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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE TRANCOSO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

--- Aos vinte e um dias do mês de dezembro 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 do Município acerca da atividade desta e 

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

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

Despesa para 2018; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Ponto número três – Análise, discussão e votação da proposta do Mapa de Pessoal do Município para 

2019; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Ponto número quatro – Análise, discussão e votação da proposta de Orçamento da Receita e 

Despesa e das Grandes Opções do Plano para 2019; ---------------------------------------------------------------------- 

--- Ponto número cinco - Análise, discussão e votação relativa à versão final do Projeto da Operação de 

Reabilitação Urbana Sistemática de Trancoso; -------------------------------------------------------------------------------- 

--- Ponto número seis – Analise, discussão e votação da proposta relativa à não-aceitação da 

transferência de competências para o Município, em 2019, decorrentes da publicação de diversos 

diplomas setoriais, e prevista na Lei-quadro da Descentralização, aprovada pela Lei n.º 50/2018, de 16 de 

agosto; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

membros da assembleia, Tomás Manuel Trigo Martins, substituído por Armando Correia Antunes e João 

Rafael Oliva de Figueiredo, substituído por Paulo George Nascimento Condesso, membros do Grupo 

Municipal do Partido Social Democrata. Estas faltas foram devidamente anotadas, assim como as 

registadas aos senhores Presidentes de Junta da Freguesia de Reboleiro, José Dinis Pinto Mateus; de 

Cogula, Pedro Manuel Lourenço Monteiro substituído por Rui de Castro Pena e da União de Freguesias de 

Trancoso e Souto Maior, André Miguel Pinheiro Lourenço Pinto substituído por Amélio Salvador.  ------------- 

--- 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O Presidente da Mesa iniciou a sessão colocando a ata da sessão ordinária de setembro de 2018 à 

discussão. Não tendo havido intervenções posta à votação, foi a mesma aprovada por maioria com quatro 

abstenções. Os membros da assembleia Cristóvão Santos e Leonel Alves, em declaração de voto, 

informaram que a sua abstenção se deveu ao facto de não terem estado presentes naquela sessão. 
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Informou que recebeu, dirigidos a si e à assembleia municipal, Votos de Boas Festas de diversas 

entidades, nomeadamente do Presidente da Câmara Municipal de Trancoso, da Associação Nacional das 

Assembleias Municipais, do Presidente da Câmara Municipal de Pinhel, da Presidente da Assembleia 

Municipal de Pinhel e que recebeu do membro da assembleia Tomás Trigo Martins um email com o 

seguinte conteúdo: “Ex.mo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Trancoso, Dr. Amaral Veiga. Na 

sequência da convocatória enviada para a reunião ordinária do dia 21 de dezembro de 2018, venho 

informa-lo que não poderei estar presente, por motivos de ordem familiar. Agradeço-lhe que transmita a 

todos os membros da Assembleia Municipal de Trancoso, ao Sr. Presidente da Câmara e aos Srs. 

Vereadores votos de um feliz Natal e um ano de 2019 pleno de saúde, sabedoria e vontade para ajudar a 

minorar o sofrimento daqueles que mais precisam. Faço, também, votos para que a reunião decorra com a 

elevação e o respeito a que todos nos habituamos. Um abraço amigo com votos de feliz Natal.”. Informou 

que recebeu um email da parte da Câmara Municipal de Trancoso a convidar todos os membros da 

assembleia e funcionários para um “Vila Franca de Honra” no final da sessão da assembleia municipal, no 

hall do Auditório do Pavilhão Multiusos de Trancoso. Informou que à entrada não se encontra a funcionária 

Lurdes Susana, mas sim a funcionária Cláudia Rebelo, referindo que a Sra. funcionária Lurdes Susana 

decidiu abraçar novas funções. Salientou, a propósito, o seu brio profissional, a lealdade para com a mesa 

e para com o presidente da assembleia, o empenho, trabalho, eficiência e desejo de aprender, 

preocupando-se sempre em fazer bem e sempre recetiva às correções que lhe fazia. Acrescentou que 

agora passavam a contar com a Sra. funcionária Cláudia Rebelo que iria desempenhar as mesmas 

funções, para as quais foi investida, esperando com idêntico brilhantismo, zelo e brio. Informou que se iria 

entrar no Período antes da Ordem do Dia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

--- Usou da palavra o membro da assembleia Jorge Morgado, salientando o facto de ter visto uma notícia 

na televisão, com conotação negativa, sobre as águas de Trancoso, a qual gostaria de saber se já se 

encontra corrigida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- De seguida, o membro da assembleia Leonel Alves, onde referiu que iria colocar duas questões à mesa. 

A primeira questão prendeu-se com uma notícia que saiu no Jornal “O Interior” de 18 de outubro de 2018 

em que o Presidente da Associação dos Municípios Douro Superior defende a construção de uma ligação 

ferroviária entre as estações do Pocinho, Vila Nova de Foz Côa a Vila Franca das Naves – Trancoso. 

Salientou a grande vantagem para o escoamento do minério com reflexo positivo para o concelho, 

perguntando o que é que se pretende fazer para a concretização desta obra. Segunda questão foi sobre a 

Cooperativa Beira Serra e a hipótese de uma candidatura com vista à sua reabilitação.---------------------------

--- Usou da palavra o membro da assembleia Amélio Salvador, tendo referido a Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro de 2013, a propósito dos acordos de execução e a transferência de competências para as 

freguesias. Referiu que seria importante um acordo entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia 

pois é de opinião que existem espaços e problemas comuns que seriam ultrapassados com a delegação 

de competências para as juntas. Salientou o facto de existirem algumas anexas de Trancoso, 

nomeadamente Avelal, Ameal e Quinta da Cabana que não possuem rede de abastecimento de água, 
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questionando se haveria orçamento para que estas obras sejam efetuadas no ano 2019.-------------------------

--- O Presidente do Município, em resposta às intervenções feitas, referiu que era a última assembleia do 

ano 2018, tendo-se congratulado pela forma como decorreram, ao longo do ano 2018, as sessões deste 

órgão deliberativo. Saudou os membros da assembleia, funcionários públicos e todas as pessoas que 

estavam a seguir os seus trabalhos online. Reiterou as Boas Festas a todos os presentes e desejos de um 

feliz ano de 2019, repleto daquilo que mais desejassem. Relativamente à questão colocada pelo membro 

da assembleia, Jorge Morgado, disse, que tinha visto no site da empresa Águas da Teja a informação que 

tinham colocado, onde referem que mais de 98% da água em Trancoso, respeita os parâmetros de 

qualidade e que não havia dúvida que a água da rede não representava qualquer problema, a não ser em 

caso de rutura nas condutas, o que pode dar origem a coloração da água pelo facto destas se encontrarem 

obsoletas e calcinadas. O motivo para alguns resultados sobre a qualidade reside no facto de fontanários 

públicos entrarem na estatística e não terem água potável. Informou que a Câmara Municipal está atenta à 

atividade da empresa Águas da Teja e recomenda-lhe que tenha em atenção os preços dos trabalhos 

realizados na instalação de contadores e construção de ramais de ligação, mencionando, porem, que o 

preço que está a ser praticado por m3 fica dentro dos parâmetros dos concelhos vizinhos, apenas havendo 

dois concelhos com cotação inferior ao nosso. Relativamente às questões colocadas pelo membro da 

assembleia Leonel Alves, a propósito da ligação ferroviária entre o Pocinho e Vila Franca das Naves, 

informou que participou numa reunião em 20 de novembro de 2018 na CIMBSE com o Primeiro-ministro 

António Costa e o Ministro das Infraestruturas Pedro Marques. Aí foi referida a satisfação pelo trabalho que 

vinha sendo realizado mas que por força das dificuldades financeiras que o país atravessa, não seria 

possível, de momento, efetuar esta ligação ferroviária. Irá, em conjunto com os autarcas de Mogadouro e 

com a CIM Douro fazer as diligências necessárias para que a requalificação da linha da Beira Alta possa 

ser efetuada o mais breve possível, abrangendo a estação do nosso concelho em Vila Franca das Naves. 

Em relação à segunda questão que diz respeito à Adega de Vila Franca das Naves, o presidente informou 

que a Câmara Municipal de Trancoso é um embaixador dos vinhos de Vila Franca e que, em todas as 

atividades e eventos promovidos pelo município, lhe é dado grande destaque. Em resposta ao membro da 

assembleia Amélio Salvador, manifestou um reconhecimento especial pelos Presidentes de Junta e pelas 

Juntas de Freguesia por serem as entidades que estão mais perto dos cidadãos. Refere que a Câmara 

Municipal pretende, em 2019, reforçar-lhe o apoio financeiro, apesar de todas as dificuldades financeiras 

que são conhecidas, através da celebração de acordos de execução. Relativamente à questão da rede de 

abastecimento de águas, informou que a sua remodelação está prevista para muito breve.----------------------

--- O membro da assembleia Leonel Alves, no uso da palavra, realçou a necessidade de tratar a questão 

da linha ferroviária em conjunto com os Municípios de Penamacor, Foz Côa, Vila Pouca e Miranda do 

Douro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia Cristóvão Santos, para falar sobre a Educação e o problema da 

ocupação dos tempos livres na escola de Vila Franca das Naves, onde existe uma deficiência de 

condições e escassez de recursos humanos. Relembrou uma questão colocada, há cerca de um ano, na 
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assembleia municipal sobre o património arqueológico da União de Freguesias de Vilares e Carnicães, e 

que até ao momento ainda não houve nenhuma ação de requalificação do mesmo. Salientou o facto de os 

transportes escolares não serem os mais adequados a crianças, uma vez que é feito em autocarros de 50 

lugares, sem cintos de segurança e cadeiras de retenção. Questionou o processo de liquidação da 

Empresa Municipal Trancoso Eventos, pois não sabia o seu ponto de situação. Realçou a necessidade de 

serem feitos todos os esforços necessários para que a ligação ferroviária Pocinho – Trancoso venha a ser 

uma realidade, reforçando o facto de ser pedida a colaboração à CIMBSE. Saudou e cumprimentou o 

membro da assembleia Amélio Salvador, por ter levantado o assunto dos acordos de execução, pois, no 

seu entender, é da máxima importância a delegação de competências do Município nas Juntas de 

Freguesia e o reforço financeiro às mesmas. Salienta que deveria haver uma reunião entre juntas para 

discutir esse assunto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Usou da palavra o membro da assembleia Hugo Neves, para colocar a questão do patrulhamento por 

parte da GNR. É que, tendo solicitado a presença de uma patrulha, foi informado que, não raro, nos Postos 

de Trancoso, Mêda, Freixedas e Vila Franca das Naves, há apenas uma, no máximo duas, patrulhas por 

noite para satisfazer os problemas destes postos. Gostaria de saber se o Presidente da Câmara tem 

conhecimento da situação e manifestou a sua preocupação.---------------------------------------------------------------

--- O membro da assembleia João Santos, no uso da palavra, agradeceu a forma como o Presidente da 

Câmara, e demais entidades, receberam os Ranchos convidados na Feira da Castanha. Alertou para o 

facto de a ligação entre a estrada nacional 226 e Carapito se encontrar degradada e solicitou que, assim 

que possível, fossem, pelo menos, tapados os buracos da mesma. Alertou para o estado decadente dos 

abrigos dos autocarros na estrada nacional 226 e possivelmente em todo o concelho e sugeriu uma 

reformulação dos mesmos. Aproveitava a época natalícia para apelar ao diálogo entre famílias e salientou 

a falta de educação que existe nas escolas, acrescentando que a função das escolas é ensinar e não 

educar, devendo a educação partir de casa.------------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia Joaquim Cavaca, referindo que deveria ser feita uma nova avaliação 

à qualidade da água dos fontanários. Alertou para a legislação da mobilidade do trânsito rodoviário e 

mobilidade de peões nos perímetros urbanos de Trancoso e concelho, uma vez que a sinalização vertical e 

horizontal não corresponde ao estabelecido por lei. Referiu que uma vez mais a “Sala de visitas”, café 

Avenida de Trancoso, encerrou, pelo que, apelava ao Município que fizesse uma intervenção de raiz para 

que o espaço pudesse ter condições dignas para todos os Trancosenses e visitantes, sugerindo a 

utilização de painéis solares para o aquecimento de água e painéis foto voltaicos para a parte da energia 

elétrica.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Usou da palavra o membro da assembleia António Pina, que agradeceu a intervenção do membro da 

assembleia Leonel Alves pelo facto de ter levado à assembleia o assunto da Cooperativa Beira Serra pois, 

entende que o vinho e o queijo tinham sido deixados ao abandono. Agradeceu ao membro da assembleia 

Amélio Salvador por ter referido os acordos de execução, algo que se tem vindo a debater ao longo de 

cinco anos. Perguntou por que razão existiam duas associações de pais dentro do Agrupamento de 
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Escolas de Trancoso, uma em Trancoso e outra em Vila Franca das Naves, quando existe, apenas, um 

agrupamento. Salientou o facto de a junta de freguesia não ter meios para poder contribuir com mais 

funcionários para o ATL de Vila Franca das Naves e alertou para o facto de ser insuficiente um funcionário 

para cinquenta crianças.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- O Presidente do Município, em resposta às questões levantadas pelo membro da assembleia Cristóvão 

Santos, referiu que se irá resolver o problema do ensino e educação no ATL de Vila Franca das Naves com 

a colocação de mais um funcionário, no início do segundo período letivo. Relativamente ao Património 

Arqueológico dos Vilares, referiu que o mesmo não se encontra esquecido e que lhe será dado o devido 

relevo. Em relação aos transportes escolares, informou que o Município tinha adquirido duas carrinhas de 

nove lugares para colmatar as falhas existentes no transporte escolar. Em resposta à questão da 

liquidação da TEGEC, informou que o Sr. Liquidatário Válter Barreiros tinha entregado, no dia 16 de 

novembro de 2018, à Conservatória do Registo Civil, Predial e Comercial da Guarda, um pedido a solicitar 

a liquidação por via administrativa e a nomeação de um liquidatário administrativo, ao que a Sra. 

Conservadora havia sugerido a suspensão da liquidação até que as ações judiciais ficassem resolvidas. 

Deixando claro que tudo aquilo que é possível, está a ser feito com vista à liquidação por via 

administrativa. Quanto à ligação entre a estação do Pocinho e Vila Franca das Naves referiu que, com a 

colaboração da CIMBSE, será possível uma maior pressão para que a obra se torne uma realidade. Em 

relação aos acordos de execução, sublinhou que os apoios a todas as Juntas de Freguesia e Associações 

são incomparavelmente maiores do que os que eram atribuídos pelos executivos anteriores. Quanto à 

questão levantada pelo membro da assembleia Hugo Neves, informou que desconhecia a situação e que 

se iria inteirar dela, referindo que estava grato ao Comandante Cosme do Posto Territorial de Trancoso 

pelo trabalho exemplar que, aqui, tem efetuado. Respondendo ao membro da assembleia João Santos, 

disse que era dever do Município receber bem quem nos visita. Referiu que, para remediar a situação, 

estão a ser tapados os buracos da estrada de Carapito. Concordou com a uniformização e melhoria dos 

abrigos dos autocarros. Em resposta ao membro da assembleia Joaquim Cavaca, referiu que a sinalização 

horizontal, desde o limite do concelho de Fornos de Algodres até Trancoso, e de Palhais a Sebadelhe da 

Serra, já se encontrava feita. Relativamente ao Quiosque da Avenida, salientou que tem poucas condições 

e que existem problemas quanto à sua requalificação, já que este não se encontra registado em nome da 

Câmara Municipal de Trancoso, no entanto, adiantou que tinha sido, recentemente, assinado um protocolo 

com a Direção de Cultura do Centro, permitindo, assim, executar algumas obras, de forma a poder reabrir 

brevemente com outras condições. Quanto à questão levantada pelo membro da assembleia António Pina, 

informou que as Associações de Pais são da responsabilidade do Agrupamento de Escolas e não da 

Câmara Municipal de Trancoso.----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--- No uso da palavra, o Presidente do Município informou que, desde a última reunião da Assembleia se 

tinham realizado bastantes obras e eventos. O Outono chuvoso obrigou a intervir na rede viária para se 

fazerem pequenas reparações e arranjos. Destacou a limpeza de ruas e bermas em Trancoso e a limpeza 
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das bermas na estrada que liga Vila Franca das Naves à Povoa do Concelho, a manutenção de espaços 

verdes, a recolha de papel e plástico, o abate de árvores em risco no campo da feira. Referiu a iluminação 

de Natal cuja beleza realçou. Enunciou as diversas obras importantes em curso, particularizando o Centro 

Escolar da Ribeirinha. Lembrou a limpeza e a demarcação da zona industrial de Vila Franca das Naves, 

com o objetivo de se avançar com o seu projeto. Foi requalificado o Parque Infantil de Vila Franca das 

Naves e o Parque da EB1 de Trancoso. Salientou o arranque das obras do Centro de Acolhimento 

Empresarial de Trancoso, informando que a participação financeira da Câmara Municipal de Trancoso será 

mais ou menos de 130 mil euros, num total de 844 mil euros, sendo o restante financiado por fundos 

comunitários. Disse ser uma obra que começou a ter o seu desenvolvimento há três anos atrás, em 

dezembro de 2015, com a assinatura da escritura de compra do terreno, a elaboração do projeto e, por fim, 

o pedido de financiamento. Ainda sobre esta obra, disse ser, em sua opinião, um dos projetos mais 

importantes a concretizar que levaria à criação de postos de trabalho. Referiu estarem a decorrer 

procedimentos concursais relativamente à remodelação do Posto de Turismo e que a Rotunda do Chafariz 

do Vento só avançaria no próximo ano por indisponibilidade, no momento, de fundos. Disse estar a 

decorrer a elaboração de outros projetos, referindo a candidatura para a construção de um Centro de 

Recolha Oficial de Animais que iria ser localizado no mercado do gado. Salientou a existência de 

momentos importantes que foram notícia de primeira página em muitos órgãos de comunicação. Lembrou 

a propósito, o “Vou- me à Feira de Trancoso” que decorreu nos dias 5, 6 e 7 de outubro, com a promoção 

do património através de visitas encenadas. Realçou outros momentos altos na vida do concelho, como 

foram a Feira da Castanha e o dia da Unidade da Guarda Nacional Republicana que trouxeram muita 

gente a Trancoso, oriunda dos mais diversos locais. Quanto às ações judicias, informou que tinha dado 

entrada um processo da empresa Trancosopedra a pedir o direito de preferência na cedência de um lote 

de terreno que, há mais de dez anos, havia sido adjudicado a outro empresário. ------------------------------------ 

--- Interveio o membro da assembleia João Paulo Matias, desejando Boas Festas a todos. Referiu que, no 

início do exercício de funções, fora posta em causa a imparcialidade do Presidente da Mesa. Para provar a 

sua imparcialidade pediu que ficasse registado que impedirá um membro da bancada do Partido Socialista, 

partido no qual o Presidente milita, de intervir no período antes da ordem do dia. Referiu que no 

documento da informação da atividade municipal não constam todas as atividades, nomeadamente várias 

reuniões com a empresa Águas da Teja, nas quais fora discutida a eventual renovação do contrato de 

concessão e a qualidade da água. Reiterou a informação prestada pelo Presidente da Câmara 

relativamente à qualidade da água e que não estava em causa a qualidade da água que sai das nossas 

torneiras, mas sim a média em consequência da recolha de amostras provenientes dos fontanários. 

Referiu um estudo de uma entidade imparcial, a DECO, que, em nove municípios, Mêda, Penedono, 

Fornos de Algodres, Aguiar da Beira, Celorico da Beira, Sernancelhe, Pinhel, Guarda e Trancoso, numa 

simulação feita para 120m3 anuais, somando a água, a taxa de saneamento e o RSU, Trancoso era o 

terceiro concelho com a água mais barata; salientando que num consumo de 180m3 anuais, Trancoso se 

encontrava em segundo lugar com a água mais barata, e que aquela informação podia ser consultada na 
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página da DECO. Relativamente à TEGEC esclareceu que tem havido da sua parte e da parte do Dr. 

Válter Barreiros várias diligências para concluir a liquidação da Empresa Municipal TEGEC, recordando 

que o prazo de encerramento se tinha esgotado em novembro de 2018, e que, no mesmo dia em que se 

esgotara o prazo, havia sido apresentado um requerimento assinado pelo liquidatário Dr. Válter Barreiros, 

na Conservatória do Registo da Guarda, a solicitar à Sr.ª Conservadora que efetuasse as diligências 

necessárias, com vista à liquidação administrativa da Empresa TEGEC, uma vez que não tinha sido 

possível a liquidação voluntária obrigatória por lei. Para que o processo pudesse ser mais célere, o Sr. Dr. 

José Relvas, sugerira fazer um acordo com os credores em termos gerais. Não um acordo que especifique 

que a Empresa TEGEC, tem uma dívida com a Caixa Geral de Depósitos e com o grupo MRG/ PACETEG, 

no qual constem as condições de pagamento, mas um acordo onde se diga, em termos gerais, que caso 

haja condenação nas ações judiciais contra a TEGEC, a mesma seja assumida pelo Município de 

Trancoso. Nesse sentido, e como até ao momento ainda não foi possível obter uma resposta, iria ser feita 

uma minuta com uma proposta de acordo para todos os credores. Se os credores assinarem essa 

proposta, irá ser entregue no Cartório. Em seguida, e se o Dr. José Relvas, perante essa minuta de 

acordo, aceitar fazer a partilha, então interromper-se-á a liquidação administrativa e far-se-á a tal escritura 

de partilha do passivo e do ativo da TEGEC e liquida-se voluntariamente. Mais referiu que, perante o que 

acabava de dizer, e após conversa com a Sr.ª Conservadora que é da opinião não ser necessário a 

nomeação de um liquidatário voluntário, deixou uma palavra de apreço ao Dr. Válter, que apesar de ter 

terminado as funções de liquidatário em outubro de 2018, continua a trabalhar nesse processo até ao 

encerramento da mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Usou da palavra o membro da assembleia Daniel Almeida, referindo o facto de existirem muitos eventos 

em Trancoso, nomeadamente Feira da Castanha, Recreação da Batalha de São Marcos, Bodas Reais, 

Música no Castelo, Magia de Natal e Vou-me à Feira de Trancoso, e de haver muitas pessoas que os 

acham desnecessários. Ele, porém, concorda e acha-os de extrema utilidade! A prova disso é uma notícia 

imparcial que saiu no jornal “O Interior” que aborda a temática das dormidas em alojamento turístico, nos 

municípios que fazem parte da CIMBSE. Uma análise comparativa que refere que o Município de Trancoso 

tem uma taxa de variação superior em comparação com o ano de 2017 e anos anteriores, o que significa 

que a aposta cultural em eventos por parte do Município de Trancoso tem, de facto, a curto, médio e longo 

prazo um retorno económico para os vários agentes económicos do Município. Parabeniza o Município de 

Trancoso por ter visão, e através de investimentos públicos, trazer retorno económico também para os 

agentes privados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Interveio o membro da assembleia José do Nascimento, interrogando o Presidente do Município sobre o 

abate de árvores centenárias que decorreu no Campo da Feira e que está a decorrer na estrada nacional 

226. Referiu que é necessário renovar árvores centenárias que se encontram em risco de queda, mas 

também, que é necessário a replantação de novas espécies para que no Verão não haja um calor 

abrasador e no Inverno falta de proteção. Disse ter verificado falta de referência ao processo de revisão do 

PDM. Assim, gostava de saber como se encontra o processo pois é necessária a sua aprovação o mais 
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breve possível uma vez que está a causar bastantes prejuízos na zona da Ribeirinha, pois quem desejar 

investir no pólo empresarial, não consegue devido à falta do PDM. Felicitou o membro da assembleia 

Amélio Salvador, por ter levado à assembleia o tema “acordos de execução e delegação de competências” 

nas juntas de freguesia. Salientou que apesar de ainda não terem sido feitas as delegações de 

competências, muito trabalho já é efetuado pelas juntas de freguesia. Assim é necessário, apenas, mais 

uma compensação monetária às juntas. Relembrou que em anteriores executivos foram tomadas duas 

decisões muito importantes: a questão dos coveiros que passou a ser responsabilidade do Município e o 

atendimento aos munícipes e aos presidentes de junta de freguesia, que passou a ser feita em dias 

distintos e sem marcação. Atualmente o executivo em exercício, continua com a mesma política de 

atendimento, embora seja necessário prévia marcação, solicitando assim, que o Presidente do Município 

se pronuncie definitivamente sobre os Acordos de Execução.-------------------------------------------------------------

--- Usou da palavra o membro da assembleia António Pina, relembrando que em algumas aldeias ainda 

não existe água potável na rede pública facto que leva as populações a recorrerem aos fontanários 

públicos sendo estes os analisados. Assim, prejudica-se negativamente, a estatística sobre as águas e isto 

é responsabilidade do Município. Questionou o membro da assembleia Daniel Almeida, se achava correto 

fazerem-se tantas festas e haver, ainda, populações sem água potável e sem esgotos. Sugeriu que algum 

dinheiro gasto nas festas poderia ser canalizado para colocação da rede de água e esgotos. Disse, porém, 

que concordava com alguns eventos. Reafirmou a posição do membro da assembleia Hugo Neves, que 

referiu a falta de patrulhas da GNR durante a noite. Contudo, salientou que a sua maior preocupação vai 

para a população idosa e isolada e para a falta de segurança o que faz com que o turismo decaia. Solicitou 

ao Presidente do Município que tomasse as devidas diligências para que esta situação fosse resolvida.-----

--- No uso da palavra o membro da assembleia Cristóvão Santos, afirmou que os eventos promovidos pelo 

Município padeciam de falta de divulgação, salientando que esta deveria ser feita não só aos munícipes do 

concelho mas também, em outros pontos do país. Agradecia o esclarecimento prestado pelo membro da 

assembleia João Paulo Matias, sobre a TEGEC. No entanto, ficou com a dúvida em que qualidade o 

deputado lhe respondeu. Isto é, se como membro da assembleia ou como assessor jurídico do município. 

Requer à mesa da assembleia que verificasse esta possível situação de incompatibilidade uma vez que 

verifica que há um desequilíbrio de conhecimento, sobre alguns assuntos, entre os deputados.-----------------

--- A mesa informou que irá tomar as devidas providências para que lhe possa dar uma resposta 

informando, contudo, que não existem deputados privilegiados, ou que tenham acesso privilegiado aos 

assuntos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Em defesa da honra, o membro da assembleia João Paulo Matias, perguntou ao membro da 

assembleia Cristóvão Santos, se o incomodava o facto de um deputado municipal ter mais informação que 

outros deputados municipais. Salientou que não entende qual o prejuízo dessa informação para a bancada 

do PSD. Disse que em relação à incompatibilidade de funções, antes de aceitar ser membro da 

assembleia, solicitou informação se haveria conflito de interesses.” Poderei fornecer esses pareceres ao 

deputado Cristóvão Santos”, a fim de que este verifique que não há incompatibilidade de funções, sem 



Ata n.º 8 – 21 de dezembro 2018 
 

 

Pág. 10 
 

prejuízo da mesa querer pedir os seus próprios pareceres sobre esta matéria. --------------------------------------

--- A mesa informou que irá fazer a própria consulta e requereu os pareceres ao membro da assembleia 

municipal João Paulo Matias, para uma resposta mais célere. ------------------------------------------------------------

--- Usou novamente da palavra o membro da assembleia Cristóvão Santos, para informar que não há 

qualquer incómodo em algum membro da assembleia ter mais conhecimento sobre os assuntos. A questão 

que se coloca é que há conhecimentos que são vinculados por inerência de funções que estão ligadas ao 

município. Relativamente aos pareceres mencionados pelo membro Paulo Matias, informa que acha 

correto e que não há problema nenhum em solicitar outro parecer estando de acordo com o Presidente da 

Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Em resposta às questões, o Presidente do Município, agradeceu a informação prestada pelo membro 

da assembleia João Paulo Matias, de forma explicativa. Quanto à informação apresentada pelo membro da 

assembleia Daniel Almeida, disse que trouxe a esta assembleia um assunto realmente importante, e 

relativamente aos dados apresentados, o mérito era dos comerciantes, empresários e da AENEBEIRA, 

que estão motivados e sensibilizados, para cada vez melhor receberem quem nos visita. Relativamente às 

questões do membro da assembleia José do Nascimento, o Presidente esclareceu que apenas chegou ao 

Municipio, a informação por parte das empresa Infraestruturas de Portugal, que iriam ser abatidas algumas 

árvores e não quais os motivos. Salientou que é prioridade do Município continuar a reflorestar e melhorar 

o setor ambiental referindo que o executivo está a pensar criar um gabinete de trabalho, em 2019, que 

pensará na criação de uma estufa de plantas. Quanto à questão da revisão do PDM foi aprovado 

recentemente uma prorrogação até ao Verão de 2019. Relativamente aos acordos de execução e 

delegação de competências, o presidente informou que as juntas de freguesia deveriam dar um voto de 

louvor e gratidão a este executivo porque, apesar de não ter delegado competências, atribuiu 

financiamento com rigor e critérios de isenção. Informou que em relação ao atendimento e proximidade 

com os munícipes e autarcas, o executivo está sempre disponível para os receber. Em resposta ao 

Presidente da Junta da União de VFN e Feital António Pina, referiu que tem de haver um equilíbrio sobre 

as necessidades reais da população, a nível de saneamento e água, e dos eventos que se irão realizar. 

Quanto à questão da GNR, disse que é importante a segurança das pessoas mais idosas e enquanto 

Presidente está disponível para colaborar com todos os munícipes e defender o concelho. Respondendo à 

questão colocada pelo membro da assembleia, Cristóvão Santos, informa que a divulgação de atividades 

irá ser melhorada assim como vai ser melhorada a divulgação de eventos de coletividades e associações. - 

--- Interveio novamente o membro da assembleia José do Nascimento, para esclarecer que com a 

comparação de mandatos não pretendia desvalorizar o atual executivo, contudo, o financiamento que 

recebiam por parte do município, ficava muito aquém dos gastos que tinham apesar do município receber 

as rendas das eólicas instaladas na Serra do Reboleiro, o financiamento não aumentou para a Junta de 

Freguesia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Usou da palavra o membro da assembleia Antónia Pina, para referir que não pretendeu ser 

depreciativo, na sua anterior intervenção, mas clarifica que o Presidente do Município terá maior facilidade 
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em contactar o Ministério da Administração Interna, do que algum Presidente de Junta.---------------------------

--- Respondendo às questões, o Presidente do Município, informou o membro da assembleia José 

Nascimento, que reconhece o trabalho efetuado pelas Juntas de Freguesia e que apesar de receber a 

renda das 43 eólicas, abdicava dessa renda se não tivesse o passivo, os compromissos, os empréstimos 

bancários e as ações judiciais, esclarece que o único problema deste executivo é continuar a resolver e a 

pagar aquilo que já vem do passado.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

o aumento de dezasseis mil e quinhentos euros. Informou que, esta alteração se devia a dois projetos, 

nomeadamente a ETAR das Courelas e a ETAR da Quinta do Seixo, que foram concluídos física e 

financeiramente em 2017, mas que as empresas adjudicadas sofreram uma atualização de preços, tendo 

sofrido uma alteração a ETAR das Courelas no valor de oito mil euros e a ETAR da Quinta do Seixo, no 

valor de oito mil e quinhentos euros.----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

--- O Presidente do Municipio informou que não há nada de novo no mapa de pessoal para 2019. Disse 

que não se previa a abertura de qualquer concurso mantendo o quadro de pessoal que se tem 

presentemente. Quanto a este assunto, a acompanhar a Certidão da Câmara Municipal aparece o 

conteúdo funcional de cada carreira que cada categoria deve ter. O Presidente informou que houve 

mobilidade de alguns funcionários, que alguns pediram licença sem vencimento e conseguiram colmatar 

essa dificuldade de ausência de funcionários, com a lei dos precários que entraram nos quadros da 

Câmara para 2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

mesma aprovada por unanimidade. Informou que se iria passar ao ponto quatro. --------------------------------- 

--- Usou da palavra o Presidente do Município, referindo que a proposta de Orçamento da Receita e 

Despesa e das Grandes Opções do Plano para 2019 era possível concretizar. Comparou orçamentos dos 

últimos anos referindo que em 2009, o orçamento foi de vinte e quatro milhões, 2010 foi de vinte e seis 

milhões, em 2011 o orçamento foi de vinte e nove milhões, no ano de 2012 o orçamento foi de vinte e 

quatro milhões, embora a despesa paga fosse apenas de dez milhões. Salientou que, se depois, 

compararem os anos seguintes, até à proposta de 2019, não existiu nenhum orçamento empolado, sendo 

todos à volta dos quinze milhões de euros. Disse que o valor deste orçamento era muito semelhante aos 

do anterior mandato, num valor de catorze milhões, setecentos e vinte e nove mil e oitocentos e vinte e 

seis euros, que, em termos de receita corrente, ultrapassava os dois milhões de euros e procurava manter 

o rumo do reequilíbrio das contas e honrar os compromissos vindos do passado. Referiu que foi feito um 

acréscimo ao Orçamento no valor de duzentos e noventa e oito mil euros, justiçando esta alteração com 

obras que ainda não tinham sido executadas como a rotunda do Chafariz do Vento, a requalificação do 

posto de Turismo de Trancoso, o reforço de verbas no Centro Escolar da Ribeirinha, a Magia de Natal e 
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ampliações elétricas. Disse que nas GOP’S faziam parte quarenta e quatro projetos em Trancoso e Juntas 

de Freguesia e que iriam apostar na economia, no empreendedorismo com a criação do espaço 

empresarial e com a área de acolhimento empresarial de Trancoso. Para além desse sector, ia ter-se em 

conta as zonas industriais de Vila Franca das Naves, Ribeirinha, etc., pretendiam continuar a apostar no 

comércio, turismo, nas feiras, nos eventos, na educação, na saúde, na cultura, no desporto, no 

associativismo, no ambiente, na recuperação do património e iriam apostar muito na melhoria dos serviços 

municipais e na continuação da defesa dos serviços públicos. ------------------------------------------------------------ 

--- Interveio o membro da assembleia Jorge Morgado, referindo que não está tão otimista quanto o 

Presidente do Município, no que concerne a este orçamento uma vez que, anteriormente já sugeriu que 

deveria ser feito um estudo acerca dos principais problemas de Trancoso, definindo objetivos estratégicos 

para uma estruturação correta da ação da Câmara Municipal. Questionou a informação prestada no 

orçamento relativa a um loteamento e disse ter ficado satisfeito quando ouviu, nesta assembleia, a 

preocupação com a Interioridade, com a ligação da linha do Douro à linha da Beira Alta e com o facto das 

dormidas em alojamento turístico local, aumentaram, devendo ser estes os aspetos a serem seguidos. 

Referir, no entanto, que não concorda com a reabilitação de espaços como o Palácio Ducal e a criação de 

um auditório de 200 lugares, justificando que não existem pessoas em Trancoso que justifiquem estas 

obras. É necessário definir claramente objetivos estratégicos que tenham a ver com o futuro do concelho e 

que não sejam apenas uma continuidade e que não trazem evolução significativa na situação económica e 

demográfica do concelho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Usou da palavra o membro da assembleia Joaquim Cavaca, referindo que para as GOP´s era 

necessário que o Concelho Municipal da Juventude já se encontrasse criado, pois não entende quais as 

opções neste plano para a juventude. Gostaria de ver esclarecido as verbas definidas para a Rotunda do 

Chafariz do Vento no valor de sessenta e cinco mil euros, e alerta para que o embelezamento da mesma e 

mais locais seja feito por escultores nacionais. Quanto à requalificação do Palácio Ducal acha que o 

mesmo deveria ser provido de equipamento virtual sobre a Batalha de São Marcos. ------------------------------- 

--- Interveio o membro da assembleia Daniel Joana, referindo que o documento apresentado espelhava um 

orçamento sem surpresas e que assentava em valores realistas. Disse ser um orçamento que segue a 

mesma trajetória de consolidação e de reequilíbrio das finanças municipais e que resulta numa maior 

capacidade de mobilização de recursos para investir naquilo que realmente é necessário para o bem-estar 

das pessoas e para o desenvolvimento do concelho. Salienta que houve uma descida do endividamento, 

devido ao abate das dívidas à banca e aos particulares e a resolução de processos judiciais. A nível das 

opções para 2019, salientou que há que ressalvar três áreas: a economia, cultura e turismo e a educação. 

Na área da economia a aposta numa área de acolhimento empresarial e a criação de uma incubadora de 

empresas no Centro Histórico de Trancoso é muito importante. A cultura e o turismo devem andar de mãos 

dadas já que “a cultura gera turismo e o turismo reforça a cultura” resultando assim, um maior fluxo de 

turistas o que gera riqueza. Referiu que houve um esforço significativo na educação a fim de proporcionar 

melhores condições as crianças e jovens do concelho, com a criação do Centro Escolar da Ribeirinha, a 
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cobertura do recreio da EB1 e o investimento nos transportes. Disse que esta proposta é um orçamento de 

regularidade, constância e consolidação de uma ambição responsável do Município. ------------------------------ 

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

referindo que, enquanto Presidente da Junta, concorda com o orçamento apresentado embora se fosse um 

cidadão não votaria a favor do mesmo já que existem prioridades em detrimento de outras, nomeadamente 

o saneamento e a água potável em aldeias, em vez da criação de uma nova zona empresarial. Sugeriu 

que seria melhor dar condições às empresas que já se encontram sediadas, para poderem crescer e 

evoluir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- O membro da assembleia João Paulo Matias, interveio no sentido de informar o membro da assembleia 

Jorge Morgado, de que não tem conhecimento que a Câmara irá fazer uma construção nova. A Câmara 

adquiriu um prédio em que 50% da sua área se destina a parque de estacionamento a outra parte será 

loteada para compensar os custos. Alerta o mesmo membro, que espera que o Sr. Presidente não cometa 

nenhum ato de loucura com aquilo que foi sugerido e relembra que atos de loucura foram cometidos em 

anteriores executivos, gastando nove milhões de euros em três obras que ainda ficaram com uma renda 

mensal de trinta mil euros, fazendo as contas e ao fim de vinte e cinco anos de empréstimos, as mesmas 

ficam num valor de vinte milhões de euros sem terem criado algum posto de trabalho. Informa que outro 

ato de loucura era a aquisição do palácio ducal por novecentos mil euros, quando o atual executivo o 

comprou por trezentos e cinquenta mil euros. Solicita ao Presidente do Município, para não entrar em 

nenhum ato de loucura e que continue o caminho que tem sido trilhado pois é um caminho de contenção e 

gestão moderada e de acordo com as possibilidades do Município. ----------------------------------------------------                

--- O membro da assembleia Jorge Morgado, disse não ter percebido a intervenção do membro da 

assembleia João Paulo Matias, e parecia-lhe que, de alguma forma, o mesmo ainda não tinha percebido 

que ele pretende o melhor para Trancoso. Referiu que as loucuras proferidas, nada tem a ver com aquilo 

que referiu e que o objetivo é contribuir para um Trancoso melhor. Cada um tem a sua opinião e não deve 

ser desvirtuado aquilo que foi dito.-------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Em resposta, o membro da assembleia João Paulo Matias, disse que, discordar de outra pessoa é um 

ato democrático. Relembra que, os assuntos que abordou não são passados mas, sim, presente e futuro 

do Município, e que apenas em duas ações se discutem trinta e cinco milhões de euros. Este sim, são um 

presente que tem a ver com estas loucuras do passado.-------------------------------------------------------------------- 

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

agrado das obras a realizar na Junta de Freguesia de Moreira de Rei no próximo ano, nomeadamente a 

rede de saneamento em Golfar, o Centro de Interpretação de Moreira de Rei, a continuação da intervenção 

das obras na Igreja de Santa Marinha e largo envolvente, os arranjos urbanísticos em Moreira de Rei e 

arruamentos em Esporões e Moreira de Rei. No entanto, não vê referida uma obra que considera 

importante, a repavimentação da estrada que faz a ligação do cruzamento da estrada nacional 102 (Zabro, 

Pisão, Valcovo, Moinhos e Souto Maior), relembrando que esta obra é extremamente importante para os 

quatro empresários e população ali residente. Solicita esclarecimento sobre os acordos judiciais que 
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considera de montante elevado, referente à rede de abastecimento de água, RAD Esporões no valor de 

oitenta e sete mil novecentos e treze euros e a requalificação de pavimento – RAD Esporões no valor de 

cento e dez mil e vinte e quatro euros. Reforça a questão dos acordos de execução e contratos inter-

administrativos, que considera de extrema importância para a realização de pequenas obras que poderão 

ser realizadas mais rápido.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Em resposta, o Presidente do Município disse que a Câmara Municipal de Trancoso tem três grandes 

objetivos: atrair investimento, criar riqueza e mais postos de trabalho e fixar pessoas. Em resposta ao 

membro da assembleia, Jorge Morgado, disse que estes objetivos são aqueles em que se tem trabalhado 

desde 2013 até à presente data, sendo uma linha de continuidade não só em obras, mas em democracia, 

diálogo, espírito aberto, trabalho e proximidade com os autarcas e associações, tendo efetuado uma rutura 

com o passado despesista, de loucuras e trapalhadas. Referiu que além dos atos de loucura que já foram 

referidos, convida todos os deputados a visitarem o Centro Cultural de Trancoso, que não tem 

aquecimento e está cheio de infiltrações, referiu, também, o anexo do Convento dos Frades, que foi 

inaugurado em 2009 e que não tem condições para que possa ser utilizado. Convida o senhor deputado 

Jorge Morgado a estar presente na tenda magia de Natal para comprovar se há a necessidade de efetuar 

um auditório para duzentas pessoas, uma vez que nesse espaço costumam estar na maioria dos 

concertos cerca de quatrocentas pessoas. Informou que o Pavilhão Multiusos de Trancoso é diariamente 

utilizado, depois de gastos mais de oitenta mil euros na reparação da cobertura, e que por vezes é 

insuficiente para o número de pessoas que o frequenta. Em resposta ao membro da Assembleia, Joaquim 

Cavaca, acerca do conselho da juventude informa que ainda falta, por parte de algumas instituições, a 

indicação dos representantes, no futuro terão muito gosto em consultar o conselho da juventude. 

Relativamente ao Palácio Ducal foi com este executivo que foi negociado, adquirido e feitas as escrituras e 

o pagamento. Informa que o valor da rotunda do Chafariz do Vento apenas é o restante do valor, pois vinte 

e seis mil euros é para uma escultura a ser adquirida no concelho de Sernancelhe, dando sempre 

prioridade a gente do interior. Enaltece a opinião do membro da assembleia, Daniel Joana, que considera 

que o executivo está no caminho certo. Respondendo ao Presidente de Junta de Vila Franca das Naves e 

Feital informa que apesar de ele não considerar valido este orçamento, são de grande importância 

estratégica os quarenta e quatro projetos apresentados. Informa ainda, que o membro da assembleia, 

João Paulo Matias, já esclareceu sobre a parte do loteamento. Esclarece o presidente da junta de Moreira 

de Rei que apesar de haver verbas significativas para esta localidade, não é dado nenhum destaque 

especial à mesma, relativamente ao repavimento da estrada referida, a mesma está equacionada 

reconhecendo a sua importância para os empresários e pessoas. Quanto aos acordos judiciais referente à 

rede de águas dos Esporões, estas obras estão a ser pagas no âmbito do acordo com a empresa Aurélio 

Lopes no valor de um milhão e novecentos mil euros pagando-se vinte e cinco mil euros/mês a esse 

empreiteiro e tendo-se já iniciado os pagamentos nos anos de 2017, 2018 a efetuar em 2019 e 2020.--------

--- Não havendo mais intervenções, e colocada a proposta de Orçamento da Receita e Despesa e das 
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Grandes Opções do Plano para 2019 à votação, a mesma foi aprovada com trinta e dois votos a favor e 

sete abstenções. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O membro da assembleia municipal António Pina, na qualidade de Presidente de Junta de Vila Franca 

das Naves e Feital, fez a seguinte declaração de voto: “ Tendo em conta que estou aqui na qualidade de 

presidente de Junta de Freguesia de Vila Franca das Naves e Feital, vou votar a favor do orçamento, 

porque realmente encontra-se explanado no orçamento grande parte do que foi falado na reunião 

convocada pelo Sr. Presidente da Câmara para o efeito. E como devemos ter confiança nas pessoas e 

instituições vou acreditar que tudo o que está no orçamento é para ser realizado no ano do orçamento. 

Mas se me colocar na pele de um cidadão do concelho de Trancoso nunca poderia votar a favor deste 

orçamento, visto que é um orçamento que empurra para a frente tudo o que é estrutural no concelho de 

Trancoso. Ora vejamos, criamos uma área de acolhimento empresarial nova para instalar novas empresas 

sem primeiro dotar as empresas que já se encontram no concelho de infraestruturas e condições para se 

aguentarem cá e crescer se for caso disso. Aqui encontro as zonas industriais de Vila franca das Naves 

que são duas e no orçamento só esta previsto a criação de infraestruturas básicas só numa não prevendo 

mesmo assim o reforço das comunicações nem energia elétrica nas duas. No setor primário supostamente 

tão acarinhado por este executivo remete-se para 2º plano o setor mais antigo do concelho, o vinho e o 

azeite para uma singela promoção dos produtos nas feiras a realizar no concelho, deixando de fora toda a 

ajuda necessária tanto as cooperativas com o aos produtores e deixando totalmente ao abandono o setor 

do queijo. Continuamos com as feiras de mostra de ovinos, com muito poucos animais e não conseguimos 

avançar com um leilão de animais feito com pés e cabeça que se realizasse mensalmente trazendo 

pessoas a esse leilão e ao mesmo tempo ao mercado semanal. Estando eu de acordo que é necessário 

fazer a recuperação de todo o património existente no concelho, não consigo perceber que seja estrutural 

para o concelho a criação de lotes de terreno para venda e que estes sejam prioritários em relação a 

infraestruturas básicas que promovam o bem estar dos habitantes do concelho, como é o caso da 

colocação de agua potável em todos os aglomerados populacionais, das estações de tratamento de agua 

e sanitários públicos. O Presidente de Junta de Freguesia de Vila Franca das Naves e Feital”.------------------

--- O membro da assembleia municipal Daniel Joana, em nome do grupo municipal do PS, fez a seguinte 

declaração de voto: “Declaração de Voto do Grupo Municipal do Partido Socialista relativo à proposta de 

Orçamento da Receita e Despesa e das Grandes Opções do Plano para 2019.Os documentos relativos à 

proposta de Orçamento da Receita e da Despesa e das Grandes Opções do Plano para 2019 são, antes 

de mais, documentos que apresentam correção formal e revelam conformidade em relação à legislação 

em vigor. Do ponto de vista político, os documentos previsionais em questão, pese embora contenham 

novidades, não apresentam surpresas. E esse facto – de não apresentarem surpresas – é talvez a sua 

maior virtude. É a sua maior virtude porque a governação do Partido Socialista no executivo municipal tem-

se pautado por uma estratégia de regularidade. Uma estratégia que é conhecida, equilibrada, consolidada 

e que foi amplamente legitimada nas urnas pelos trancosenses. Em primeiro lugar, podemos observar 

regularidade na trajetória descendente do endividamento. Em 2019, a Câmara Municipal de Trancoso 
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continuará a abater significativamente os valores devidos a instituições bancárias e a particulares. 

Continuará a consolidar as contas, a adquirir poder de ação e a honrar os seus compromissos, muitos 

deles transitados de mandatos e executivos bem anteriores. A receita corrente volta a superar a despesa 

corrente, permitindo, mais uma vez, alocar verbas significativas à despesa de capital. Depois, continuamos 

a poder observar regularidade num investimento constante, mas sustentado nos setores produtivos e nas 

funções sociais, ou seja, nas pessoas e na sua capacidade para produzirem progresso. A título de 

exemplo, em 2019, a Câmara Municipal de Trancoso continua a apostar numa estratégia em que a cultura 

e o turismo surgem de mãos dadas. A aposta numa oferta cultural diversificada, em espaços diferenciados 

e distribuída por todo o ano tem resultado num significativo aumento do fluxo de turistas e, 

consequentemente, num aumento de fluxos financeiros para o nosso concelho. Como ainda no mês 

passado um jornal regional noticiou com base em números do INE, o número de dormidas em alojamento 

turístico no concelho de Trancoso foi o que mais cresceu em toda a Comunidade das Beiras e Serra da 

Estrela. Em 2017 registaram-se cerca de 23.800 dormidas em alojamento turístico no nosso concelho. A 

política que tantos tentam menorizar quando a apelidam de política «festas e festarolas» é, afinal, a política 

que dá rendimento aos nossos empresários de alojamento, lucro às nossas lojas e restaurantes, e 

emprego às gentes da nossa terra. Ainda neste contexto, a construção do museu da cidade, cuja 

construção se perspetiva, reforçará a capacidade do nosso concelho para atrair turistas, ao mesmo tempo 

que valorizará o nosso património material e imaterial, assim como a nossa história e a nossa cultura.  A 

nível da economia, o executivo do Partido Socialista continua a criar condições para expandir e criar novos 

investimentos, ao construir uma nova área de acolhimento empresarial, ou ao estimular o 

empreendedorismo com o projeto de uma incubadora de empresas em pleno centro histórico de Trancoso. 

Na agricultura, a continuidade no apoio aos produtores de castanha no sentido de potenciar a 

modernização de processos é um exemplo de valorização de um dos nossos recursos endógenos mais 

importantes. Na educação, continuará a investir-se em infraestruturas – recorde-se a construção do centro 

escolar da Ribeirinha, que proporcionará condições excelentes às crianças do Norte do nosso concelho, ou 

a cobertura do recreio da EB I de Trancoso –, mas também em melhores transportes e num programa de 

combate ao insucesso escolar em parceria com a restante Comunidade Intermunicipal. Em resumo, o 

Orçamento para 2019 e as Grandes Opções do Plano, apresentam – como nos têm habituado – uma 

estratégia de rigor, coerência e ambição. Uma estratégia que convoca todos os trancosenses a tomarem 

parte na construção responsável e sustentada de um concelho melhor para todos. Por todas estas razões, 

o Grupo Municipal do Partido Socialista vota favoravelmente os documentos de proposta de Orçamento da 

Receita e Despesa e das Grandes Opções do Plano para 2019.” -------------------------------------------------------- 

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

Presidente do Município onde, este, referiu que o Projeto da Operação da Reabilitação Urbana de 

Trancoso, tem duas partes, a primeira da qual consta o Levantamento, a Caracterização e Diagnóstico do 

centro histórico e a segunda parte é a Estratégia de Reabilitação Urbana, que integra a ORU, destinada ao 

programa de investimento público. O Município será a entidade beneficiada, pois já tem obras que 
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decorreram dentro do projeto da ORU, que é o caso do Mercado, o Centro de Inovação Social que está a 

ser criado no edifício das antigas cantinas, será também o caso do edifício da antiga GNR, que estão a ser 

comparticipados e por isso há a necessidade de se aprovar o Projeto da Operação de Reabilitação 

Urbana, que posteriormente irá beneficiar os privados. Neste projeto constam os benefícios fiscais em 

áreas como IMI, IMT, IVA, IRS para os privados que façam a reabilitação urbana. O objetivo é melhorar as 

condições de vida dos residentes no nosso Centro Urbano. É por isso um documento importante e 

necessário que a Câmara terá que aprovar até ao final do ano para que possam continuar a receber os 

fundos inerentes ao projeto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Usou da palavra o membro da assembleia Jorge Morgado, informando que este ponto lhe despertou 

especial interesse, porque há cerca de um ano referiu nesta assembleia que a zona histórica de Trancoso 

era uma área turística de eleição e que parecia deserta fora dos dias de mercado. Não tem dúvidas que o 

Centro Histórico poderá ser reabilitado, mas mais importante que reabilitar é revitalizar. Referiu também há 

um ano atrás que deveriam revitalizar a zona histórica e estudar apoios para quem se quisesse instalar no 

centro histórico de modo a trazer-lhe movimento. A Revitalização urbana é certamente um passo nesse 

sentido, mas fica com algumas dúvidas relativamente ao sucesso do Projeto da ORU e ao entusiasmo que 

esse projeto irá dar aos privados, duvidando que haja muitos processos viáveis neste momento, porque 

não temos pessoas, não há procura, nem incentivos para além dos normais, se houvesse projetos viáveis, 

esse projetos, não precisavam da definição de uma zona de Reabilitação Urbana para avançarem. 

Gostava de ver objetivos, uma análise fundamentada das coisas, porque está no bom sentido, mas “é 

morno”. Relativamente ao programa da ORU há questões que ficaram por esclarecer, que deveria ser mais 

objetivo, de modo a ver-se mais entusiamo da parte privada. O prazo do projeto é de 2018 a 2033, quinze 

anos sem calendarização predefinida, qual a data de previsão das obras, embora algumas já estejam em 

curso. Não entende como os incentivos fiscais referenciados possam ser compreendidos entre os anos 

2008 e 2020, quando o prazo do programa da ORU vai até 2033, o mapa com o custo de intervenção da 

reabilitação de imóveis propriedade pública e o mapa com estimativa orçamental de investimento público, 

não são no seu entender conciliáveis. Salienta que a Câmara não deveria ser o gestor, mas haver um 

departamento específico da Câmara com uma ou duas pessoas. --------------------------------------------------------

--- Usou da palavra o Presidente do Município, informando ainda que de cinco em cinco anos a Câmara 

deve submeter à Assembleia Municipal o relatório da avaliação e execução desta operação. Relembra que 

este documento esteve em discussão pública, tendo apenas sido recebido uma comunicação da Sr.ª Maria 

das Neves Tomás, que em nome do CDS congratula o projeto da ORU, que de uma maneira geral o 

considera bem conseguido. Destaca o problema do envelhecimento e do despovoamento, mas relembra 

que é transversal a todo o Interior, considerando que este projeto vai melhorar as condições de vida em 

Trancoso, apesar de não haver muitos apoios, a não ser os benefícios fiscais, a nível privado, mostrando 

disponibilidade do Municipio, para prestar todos os esclarecimentos acerca dos apoios. -------------------------- 

--- Não havendo mais intervenções, é colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. -------- 
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--- O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto seis da ordem do dia, --------------------------

--- Tomou da palavra o Presidente do Município, informando que a lei n.º 50/2018 – Lei-quadro da 

Descentralização, no seguimento da aprovação dessa Lei, foram publicados um conjunto de diplomas 

setoriais no âmbito do processo da transferência de competências para as autarquias e entidades 

intermunicipais. O governo quer delegar competências nos Municípios, mas entende este executivo que 

não estão em condições de as receber. A lei refere que os Municípios têm sessenta dias após a entrada 

em vigor destes diplomas, para que deliberem a não-aceitação dessas transferências, caso contrario, tê-

las-ão. Salienta que foi trazido a esta assembleia a não-aceitação das transferências de competências, 

porque desconhecem as implicações financeiras e as matérias a serem transferidas, salientando os 

diplomas:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Primeiro referente ao decreto-lei n.º 97/2018 de 27 de novembro no domínio da transferência de 

competência da gestão das praias marítimas e fluviais e recursos integrados no domínio público livre do 

estado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Segundo concretiza a transferência no domínio da autorização da exploração das modalidades afins de 

jogos de fortuna ou azar, de outras formas de jogo nomeadamente rifas, tombolas, sorteios, concursos 

publicitários e concursos de conhecimento de passatempos.--------------------------------------------------------------

--- Terceiro é referente ao decreto-lei n.º 100/2018 de 28 de novembro que concretiza a transferência no 

domínio das vias de comunicação.-------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Quarto refere o decreto-lei n.º 101/2018 de 29 de novembro, que concretiza a transferência das 

competências no domínio da justiça.----------------------------------------------------------------------------------------------

--- Quinto refere o decreto-lei n.º 103/2018 de 29 de novembro, que concretiza a transferência do domínio 

de apoio às equipas de intervenção permanente das associações de bombeiros voluntários.--------------------

--- Sexto refere o decreto-lei n.º 104/2018 de 29 de novembro, que concretiza a transferência de 

competências no domínio da instituição e gestão das lojas de cidadão, instituição e gestão dos gabinetes 

de apoio aos emigrantes, instituição dos centros locais de apoio e integração de migrantes.---------------------

--- Sétimo refere o decreto-lei n.º 105/2018 de 29 de novembro, em que concretiza a transferência no 

domínio da habitação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Oitavo faz referência ao decreto-lei n.º 106/2018 de 29 de novembro, que concretiza a transferência 

para o domínio da gestão do património imobiliário público.----------------------------------------------------------------

--- Nono e último refere o decreto-lei n.º 107/2018 de 29 de novembro, que concretiza a transferência de 

competências para o domínio do estacionamento público, entendendo que não estão reunidas as 

condições para que o Município assuma desde já estas competências. Informa que em 2021 elas 

passaram definitivamente para o domínio dos Municípios, mas até lá é pretensão da Câmara ter um 

conhecimento mais profundo das matérias. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Usou da palavra o membro da assembleia António Pina, perguntando se houve algum levantamento do 

que estes diplomas pretendem, na sua opinião, é precipitado a não-aceitação destes diplomas, até porque 

ainda não foi feito um estudo aprofundado daquilo que os diplomas referem. Salienta que a não-aceitação, 
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condiciona a entidade intermunicipal, porque segundo a lei, esta só poderá aceitar se todas as Câmaras o 

fizerem, referiu ainda que, na sua opinião existe o decreto-lei n.º 104/2018 referindo mais uma vez que 

esta tomada de decisão é antes do tempo, sendo vantajoso adiar a decisão da não-aceitação das 

competências para mais tarde, nem que fosse necessário a realização de uma assembleia extraordinária. 

Desejou umas Boas Festas a todos os presentes. ----------------------------------------------------------------------------

--- O membro da assembleia Paulo Leocádio, disse que subscreve quase na íntegra aquilo que o deputado 

que o precedeu referiu. Evidência, que temos nove diplomas publicados, mas temos mais uma série deles 

que virão, salientando a educação, saúde e cultura. Acha precipitada esta discussão porque não temos 

informação, nem envelope financeiro e refere que os sessenta dias para aprovação dos mesmos não são 

imperativos, existem documentos que ainda não foram conciliados que referem a transferência de 

competências para as juntas de freguesia diretamente do poder central. Manifesta a intenção de votar 

negativamente esta proposta, por achar que nesta assembleia, não existem elementos suficientes para a 

discutir.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia Cristóvão Santos, referindo que acha precipitado a decisão, referindo 

o decreto-lei n.º 103/2018 referente ao domínio do apoio às equipas de intervenção permanente das 

Associações dos Bombeiros Voluntários, evidenciando que existem duas corporações de bombeiros no 

concelho e que a não-aceitação, tem implicação de que forma nos apoios. Existe a questão do 

envelhecimento, onde Portugal precisa receber pessoas, referindo que o gabinete de apoio à integração de 

migrantes, era uma mais valia para o concelho, visto que tem como competência agilizar mais pessoas, 

refere ainda que todas as empresas do concelho lutam com o problema da falta de mão de obra. Refere 

que não temos informação dos fluxos financeiros, mas que deveríamos apostar nestas competências. ------

--- O membro da assembleia Leonel Alves, afirmou que segundo a lei n.º 50/2018 de 16 de agosto, parece 

ser algo ótimo, ficar com várias valências, no entanto há os decretos-leis que ainda não foram 

regulamentados, subscrevendo na integra aquilo que foi referido pelo Presidente do Município, menciona 

que ainda há tempo para debater este assunto, entretanto estudar e ver se há vantagens ou não.------------- 

--- Usou da palavra o Presidente do Município, relembrando que não estão a rejeitar nada, apenas a 

acautelarem-se daquilo que possa vir, caso não se pronunciem em 1 de janeiro de 2019 as competências 

serão transferidas de imediato para o Município, correndo o risco de não saberem o que pretendem. A não-

aceitação refere-se apenas ao ano de 2019, pois posteriormente e após análise e estudo aprofundado dos 

decretos, poderão aceitá-las. Relembra que apesar de muito importantes, os decretos que dizem respeito 

à educação, saúde, cultura e património ainda não foram publicados. Respondendo ao membro da 

assembleia, Cristóvão Santos, garante que irão continuar a transferir as verbas para as corporações dos 

bombeiros, relembrando que apenas pretendem saber aquilo que cabe em cada um dos setores, decretos-

lei e diplomas setoriais que nos venham a ser atribuídos, podendo o Município aceitar ou rejeitar até 2021 

aqueles que considerem ou não relevantes, o qual nenhum põe em causa as entidades intermunicipais.---- 

--- O membro da assembleia José Nascimento, achou inconveniente a discussão deste ponto por aquilo 

que já foi referido anteriormente, não achando sensato rejeitar a delegação de competências nas 
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atividades que já são exercidas, no caso do apoio aos emigrantes ou no caso de apoio ao cidadão. É da 

opinião que se estão a antecipar nesta decisão e por isso vota contra. ------------------------------------------------- 

--- Posto isto, o Presidente da Mesa informou que até 27 de janeiro de 2019, tem que se tomar uma 

decisão, sob pena de aceitar todas as competências, sabendo que a autarquia não está preparada para as 

receber todas, teríamos de efetuar uma assembleia extraordinária até essa data. ----------------------------------

--- No uso da palavra, o Vice-Presidente, Eduardo Pinto, esclareceu que em reunião que teve na Batalha 

este tema foi discutido, na presença do Ministro da Administração Interna, confirmando que cada 

município, por exemplo no caso da educação, será contactado pelo Ministério enviando um quadro que 

conterá as responsabilidades financeiras e outras quer no domínio dos recursos humanos, equipamentos, 

imóveis, etc.. Informa ainda que só saíram parte dos diplomas, faltando sair outra parte. Reitera que não 

prescindimos de nada, apenas estamos a dizer que ainda não temos informação suficiente para aceitar 

essas competências, não estando prevista qualquer perda de majoração para o Município.----------------------

--- O membro da assembleia António Pina, reforçou novamente que achava prematuro adiantaram-se 

numa coisa que não conheciam, salientando que se devia esperar por mais informação e realizar-se uma 

assembleia extraordinária, para debater novamente este assunto.-------------------------------------------------------

--- O membro da assembleia Joaquim Cavaca, referiu que concordava com a posição do Presidente da 

Câmara e refere que já foi percebido através da descentralização que não há que temer os vários acordos, 

porque as EIP´s como o exemplo dos bombeiros, existem acordos e protocolos assinados. Menciona que 

tem de se ter tempo para esmiuçar os documentos, de modo a saber se são ou não favoráveis. ---------------

--- O membro da assembleia José do Nascimento, interveio novamente, revelando que não percebeu o 

que o membro da assembleia Joaquim Cavaca referiu, salientando “se não deviam temer esperar ou se 

não deviam temer decidir já”. Respondeu ao Senhor Vice-Presidente dizendo que não perdiam nada no dia 

1 de janeiro de 2019, mas poderiam vir a perder durante todo o ano. Questionou se os custos de uma 

assembleia municipal extraordinária eram assim tão elevados, que não possam ser compensados com a 

análise dos diplomas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --- Não havendo mais intervenções e colocada a proposta à votação a mesma foi aprovada por maioria 

com vinte e três a favor e catorze votos contra.--------------------------------------------------------------------------------

--- O membro da assembleia Paulo Leocádio, usou da palavra a fim de fazer uma declaração de voto, 

informando que votou contra, por não estar na posse de todos os elementos, que lhe permitissem tomar 

uma decisão mais correta, não votou contra por ser contrário à assunção ou não dessas competências, 

mas sim por não ter os elementos necessários, o que torna esta decisão prematura.-------------------------------

--- Usou da palavra o membro da assembleia José do Nascimento, informando da sua declaração de voto: 

“À semelhança do que o Dr. Paulo Leocádio disse, corrobora e subscreve, e penso que poderei 

representar os outros treze elementos que votaram contra, ou pelo menos a bancada do PSD, a de que é 

extemporâneo porque não temos connosco elementos suficientes que nos provem ou demonstrem que 

temos com isto benefício ou prejuízo e que na dúvida era preferível no nosso entender esperar que 

houvesse esses dados.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Período de intervenção do público. ----------------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o munícipe Marco Santos, residente em Trancoso, referindo que relativamente à questão da 

Operação e Reabilitação Urbana, gostaria de questionar à assembleia municipal se não valeria a pena 

uma exposição pública desses documentos, para os cidadãos poderem contribuir e melhorar esse projeto. 

Relativamente à outra questão que é a Cultura gostaria de saber se é para continuar o projeto cultura em 

rede da Comunidade Intermunicipal, referindo que é um projeto que aposta no desenvolvimento dos 

concelhos. Salienta que no sítio da Câmara deveria estar referenciado as geminações que existem com 

Trancoso e informa que também entregou em mão na Raia Histórica um pedido para que os projetos de 

cooperação também fossem públicos, porque é uma forma de em rede com os grupos locais, a CIMBSE e 

o PRODER, haver mais descentralização, solicitando que esta informação também seja colocada no sítio 

da Câmara Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Em resposta, o Presidente do Municipio, agradeceu ao Munícipe pela sua intervenção e por ser um 

munícipe atento, tendo alertado o Presidente para algumas falhas que tinha este projeto na altura da sua 

discussão, as quais foram corrigidas. Felicita-o também pela participação em alguns eventos da cultura em 

rede, juntamente com alguns grupos locais, reforçando que está no plano da CIMBSE para 2019, manter 

essa animação em rede no âmbito da CIMBSE. Quanto à questão da exposição pública dos documentos 

que aprovaram será a mesma pertinente, estando os serviços da Câmara Municipal disponíveis para 

prestar a informação necessária. Salienta que irá ser colocado no sítio da Câmara as geminações 

existentes e as coadjuvações com o PRODER.--------------------------------------------------------------------------------

--- Não havendo mais intervenções, 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 que produza efeitos imediatos.-------------------------------------------------------------------------- 

--- O Presidente da mesa da assembleia, endereçou Votos de Boas Festas a todos os membros da 

assembleia e deseja que todas as assembleias se continuem a pautar pela grande elevação e combate 

político saudável.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Foi encerrada a sessão da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada 

irá ser assinada pelos Secretários e Presidente da Mesa. ------------------------------------------------------------------ 

--- O Presidente da Mesa da Assembleia 

 

--- O Primeiro Secretário 

 

--- O Segundo Secretário 
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