O membro da assembleia João Paulo Matias, disse ao membro da assembleia José Nascimento que 

apenas tinha colocado em causa a veracidade do conteúdo dos comunicados, pois foi referido uma 

mentira de que este executivo não tinha contratualizado a recolha do lixo ao fim de semana, no período de 

verão. Outra mentira foi a de que o executivo se tinha recusado a receber o STAL quando a reunião já 

estava agendada e depois dá a entender que foi o executivo que pegou nas pulgas e as levou para o 

armazém da Câmara Municipal. Entende que este assunto é de interesse municipal e pediu como membro 

da assembleia, ao Presidente e Vice-Presidente da Comissão Política do PSD que se retratem 

publicamente publicando mesmo, o contrato que prevê que a recolha do lixo seja feita durante o fim de 

semana na época de verão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia José Nascimento, referindo não conhecer o conteúdo do 

comunicado, mas a forma mais justa era provarem o contrário através de outro comunicado. Relativamente 

à questão das pulgas referiu tratar-se de epidemias e não é com uma simples desinfestação que elas 

desaparecem. Assim, entende que poderá haver alguma responsabilidade do executivo por não ter havido 

uma desinfestação atempada. Em resposta ás questões, o Presidente do Município disse ao membro da 

assembleia Tomás Martins, que o abastecimento de água, saneamento e as condutas, eram da 

responsabilidade da Câmara Municipal. Referiu caso o contrato com a empresa Águas da Teja viesse a ser 

prorrogado iriam ver, depois, todos os outros aspectos do contrato. Quanto à sinalética da zona industrial, 

disse que há cerca de dois anos que era intenção do executivo resolver o problema. Em breve iria ser 

colocada uma nova sinalética nessa zona. Quanto às questões do Presidente da União de Freguesias de 

VFN e Feital, relativamente ao Centro Escolar da Ribeirinha, disse que os alunos seriam os de Rio de Mel, 

Palhais, Benvende, Vila Novinha, Corças, Guilheiro, Reboleiro, Torre do Terrenho, Terrenho, e iriam ver 

ainda a questão da Castanheira. Quanto ao problema da limpeza já tinha reconhecido que nem tudo 

correu bem tendo sido uma questão pontual e que se ultrapassou. Sublinhou a cidadania das pessoas no 

centro histórico, que têm tido relativamente ao tratamento das flores. Quanto à comemoração das 

Jornadas Europeias do Património, disse que escolheram a freguesia de Moreira de Rei devido aos 

achados arqueológicos que ali surgiram mas, também, porque é desejo do executivo requalificar e divulgar 

o património existente ali, e em outras freguesias. Quanto à questão das pulgas existentes no armazém da 

Câmara, disse ser uma situação que pode acontecer em qualquer lugar, mas a Câmara já procedeu à 

desinfestação cumprindo as regras que o veterinário municipal sugeriu, e que num universo de cinquenta 

ou sessenta funcionários só cinco ou seis apresentaram marcas de pulgas. O assunto foi tratado com 

seriedade, foram tomadas medidas e ninguém mais prestou serviço naquele armazém.  -------------------------

--- Passados ao ponto dois da ordem de trabalhos, o Presidente do Município disse que a informação do 

ROC deixava alguns alertas para um conjunto de acções judiciais que, devido à complexidade das 

mesmas, não permitiam ainda, antecipar o seu desfecho. Contudo, conclui que as demonstrações 

financeiras são apresentadas de forma verdadeira e apropriada em todos os aspectos. Os resultados 
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líquidos do primeiro semestre apresentam um saldo positivo de quinhentos e cinquenta e quatro mil, 

quinhentos e setenta e três euros. Quanto à percentagem de execução é já bastante significativa e a 

capacidade de endividamento corresponde a 0.62% salientando que poderiam ir até 1.25%. Esse saldo 

positivo conseguiu-se devido à redução da despesa, trezentos e dez mil euros, e ao aumento da receita, 

cerca de duzentos e quarenta e cinco mil euros. Disse que a dívida por habitante no ano de dois mil e 

dezassete para dois mil e dezoito, continua a decrescer. Salientou que tinham como objectivo continuar 

com o reequilíbrio financeiro do Município. Interveio o membro da assembleia, Jorge Morgado, referindo 

tratar-se de uma apreciação que ainda não tinha sido sujeita a uma auditoria e não estava tão optimista 

como o Presidente do Município já que não lhe interessavam apenas os resultados líquidos ou a redução 

do endividamento mas interessavam-lhe os objectivos que a Câmara tem. Disse preferir uma Câmara 

endividada e que esteja com objectivos definidos, a uma Câmara que não tenha dividas. As revisões das 

demonstrações financeiras efectuadas pelo ROC é limitada. A conclusão continua com reservas. Sabe-se 

quais os factores contingentes mas se fossem criadas algumas provisões os resultados seriam diferentes. 

Disse que a situação do Município pode não ser tão optimista como, por vezes, as apreciações dos 

resultados líquidos o indicam. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Usou da palavra o membro da assembleia, João Paulo Matias, referindo que o anterior interveniente 

veio dizer que “prefere uma Câmara endividada mas que tenha objectivos”. Entende. pois, que esta 

postura reflete que o membro, Jorge Morgado, está muito bem inserido no seu partido, PSD, já que foi o 

que tivemos no passado: uma Câmara endividada onde os objectivos eram claríssimos mas de uma 

eloquência tremenda. Foi por isso que no ano de dois mil e treze, quando o PS ganhou as eleições, não 

havia fundo disponível. Disse preferir uma Câmara que não esteja endividada e que, com o dinheiro que 

tenha disponível possa vir a cumprir objectivos. -------------------------------------------------------------------------------

--- O membro da assembleia Jorge Morgado, interveio referindo que não tinha sido isso que expôs e que 

se as pessoas não querem ouvir, que não oiçam. ----------------------------------------------------------------------------

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

--- No uso da palavra, o Presidente do Município disse que a proposta era igual à do ano anterior, sendo 

que, dos 5% que a Câmara poderia reaver, abdicava de 2,5% na participação variável do IRS a favor dos 

contribuintes do concelho, reconhecendo assim, as dificuldades vividas pelas famílias no pagamento de 

impostos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Interveio o membro da assembleia, Jorge Morgado, referindo que esta medida tem bondade mas mais 

importante seria que houvesse uma quantificação desta perda de receita e que gostava que a Câmara o 

convencesse que, abdicando desta receita, estava a fazer melhor do que aplicar esse montante com um 

objectivo diferente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- O membro da assembleia, José Nascimento, perguntou ao Presidente do Município se era possível 

explicar quantas famílias poderiam ser beneficiárias dessa medida e se a mesma medida poderia contribuir 

para a fixação de pessoas e empresas  no concelho e quais os custos que implica para o município  com 

os 2,5% ou 5% . Disse que se a diferença de custos/ benefícios para o Município não fosse grande, os 
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elementos do PSD seriam solidários com os vereadores do PSD em reunião de Câmara, já que solicitaram 

que dadas as condições do resultado líquido das contas, em vez de os 2,5%, serem os 5% na participação 

do IRS.  Em resposta, o Presidente do Município disse ter sido necessário um esforço muito grande para 

reequilibrar as contas da Câmara e, ao mesmo tempo, fazerem-se obras e promover-se Trancoso. Essa 

redução de 2,5% corresponderia a um valor de cerca de setenta mil euros que a Câmara deixa de receber. 

Afirmou não conhecer que no passado, tenha sido aprovada uma redução superior aos 2,5%. O membro 

da assembleia José Nascimento, disse que no passado não havia fundos disponíveis, mas houve 

investimento que todos devem reconhecer. Foram feitas infraestruturas que não existiam. Disse estar 

solidário com o membro da assembleia Jorge Morgado, pois também entende preferível haver 

endividamento do que não haver investimento. Quanto ao facto do Presidente do Município dizer que não 

se lembra de, no passado, ter sido aprovada uma redução superior à de 2,5%, entende que se a Câmara 

estava a melhorar, devia, também, evoluir nesta medida relativa ao IRS. Disse que a posição da bancada 

do PSD era a de votar a favor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, Joaquim Cavaca, referindo que esta medida era bem vinda e que o 

Presidente do Município tinha sido eleito para prestar serviço publico, apenas e só. -------------------------------

--- Usou da palavra o membro da assembleia, João Paulo Matias, referindo que o membro da assembleia 

José Nascimento, defendia uma Câmara endividada mas com investimentos. Disse que o maior 

investimento financeiro que a Câmara de Trancoso fez, no passado, foi a parceria público privada e que 

apenas criou um posto de trabalho. Questionou se era este tipo de investimento que o membro da 

assembleia defendia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio, novamente, o membro da assembleia Jorge Morgado, referindo saber a diferença entre 

investimento e despesa e que a noção de investimento tem um significado diferente daquele que lhe foi 

aqui atribuído. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- O Presidente do Município, em resposta à intervenção do membro da assembleia Joaquim Cavaca, 

disse congratular-se pelo facto do mesmo reconhecer que se trata de uma boa medida e que é serviço 

publico o que realmente faz, pois o que motiva todo o executivo é o concelho, os munícipes e prestar esse 

serviço publico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Usou a palavra o Presidente do Município para dizer que procurava aliviar a carga fiscal dos munícipes, 

aplicando a taxa mínima de IMI permitida por lei, a de 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 cinco. -------------------------------------------------------

--- O Presidente do Município informou que a proposta de redução da taxa de IMI, em função do número 

de dependentes, era idêntica à do ano anterior. Caso o número de dependentes a cargo, fosse um 

elemento, havia uma redução de vinte euros. Se o número de dependentes fosse dois, a redução seria de 

quarenta euros e se os dependentes fossem três ou mais, a redução seria de setenta euros. -------------------
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--- Não havendo intervenções e colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. O 

Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto seis. Deu a palavra aos grupos municipais. ------ 

--- Interveio o membro da assembleia, João Paulo Matias, referindo que antes do início da sessão da 

assembleia tinha sido interpelado pelo membro da bancada do PSD, José Nascimento, sobre o assunto e 

informou-o que em reunião preparatória, designaram a cidadã Vera Martins por entenderam que era 

necessário ter alguma formação jurídica para aquele órgão. -------------------------------------------------------------- 

--- O membro da assembleia José Nascimento, interveio referindo que não estava contra o nome sugerido 

mas, como ele, outras pessoas não conheciam bem a Dr.ª Vera Martins e, dado que estavam a 

providenciar alguém para representar os cidadãos do concelho de Trancoso na CPCJ, não seria de mau 

grado saber mais sobre essa pessoa . -------------------------------------------------------------------------------------------

--- O membro da assembleia João Paulo Matias, disse ter ficado surpreendido com este desafio porque 

nunca se lembra, sempre que houve necessidade de designar alguém no passado, ter sido defendido o 

currículo e experiência. Disse reconhecer qualidades humanas na Dr.ª Vera Martins, que era licenciada em 

direito, exercia funções no Julgado de Paz de Trancoso e, portanto, como alguns casos da CPCJ acabam 

por seguir para tribunal pensam que seria a pessoa indicada para desempenhar tais funções. -----------------

--- O membro da assembleia José Nascimento agradeceu as informações prestadas. -----------------------------

--- O Presidente do Município interveio referindo que a CPCJ era de facto, uma área difícil tendo sido 

presidida no mandato anterior pelo Dr. Carlos Martins. Actualmente, era presidida pela Vereadora Ana 

Couto e fazia todo o sentido ser escolhida uma pessoa com conhecimentos jurídicos. Disse que ainda 

estavam dentro do mandato os cidadãos Américo Mendes, João Rafael e Cidália Santos. Esta designação 

seria para substituir a cidadã Nadine Domingues. ----------------------------------------------------------------------------

--- Submetida a votação a escrutínio secreto a lista única, lista A, o nome de Vera Martins foi designado 

com 33 votos a favor e 3 votos brancos. -----------------------------------------------------------------------------------------

--- No ponto sete foram designados, para integrar o Conselho Municipal da Juventude pelo PS, Daniel 

Santos Almeida, pelo PSD, João Rafael Oliva Figueiredo e pelo CDS/PP, Joaquim Cavaca. ---------------------

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

--- O Presidente do Município disse que já tinha dado as explicações necessárias  aquando da proposta de 

introdução deste ponto na ordem de trabalhos. Tratava-se apenas, da delegação de competências da 

Câmara, na CIM, uma vez que as regras iriam ser diferentes a partir de Dezembro de dois mil e dezanove. 

Sublinhou que não poderia haver aumento da despesa relativamente àquilo que a Câmara Municipal já 

tinha com os transportes escolares e que, a qualquer momento, poderia haver renuncia do contrato caso 

alguma das partes assim o entendesse. -----------------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, Joaquim Cavaca, referindo agradar-lhe perceber que haveria maior 

rentabilidade neste processo uma vez que estavam a trabalhar em rede. No que refere aos equipamentos 

e infraestruturas de transporte, disse constar da minuta do contrato que o Município continuava a ser o 

responsável pela instalação e deslocação de abrigos de paragem de autocarros nas localizações 

necessárias ao serviço de transportes públicos, devendo articular-se neste processo com a CIM- BES. 
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Afirmou que não era só a centralidade do Município que precisava de abrigos com um design diferente, 

mas dever-se-ia pensar numa uniformização criteriosa de abrigos confortáveis que protegessem os utentes 

de forma correcta e com novos materiais. Deu o exemplo da Venda do Cêpo onde se encontrava um 

abrigo, num local de acessibilidade imprópria, já que possui uma vala à frente, sendo, também, uma 

situação que ocorria em outras freguesias. -------------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, José Nascimento, referindo que, tal como medidas aplicadas pelo 

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e o Governo, no seu orçamento de estado de 2019,seria bom 

que houvesse a possibilidade do Município ver o universo das pessoas que pudessem vir a beneficiar do 

transporte público e, mais tarde, que possa haver outras medidas para a redução da energia elétrica, gás, 

etc.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Submetida a proposta à votação a mesma foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------  

--- No Período de intervenção do público o munícipe João Pintassilgo, residente em Trancoso, 

apresentou uma proposta de instalação de postos de carregamento rápido para veículos elétricos no 

concelho. Disse que seriam necessários para as pessoas que já possuam veículos elétricos e para 

aquelas que se deslocassem a Trancoso. --------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O Presidente do Município em resposta, disse já estarem previstos dois postos um dos quais na lateral 

nascente do Pavilhão Multiusos. Felicitou o munícipe pela sua intervenção e esperava que o projecto se 

concretizasse o mais rápido possível. --------------------------------------------------------------------------------------------

--- Não havendo mais intervenções, lavrou-se a minuta da ata desta reunião com os resultados das 

deliberações tomadas tendo sido aprovada por unanimidade dos membros da assembleia presentes, e 

assinada pela respectiva 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 pelo Presidente da Mesa. ----------------------------------------------------------- 

--- O Presidente da Mesa da Assembleia 

 

--- O Primeiro Secretário 

 

--- O Segundo Secretário 
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