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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

TRANCOSO DE 30 DE ABRIL DE 2019 

 

--- Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e dezanove, pelas catorze horas e trinta minutos, no 

auditório do Pavilhão Multiusos, realizou-se uma sessão ordinária da Assembleia Municipal de Trancoso, 

legalmente convocada para o efeito e presidida por José Amaral Veiga, seu Presidente. A ordem de trabalhos 

foi a seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

--- Ponto número dois – Apreciação dos resultados da participação do Município na Empresa Municipal 

TEGEC relativos ao exercício económico de 2018; --------------------------------------------------------------------------- 

--- Ponto número três – Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano 

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

--- Ponto número quatro – Apreciação do Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais 

do Município e respetiva avaliação; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Ponto número cinco - Análise, discussão e votação da proposta da segunda revisão ao Orçamento da 

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

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

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

da assembleia, Maria Luísa Gil dos Santos, substituída por António Augusto Gregório; Patrícia Isabel 

Fernandes Ramos, substituída por Luís Manuel Albino Salvador membros do Grupo Municipal do Partido 

Socialista e Ana Sofia Santos Paulos, substituída por Ângela Catarina Tavares dos Santos Paulos; 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 Cogula, Pedro Manuel Lourenço Monteiro, 

substituído por Rui Castro Pena; de Guilheiro, Manuel Henriques Lameiras, substituído por Maria Luísa 

Duarte Fonseca e de Reboleiro, José Dinis Pinto Mateus. ------------------------------------------------------------------ 

--- Estiveram ainda presentes, em representação da Câmara Municipal o Vice-Presidente, Eduardo António 

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

--- O Presidente da Mesa iniciou a sessão informando que se encontra sozinho por ausência das secretárias 

da mesa, Maria Luísa Gil dos Santos e Ana Sofia Santos Paulos que foram substituídas pelos membros 

convidados para secretariar a sessão, Carlos Humberto Gaspar Saldanha para a substituição da deputada 

Maria Luísa Gil Santos e Cláudia Alexandra Romão Santos para substituição da deputada Ana Paula Santos 

Paulos. Informou que tinha recebido um email da parte do Presidente da Câmara a comunicar que não 

poderia estar presente na sessão, devido à sua participação nas atividades das comemorações da 

geminação de Castelo de Vide e Trancoso, pelo que, em sua representação, estaria o Vice-Presidente, 

Eduardo Pinto. Colocou a ata da sessão ordinária de Fevereiro à votação.-------------------------------------------- 
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--- O membro da assembleia António Pina, referiu que tinha um reparo a fazer à forma como está redigida a 

sua intervenção, constante da página 4, onde deveria constar o seguinte: “ Qual a razão dos produtores de 

ovinos, caprinos e bovinos, pertencentes ao ADS de Trancoso, localizada na Cooperativa Bandarra se 

estarem a deslocar para Pinhel, prejudicando o concelho”, fazendo ainda um reparo relativamente à página 

6 referindo que onde está a palavra “Nacional”, deverá constar a palavra “Municipal”.------------------------------ 

--- Após esta intervenção e não havendo mais inscrições, a ata foi posta a votação, tendo sido aprovada por 

maioria com 2 abstenções.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O Presidente da Mesa lembrou que Sr. deputado Cristóvão Santos, numa assembleia anterior, tinha 

recomendado à mesa que fosse solicitado parecer sobre a eventual incompatibilidade das funções de 

deputado municipal e de advogado a prestar serviços à autarquia. Embora não estando presente o referido 

deputado municipal e tendo já na sua posse um parecer da ordem dos advogados para lhe entregar, deu a 

conhecer aos senhores deputados as suas conclusões:“ Concluímos assim que não existe qualquer 

incompatibilidade ou impedimento de membro de assembleia municipal para o exercício de advocacia e que 

em termos genéricos não se verifica impedimento para que o advogado que é membro da assembleia 

municipal, possa exercer o mandato forense em defesa do respetivo Município.” O presidente informou que 

caso algum deputado pretendesse cópia ser-lhe-ia facultada. –----------------------------------------------------------- 

--- Aberto o Período antes da ordem do dia, usou da palavra o membro da assembleia, Joaquim Cavaca, 

mencionando que existiam alguns assuntos que gostaria de ver esclarecidos, nomeadamente, a rota 

“Caminhos de Santiago” questionando sobre a posição do Município em termos de apoio e manutenção 

destas rotas. Solicitou, uma vez mais, a colocação de bandas sonoras na localidade de Venda do Cepo, uma 

vez que é habitual ver animais atropelados na via, tratando-se apenas de uma prevenção de segurança 

rodoviária para acautelar o bem-estar dos habitantes daquela aldeia. Alertou o Município para o arranjo de 

alguns buracos que existem nas imediações da rotunda que dá acesso ao Campo de Futebol, enquanto não 

é feita a requalificação do troço até à Lactovil, a fim de não causar danos nos veículos que ali circulam. Outro 

desafio que propôs ao Município foi a requalificação da Escola Primária da Venda do Cepo, sugerindo a sua 

transformação num albergue para os caminhantes da Rota de Santiago, ou equipar o espaço com 

equipamento lúdico e/ou manutenção de equipamentos para BTT e para os habitantes da Aldeia. Referiu 

que os pontos de carregamentos de viaturas elétricas, nomeadamente junto ao Cinema Jacinto Ramos, se 

encontra desligado, solicitando que, pelo menos um dos dois postos de carregamentos de viaturas, seja 

rápido, no mínimo duas horas. Referiu que uma vez que a Academia de Música de Trancoso é um 

instrumento de cultura no nosso concelho e além-fronteiras, sugeria ao Município a criação de um projeto, 

talvez ao abrigo do Portugal 2020, a fim de requalificar a escola primária para poder oferecer instalações 

dignas a esta associação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Interveio o membro da assembleia, João Santos, felicitando as comemorações do Vinte e Cinco de Abril 

ocorridas no Município, deixando uma palavra de apreço para com o povo Venezuelano, onde está a decorrer 

um golpe de estado, esperando que não haja nenhum banho de sangue, à semelhança daquilo que 

aconteceu no “Nosso” 25 de abril. Chama à atenção para o facto de a rua da Cerca, rua que dá acesso às 
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escolas, estar em péssimo estado. Relembrou novamente um buraco que se encontra nos paralelos em 

frente ao Hotel Turismo de Trancoso, sabendo que é uma zona húmida e de difícil resolução, mas terá de 

se arranjar uma solução. Outro assunto que gostaria de relembrar é a Educação, apesar de já ter sido aqui 

debatido anteriormente, refere o ranking a nível de escolas, embora não considere de grande relevância 

porque há muita subjetividade e divergências a nível de avaliação, sugere um site fidedigno que é o site Infor 

Escolas para consulta real, onde se pode verificar que o Agrupamento de Escolas evoluiu e que está dentro 

dos parâmetros nacionais. No que concerne à disciplina de Português ficou na média nacional e na disciplina 

de Matemática foi ultrapassado, estando dentro da média nacional. Salientou que o aluno que entrou na 

Universidade de Aveiro com melhor média, saiu desta escola e também informou que no dia 19 de fevereiro 

de 2019, se recebeu do Instituto Politécnico de Leiria a seguinte distinção: “ O politécnico de Leiria, 

Associação Empresarial da Região de Leiria e a Associação Nacional da Indústria de Moldes reconhecem a 

excelência da formação ministrada pela Escola Secundária Gonçalo Anes Bandarra de Trancoso, no ano 

académico de 2018/2019, os estudantes formados por esta escola foram distinguidos com a bolsa mais 

indústria que tem por objetivo premiar o mérito escolar de estudantes que ingressam com melhor 

classificação nos cursos de licenciatura no Politécnico de Leiria.” Acrescentou que, além desta escola, outras 

houve que destacaram os alunos da Escola Secundária de Trancoso. Expõe novamente que a 

responsabilidade da educação parte dos pais em casa e não da escola, salientando que os rankings são 

pura ficção em certos casos, deixando este alerta porque confia na escola, nos alunos e docentes.------------ 

--- Interveio o membro da assembleia, José Nascimento, recordando o facto de, na Feira do Fumeiro, ter 

ocorrido a assinatura do protocolo entre o Município de Trancoso e a UTAD, referente ao apoio ao 

castanheiro, salientando que será muito útil se for devidamente aproveitado. Prevê-se que, em 4 anos, o 

Município possa despender cento e dez mil euros para este protocolo, referindo, no entanto, que é exigido 

muito dinheiro para aquilo que é feito, salientando que se houver correções a fazer que possam ser efetuadas 

antes, para não serem surpreendidos com alguns fatores menos positivos. Esclareceu que se consta ter 

havido uma melhoria na enxertia dos castanheiros, mas tem havido pouca atividade na questão da higiene, 

salientando que terá de haver essa preocupação na desinfeção das alfaias agrícolas e instrumentos. Refere 

que no concelho de Trancoso terá havido um menor cuidado na compra e entrega de castanheiros aos 

produtores, salientando que o pagamento dos produtores que compram os castanheiros não está a ser bem 

coordenado, e solicitou informação concreta sobre o assunto.------------------------------------------------------------- 

--- Usou da palavra o membro da assembleia António Pina, informando o deputado João Santos que tinha 

sido ele a referir o ranking, não tendo a intenção de pôr em causa o valor das pessoas do Agrupamento de 

Escolas, fazendo questão, até, de as parabenizar. Perguntou ao Vice-presidente da Câmara se tinha alguma 

informação adicional sobre o ADS Trancoso. Referiu que o Município de Trancoso está a tentar resolver o 

problema da água potável com a colocação de lâmpadas ultravioletas, salientando que, enquanto Presidente 

de Junta, não deixou que colocassem uma lâmpada dessas num fontanário de uma aldeia da sua freguesia, 

acrescentando que, em sua opinião, não devem ser colocadas lâmpadas para que as análises saiam boas, 
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mas, sim, haver a preocupação de colocar água potável em casa das pessoas, sugerindo que o Município 

podia tentar purificar a água à saída dos depósitos.--------------------------------------------------------------------------- 

--- Interveio o membro da assembleia Tomás Martins, questionando o Vice Presidente sobre o estado em 

que se encontrava o PDM de Trancoso, referindo que aquilo que fora apresentado há cerca de um ano atrás 

já se encontra desatualizado, acrescentando que tinha sido publicado um decreto que vinha regulamentar a 

questão dos portos secos e que no PDM de Trancoso podia prever-se uma bolsa em Vila Franca das Naves, 

para ter uma área que pudesse acolher algum investimento na logística da retaguarda dos pequenos portos. 

Questionou a renegociação da concessão da empresa Águas da Teja, visto serem recorrentes situações que 

desagradam os munícipes. Reforçou as palavras do deputado João Santos, relativamente à Rua da Cerca, 

sendo urgente requalificar aquele troço. Solicitou ainda que se pondere a hipótese da colocação de uma 

cobertura nas escadas que dão acesso à EB1 de Trancoso. Mencionou novamente a questão dos rankings 

que acha muito subjetivo, salientando que tem maior preocupação com a segurança, reforçando que o 2º 

ciclo esteve, durante anos, ao abandono a todos os níveis, esperando que mude, pois, o comportamento 

dos alunos, fora do recinto escolar, vai refletir-se na sala de aulas. É de opinião que deve ser dada mais 

atenção ao problema de segurança, uma vez que se estão a verificar diversas formas de violência naquela 

escola, sobretudo no 2º ciclo. Disse, ainda, que se pode verificar através do Relatório de Contas, que o 

número de pessoal ao serviço da Câmara tinha aumentado, constatando melhorias significativas a nível de 

limpeza no Centro Histórico, mas que, na maioria dos bairros, está bem pior, referindo que nunca esteve 

assim. Relembra que a Rua da Teja está em estado vergonhoso e que o parque que se encontra naquela 

urbanização nunca fora concluído, estando completamente ao abandono.--------------------------------------------- 

--- No uso da palavra, o Vice-Presidente começou por responder ao deputado Joaquim Cavaca sobre os 

Caminhos de Santiago, informando que o Município fez algumas intervenções pontuais, tendo intenção de 

tornar esses trajetos cada vez mais atrativos. Relativamente às bandas sonoras, disse não se estar a 

descurar a satisfação das necessidades dos habitantes, mas referiu que é dever dos cidadãos respeitar a 

velocidade dentro das localidades, realçando que até, ao momento, ainda não foi possível essa colocação. 

Quanto aos buracos na rotunda da Cooperativa Bandarra, referiu que o Município os tem resolvido 

pontualmente, embora, às vezes, não tão rápido quanto o aconselhável. Quanto ao edifício da Escola da 

Venda do Cepo, disse ter alguma viabilidade, referindo, a propósito, que o Município tem pronto um projeto 

para o edifício da escola da localidade de Vale do Seixo, que pretende candidatar a um programa no âmbito 

da Raia Histórica. Quanto ao posto de carregamento elétrico, ainda não foi colocada nenhuma informação, 

porque esses pontos foram criados no âmbito de um projeto da Associação de Municípios da Cova da Beira, 

faltando ainda alguma informação por parte dessa entidade, mencionando que o Município irá ter outro 

ponto, este de carregamento rápido, em resultado da contratualização do Estado com a empresa MOBI.E 

que irá ficar contíguo ao Pavilhão Multiusos. Quanto à Academia de Música de Trancoso, o executivo 

congratula-se pela sua adesão, e prevê que a Escola Primária seja transformada num ponto central de apoio 

para essa atividade. Em resposta à intervenção do membro da assembleia João Santos, agradece as 

felicitações do 25 de abril. Menciona que o Executivo tem intenção de fazer uma repavimentação por inteiro 
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na rua da Cerca. Quanto ao ranking das escolas, felicita o Agrupamento de Escolas de Trancoso, pelos seus 

resultados, salientando que o Agrupamento tenta fazer o melhor que consegue e pode, sendo estimulante 

para o Município quando surge uma notícia boa, que neste caso se traduz no sucesso de alguns alunos da 

Escola Secundária. Quanto à intervenção do deputado José Nascimento, refere que da relação que a 

Câmara tem tido com a UTAD, não surgiu qualquer razão de queixa, pois sempre se mostraram disponíveis 

para ir além do que estava previsto no protocolo, salientando que a Câmara se vai manter atenta a todas as 

questões que forem surgindo. Quanto à questão das medidas de prevenção e procedimentos menos 

adequados em relação aos castanheiros que são fornecidos, será reportada à UTAD, podendo inclusive 

surgir novamente os dias abertos. Quanto à qualidade dos castanheiros, no âmbito do protocolo, o que 

compete à Câmara é facilitar o contacto entre a UTAD e os agricultores, inclusive colocando meios ao dispor 

dos agricultores, quer para transporte dos castanheiros, quer para facilitar os contactos com os fornecedores. 

Acrescentando que têm chegado à Câmara algumas preocupações por parte dos agricultores quanto à 

qualidade dos castanheiros e quanto às questões de pagamento, salientando que a Câmara não tem de ter 

essa responsabilidade. Respondendo ao deputado António Pina, informa que quanto ao ADS de Trancoso, 

não consegue adiantar o assunto, porque não tem informações. Quanto à água da aldeia de Garcia Joanes, 

refere que a intervenção é legitima, embora  dizer que o Município não se preocupa ou que tenta contornar 

a situação é um pouco exagerado, referindo que apenas o Município peca por não ter fornecido a informação 

necessária atempadamente, salientando que o Município tem a preocupação de fazer análises em todos os 

pontos de água que se destinam ao público, quer por parte do Centro de Saúde, que por empresas que a 

Câmara contrata anualmente. Mencionando que nos locais onde não há rede de água pública e apenas 

fontanários públicos é que colocaram um sistema de luz ultravioleta, que efetivamente dá resultado, 

proporcionando água bacteriologicamente potável. Em resposta ao deputado Tomás Martins, refere que o 

PDM de Trancoso não tem estado parado, excluindo o ponto da REN, que está um pouco bloqueado, apesar 

de todas as diligências feitas no sentido de desbloquear a situação, depois de consolidada a questão da 

REN será feita uma apresentação. Quanto à questão da renegociação do contrato com a Empresa Águas 

da Teja, estão a ser desenvolvidos contactos a fim de ser apresentada uma reformulação da proposta ao 

Executivo, referindo que não é apenas a questão do tarifário que está em causa, mas também questões do 

ponto de vista legal e eventual prorrogação que têm de ser discutidas. Relembra que já respondeu sobre a 

questão da rua da Cerca, a cobertura da EB1 apesar de já ter sido equacionada a questão a mesma ainda 

não vingou. Quanto às considerações do Agrupamento de Escolas a vontade do Município é que as escolas 

prestem a melhor segurança e qualidade possível à população. Relativamente à limpeza urbana refere que 

apesar dos vários apelos do Executivo aos serviços externos, estes têm um conjunto de trabalhos que por 

vezes se dispersam e não conseguem colmatar algumas falhas existentes, respondendo com a melhor 

qualidade possível. Informa que está dentro das intenções do Município a conclusão do Parque Infantil da 

Urbanização de Santa Luzia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Usou da palavra o membro da assembleia António Pina, referindo que nunca mencionou que não eram 

feitas análises, disse que iriam colocar uma lâmpada num sítio, sem se preocupar que as pessoas bebam 
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de outro local, informando que na aldeia da sua freguesia  pretendiam colocar uma lâmpada num local onde 

nunca foram efetuadas análises, que se encontrava no fim da linha de água, não havendo a preocupação 

de que no meio da linha havia pessoas que têm a mesma água em casa, sendo uma questão caricata, 

porque existe um depósito que vai para a casa das pessoas e colocam numa torneira, que não abastece a 

rede pública, sendo dever do Município a colocação de água potável em casa das pessoas, não é ter uma 

torneira num fontanário para análise.----------------------------------------------------------------------------------------------

--- Em resposta ao membro da assembleia António Pina, informou o Vice- Presidente que a preocupação do 

Executivo é efetivamente de disponibilizar num local, independente do sítio, um ponto de água 

bacteriologicamente boa. Exemplificou que na Aldeia de Santo Inácio foi colocado um chafariz, porque as 

pessoas não permitiram que se colocasse no sítio que abastece as casas locais, o mesmo aconteceu na 

aldeia de Frechão à saída do depósito, informando que apesar da opinião, não pode distorcer a realidade. - 

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

--- No uso da palavra, o Vice-Presidente informou que a informação do Sr. Presidente seguiu pelas vias 

habituais, contendo a informação pormenorizada da atividade, ações e projetos que vão ser desenvolvidos 

pela Câmara Municipal. Destaca que neste período a organização em parceria com a AENEBEIRA do evento 

da Feira do Fumeiro, a realização do Carnaval de Trancoso e Vila Franca das Naves, felicitando a União de 

Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital pela sua realização e envolvência no referido evento e a 

Comemoração do 25 abril, sendo objeto de participação de muita gente. ---------------------------------------------- 

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

agradecendo ao executivo municipal por todo o apoio e colaboração no Carnaval. Alertou para o facto do 

Parque Infantil de Vila Franca das Naves já se encontrar arranjado, faltando ainda as placas informativas, 

solicitando ao Executivo a colocação das placas e agradecendo a intervenção imediata na resolução do 

problema.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Usou da palavra o membro da assembleia Tomás Martins, sugerindo que nas reuniões e participações de 

atividades, deveriam colocar o tema ou o objeto das reuniões de forma sucinta, ficando curioso com a reunião 

de 16/04/2019 com o Sr. Ministro do Planeamento, solicitando informação sobre a mesma. Em nome da 

direção da AENEBEIRA deixou uma palavra de apreço ao Município e a todos os empresários no evento 

Feira do Fumeiro. Sugeriu ao Presidente da Assembleia, relativamente à sessão evocativa do 25 de abril, 

onde decorreram três brilhantes intervenções sobre o tema, um registo de memória futura. ----------------------

--- O Presidente da Mesa, informou que existe o registo áudio, as intervenções escritas e a transmissão 

online, estando publicada no site do Município. Solicitou aos senhores deputados municipais que façam 

chegar as intervenções aos serviços administrativos da Assembleia Municipal. --------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia Jorge Morgado, referindo que o deputado Joaquim Cavaca trouxe à 

lembrança o piso degradado do espaço da rotunda da Cooperativa Bandarra, referindo que antes da 

Cooperativa existe um placar publicitário onde a maioria das vezes a informação contida no mesmo cai e 

fica ali ao abandono, não havendo a preocupação de ser retirado, dando mau aspeto a uma das entradas 

de Trancoso. Refere que relativamente à beleza, e a outra entrada em Trancoso, existe na rotunda do 
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Chafariz do Vento, uma réplica das Portas D’El Rei, salientando que existem várias opiniões, nomeadamente 

mais negativas, concordando que poderia ser melhor. Outra questão que gostaria de levantar é que existe 

um programa Portugal 2020, que é uma parceria entre o Governo Português e a Comunidade Europeia para 

financiamento de projetos, salientando que o Jornal Semanário publicou um mapa com os territórios de baixa 

densidade, territórios que teriam acesso a esse programa, referindo os investimentos previstos nesse âmbito, 

salientando que o concelho de Trancoso se encontra a amarelo que é até 5 milhões, evidenciando que 

alguns concelhos vizinhos não sendo melhores, tem investimentos superiores ao de Trancoso.----------------- 

--- No uso da palavra o Vice-Presidente disse, relativamente à intervenção do Presidente da União de 

Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital, que desconhecia que as placas não estavam colocadas, 

prometendo que irá analisar a situação. Em resposta ao deputado Tomás Martins, refere que a reunião do 

Concelho Regional do Centro, quem esteve presente foi o Sr. Presidente, mas ao que julga saber é uma 

reunião periódica que ocorre em diferentes lugares da região, para apresentação dos programas 

comunitários, sendo uma informação precária. Quanto à intervenção do deputado Jorge Morgado, refere que 

se irá fazer o mais rapidamente possível a remoção dos detritos, quanto à questão das obras da Portas D’El 

Rei lamenta que seja alvo de críticas, relativamente ao ranking do Município de Trancoso, refere que o 

importante não é como se começa, mas como se acaba, aludindo que no final do quadro comunitário logo 

se verá as taxas de apoio que foram realizadas em cada Município, destacando que esta variação depende 

muito do investimento privado, tendo havido um esforço do Município para a apresentação das candidaturas 

que poderão ser apoiadas. Menciona que com a disponibilização dos lotes da área empresarial isso possa 

também ser um fator de incentivo aos privados, gerando riqueza para Trancoso. ------------------------------------ 

--- Interveio o membro da assembleia José Nascimento, referindo que neste período de apreciação da 

atividade, há algo a registar pela positiva, para além das reuniões que devem ser apresentados resultados 

das mesmas, uma delas é uma reunião no Centro Escolar da Ribeirinha, registando que aquele equipamento 

tem qualidade, denotando apenas a falta de alunos, prevendo-se que no início do próximo ano letivo abra, 

para uma melhor qualidade de ensino, aludiu que nunca será um centro escolar de grande dimensão, mas 

um centro escolar que permita às crianças daquela zona não fazerem viagens. Pede que o processo do 

PDM seja rapidamente resolvido, solicitando ao Executivo que “provoquem” os parceiros para uma resposta 

urgente para a legalização daquilo que pode vir a ser o Polo Industrial da Zona Ribeirinha, referindo que o 

Polo Escolar, juntamente com o Polo Empresarial e com outras atividades, possam criar um espaço do 

concelho a fim de investir apenas na sede do concelho. Salienta que devido ao processo PDM, não estar 

concluído, não permitiu a um Munícipe do Reboleiro a construção de uma habitação, porque no seu terreno 

uma parte está considerada urbana e outra não apelando uma vez mais ao Executivo para esta causa, 

contribuindo assim para o bem-estar da população. --------------------------------------------------------------------------

--- Usou da palavra o membro da assembleia Hugo Neves, questionando o Executivo acerca do Polo Escolar 

da Ribeirinha, sobre o número de alunos que irão frequentar o próximo ano letivo, referindo, se tencionam 

que os alunos da freguesia de Rio de Mel vão para a Ribeirinha ou para Trancoso, salientando que nem 

como Presidente de Junta, nem como pai foi contactado para a reunião de 17 de abril, solicitando um 
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esclarecimento para o destino dos alunos da freguesia, no próximo ano letivo.---------------------------------------

--- Usou da palavra o Vice-Presidente, referindo compreender as preocupações explanadas pelo membro 

da assembleia José Nascimento e informar que caso o Sr. Presidente pretenda acrescentar o tema das 

reuniões, será feito. Concorda com o exposto sobre o Centro Escolar da Ribeirinha e espera que seja uma 

mola que permita induzir desenvolvimento. Relativamente ao Polo Empresarial da Ribeirinha este depende 

da aprovação do PDM, referindo que têm feito diligências no sentido de obter e desbloquear o parecer da 

REN, solicitando a vinda dos técnicos da APA a uma reunião a Trancoso. Salienta que esteve numa reunião 

no Porto com a equipa da Geoatributo, que está a fazer o trabalho de revisão do PDM, referindo que está 

atrasado, mas não está esquecido. Relativamente à questão do Presidente de Junta de Rio de Mel, refere 

que não esteve na reunião, mas o espectável é que abra com 2 turmas de 20 alunos no total, alunos que 

estão a frequentar os Jardins de Infância adjacentes. Lamenta que não tenha sido convocado para a reunião 

no Centro Escolar da Ribeirinha, mas tem indicação que os alunos de Rio de Mel serão encaminhados para 

esse Centro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Usou da palavra o membro da assembleia Tomás Martins, deixando uma palavra de apreço ao jornal de 

cariz regional “O Interior”, por ter divulgado a questão de ser premiado o Castelo de Trancoso como escolha 

do consumidor a par de outras nomeações no distrito. Refere que o “foyer” do Convento dos Frades está em 

estado deplorável questionando para quando está previsto dotar aquele espaço de condições mínimas de 

forma condigna.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia João Santos, referindo que os convites foram feitos muito em cima da 

hora para a reunião do Centro Escolar da Ribeirinha, e está previsto ter entre 25 a 28 alunos, sendo a 

capacidade para 50 alunos, e contempla as freguesias da parte norte, incluído Rio de Mel, faltando ainda 

para conclusão da mesma o PT de energia elétrica e Internet com fibra ótica. Revela que sempre defendeu 

a instalação desta escola e que nunca é tarde para tal, que irão ter alunos e com um ensino de muita 

qualidade porque as instalações também ajudam para isso, sendo ainda rodeado de um “pulmão verde” para 

todos. Questiona o Vice-Presidente sobre a questão dos telhados de amianto, sabendo se há algum projeto 

da Câmara para recolha dessas coberturas, referindo que não poderão ser colocadas em qualquer sítio, 

solicitando uma recolha unânime e uniformizada no concelho para breve, porque até ao final de 2019 os 

telhados e coberturas tenham de ser substituídos.--------------------------------------------------------------------------- 

Usou da palavra o Vice-Presidente, agradecendo ao deputado Tomás Martins as considerações que fez 

sobre o Castelo de Trancoso referindo que todos devem ter os melhores comportamentos na manutenção 

daquele espaço. Em relação ao “foyer” do Convento dos Frades salienta que o Município irá fazer um 

investimento na requalificação do espaço, e que ainda não foi feito porque era objeto de litígio de uma dívida 

que ainda existe. Respondendo ao deputado João Santos, relativamente à questão do amianto informa que 

o Município não tem nenhum projeto previsto para a recolha desse material, estando disponível para ajudar 

a encontrar uma solução para o encaminhamento desses detritos que obrigam a precauções próprias. ------

--- Interveio o membro da assembleia Joaquim Cavaca, referindo que existem empresas especializadas e 

específicas para a remoção do amianto, uma vez que esse material é prejudicial à saúde. ----------------------- 
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--- Passados ao ponto dois não houve intervenções. O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao 

ponto três. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Usou da palavra o Vice- Presidente referindo que o relatório de contas para o exercício de dois mil e 

dezoito, respeita as normas contabilísticas aplicadas, mostrando resultados de evolução positiva quanto à 

atividade operacional do Município, significando rigor na atividade e na alocação dos recursos disponíveis. 

Mencionou que os mapas fazem parte dos documentos enviados e que os resultados financeiros espelham 

a redução dos custos financeiros suportados pelo Município, menor volume da dívida, sendo que os 

resultados correntes são melhores. Salienta que uma vez mais foi cumprida a regra do equilíbrio financeiro 

prevista no regime das autarquias locais, dando cumprimento à legislação em matéria de recursos humanos 

e de cumprimento do limite da dívida, afirmando que os resultados permitem um caminho de consolidação 

progressiva de equilíbrio e estabilidade das finanças do Município. Refere que o ano 2018 foi o primeiro ano 

do novo ciclo autárquico 2017/2021 o que significa que é um ano de planeamento, de programação e 

planificação de projetos e também um período de tempo mais dedicado à programação e planificação de 

novas candidaturas a projetos de interesse para o desenvolvimento turístico, por outro lado 2018 sucede a 

um ano de fim de mandato 2017, sendo um ano de aceleração de realizações e de mais despesa , esperando 

mais receita que influencia e aumenta o bolo disponível. Neste contexto a gestão de 2018 foi influenciada 

por estas questões que elencou, em resultado disso na receita cobrada líquida de 11.405.750,00€ (onze 

milhões, quatrocentos e cinco mil e setecentos e cinquenta euros), o que se deduz numa execução 

orçamental de 66,14% sendo que desta receita cobrada são cerca de 8.869.827,00€ (oito milhões, oitocentos 

e sessenta e nove mil e oitocentos e trinta e sete euros) e a receita de capital 1.672.162,00€ (um milhão, 

seiscentos e setenta e dois mil e cento e sessenta e dois euros), na despesa realizada paga 10.969.361,00€ 

(dez milhões, novecentos e sessenta e nove mil e trezentos e sessenta e um euros) o que corresponde a 

63,61% do total de despesa corrigida aos documentos apresentados, sendo que a despesa corrente é de 

7.347.451,00€ (sete milhões, trezentos e quarenta e sete mil e quatrocentos e cinquenta e um euros) e a 

despesa de capital de 3.621.910,00€ (três milhões, seiscentos e vinte e um mil e novecentos e dez euros), 

esta realização permitiu um saldo orçamental para a gerência de 2019 de 540.044,00€ (quinhentos e 

quarenta mil e quarenta e quatro euros), refere um ligeiro decréscimo da receita liquida cobrada de 4,4% 

que é decorrente do atraso no pagamento de algumas comparticipações de projetos com financiamento. Em 

termos de receita corrente ela supera a despesa corrente em mais de 1.500.000,00€ (um milhão e 

quinhentos mil euros), sendo um valor alocado às despesas de capital e investimento. Desta equação resulta 

um excedente orçamental de 540.000,00€ (quinhentos e quarenta mil euros). Em termos de análise 

patrimonial, a situação financeira mostra uma tendência de consolidação da redução da responsabilidade 

do Município perante terceiros, há um decréscimo do valor total do passivo por força da diminuição dessas 

dívidas de curto prazo e das responsabilidades assumidas no médio e longo prazo e também no reforço do 

cumprimento atempado do serviço da dívida contratada e dos acordos de pagamento efetuados com 

credores do Município por força de sentenças judicias. Em termos globais, há resultados operacionais 

melhores, também uma melhoria nos resultados financeiros e melhoria nos resultados correntes embora 
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essa melhoria não seja suficiente para permitir que o resultado líquido do exercício fosse positivo, sendo um 

resultado negativo de 202.000,00€ (duzentos e dois mil euros), o que não deixa de ser, considerando o 

horizonte dos últimos cinco anos o segundo melhor resultado líquido. Em termos de Recursos Humanos 

houve uma evolução de 196 para 209 trabalhadores, sendo que 2018 foi o ano de conclusão do período 

experimental relativamente aos trabalhadores da Ex-TEGEC, foi também um ano de impacto devido a 

regularização dos vínculos precários e das carreiras profissionais, resultando num acréscimo de despesa de 

pessoal de 5,52%, ainda assim o limite da dívida do Município e a dívida total  respeita o disposto do art.º 

52 do Regime Financeiro das Autarquias Locais, limites esses que é uma vez e meia a média das receitas 

correntes verificadas nos últimos 3 anos, que no caso do Município de Trancoso daria 8. 813.594,00€ (oito 

milhões, oitocentos e treze mil, quinhentos e noventa e quatro euros), o que eleva a margem de 

endividamento em termos de limite total para 13.220.390,00€ (treze milhões, duzentos e vinte mil e trezentos 

e noventa euros). Em termos de prazo médio de pagamento a fornecedores está estabilizado nos 75 dias. 

Refere que a gestão do Executivo em 2018 contemplou novas candidaturas, preparação de novos projetos 

e atividades, como o Centro de Recolha Oficial de Animais cuja candidatura foi elaborada, apresentada e 

aprovada, a candidatura ao Benefício de Equipamentos Municipais, aprovada em 2018, do quartel da Ex-

GNR que o projeto está pronto, a candidatura da beneficiação e requalificação do Castelo que foi 

apresentada e aprovada no âmbito do Turismo de Portugal,  outras candidaturas no âmbito da CIMBSE, 

outras realizações de 2018 foram o Centro Escolar da Ribeirinha, o Centro de Inovação Social que está a 

decorrer, a Área de Acolhimento Empresarial que está em curso, referindo outro protocolo que  foi assinado 

com a Agência Portuguesa do Ambiente para intervenção na Serra do Pisco e também execuções das faixas 

de gestão de combustível efetuadas no ano anterior cujo o impacto financeiro é ainda significativo. Para além 

das referidas não deixaram de realizar nenhuma outra atividade mais conhecida do concelho. ------------------ 

--- Interveio o membro da assembleia, Jorge Morgado, referindo que o relatório de gestão apresentado tem 

as suas falhas. Pode-se ter uma visão de contabilista, que compara apenas números e percentagens, e a 

visão da gestão, sendo que esta vai mais além. Para além de enfatizar aspetos que tenham ocorridos e sido 

positivos, diz também o que foi conseguido com aquilo que se gastou. Esperava ter visto uma análise de 

gestão e não de contas. Gostaria de ter uma ideia do que foi gasto, o porquê, qual o objetivo e se esse tinha 

sido alcançado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Interveio o membro da assembleia Daniel Joana, discordando do deputado Jorge Morgado, citando que 

a estratégia está cá desde 2013, podendo discordar-se dela, há uma regularização das contas e valorização 

dos números. Aparecem objetivos que são realistas, como o empreendedorismo que abrange a criação do 

Polo de Acolhimento Empresarial de Trancoso, com condições condignas para instalar as unidades de 

produção, a da Educação, onde o Município vai dotar a zona Norte do concelho de Trancoso, com estruturas 

de excelência nessa área, relembra o investimento ano após ano na Cultura, com a melhoria da qualidade 

e da quantidade de oferta cultural. Refere uma inovação no empreendedorismo com o projeto para 

aproveitamento do antigo quartel da GNR no centro histórico da cidade de Trancoso, a renovação do 

protocolo com a UTAD para melhoria da qualidade da castanha, mencionando que existe estratégia de 
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realismo, fruto disso é a estabilização das contas, com uma progressiva melhoria com a consolidação de 

contas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- O Vice-Presidente referiu que todas as opiniões e análises são possíveis e legítimas, subscrevendo as 

palavras do membro da assembleia Daniel Joana e discordando do deputado Jorge Morgado que nunca 

apresentou qualquer alternativa à estratégia apresentada, salientando que a aposta do Município nas várias 

áreas são objetivos de desenvolvimento e riqueza para Trancoso, como a Cultura, o Empreendedorismo, a 

Requalificação do Mercado, Ex- Quartel da GNR e antigas cantinas, o apoio e iniciativas junto dos 

agricultores, as atividades, inovação e parcerias com as diferentes entidades e o reflexo disso são os dados 

do INE que referem um aumento de dormidas em alojamentos no concelho de Trancoso, recordando que o 

Município vem cumprindo em paralelo os seus deveres de honrar os compromissos assumidos.---------------- 

--- Interveio o membro da assembleia Jorge Morgado, salientando que existem visões diferentes e referindo 

que já apresentou várias propostas, mas que não foram ouvidas. Cultura em Trancoso, há pessoas neste 

concelho que poderiam ser promotoras da cultura de Trancoso, como a Associação LuzLinar – Maria Lino, 

que faz exposições em diferentes partes do país e que aqui não lhe é dado o devido valor, isto sim é cultura.- 

--- Interveio o membro da assembleia João Paulo Matias, referindo que gostaria que o deputado Jorge 

Morgado, não confundisse a cultura que gosta com a cultura de que não gosta, salientando que o Município 

não faz eventos para agradar a gostos pessoais, destacando autores do concelho que têm feito a 

apresentação de livros e produção de espetáculos.--------------------------------------------------------------------------- 

--- O Vice-Presidente corrobora a opinião do membro da assembleia João Paulo Matias, referindo que o 

Município tem por prática acolher todos as sugestões e apoios solicitados, mencionando que quanto à 

Associação LuzLinar o Município está disponível, no entanto só apoiam dentro dos limites que entendem 

aceitáveis, não entrando em projetos megalómanos.------------------------------------------------------------------------- 

--- Usou da palavra o membro da assembleia António Pina referindo que não é defensor das causas, mas 

quem não quer entrar em projetos megalómanos, não assina por baixo. -----------------------------------------------

--- O Vice-Presidente em resposta ao deputado António Pina mencionou que não foi esclarecedor, referindo 

que o Município tem assumido e honrado os compromissos.---------------------------------------------------------------

--- Em resposta o membro da assembleia António Pina, mencionando que o projeto megalómano da LuzLinar 

que tinha referenciado, foi um projeto onde entrou a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal onde todos 

assinaram para que fosse aprovado, implicando uma ajuda de verbas de ambas as entidades.-----------------

--- O Vice- Presidente informa que o Município honra todos os compromissos assumidos.------------------------

--- O Presidente da Mesa colocou o ponto à votação, tendo sido o mesmo aprovado por maioria com trinta 

e seis votos a favor e cinco abstenções. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O membro da assembleia Daniel Joana, em nome do PS, fez a seguinte declaração de voto: “Em primeiro 

lugar, cumpre-nos referir que os documentos de prestação de contas referentes ao ano económico de 2018 

estão formalmente bem elaborados, isto é, encontram-se em consonância com as normas contabilísticas 

aplicáveis, bem como com a legislação atualmente em vigor. Depois, e numa análise à estratégia 

previamente definida em documentos como as Grandes Opções do Plano ou o Orçamento aprovados para 
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o ano de 2018, verifica-se que o executivo municipal levou a cabo ações que visaram concretizar a estratégia 

nesses documentos plasmada. No ano de 2018, a par de uma gestão já habitualmente rigorosa, o município 

continuou a investir em áreas que considera prioritárias para o desenvolvimento do concelho de Trancoso e 

para a melhoria da qualidade de vida dos trancosenses. Continuou a investir na cultura, na educação, na 

inovação, nas infraestruturas capazes de estimular a economia e, em simultâneo, continuou a apoiar todos 

aqueles que estão comprometidos com o desígnio do desenvolvimento socioeconómico do concelho. Trata-

se de uma ação governativa em linha com a estratégia delineada e seguida desde o final de 2013, a mesma 

que foi sufragada e aprovada nas urnas com larga maioria em outubro de 2017, e na qual se têm vindo a 

encarar os condicionalismos e responsabilidades com desassombro, mas com maturidade e efetiva vontade 

de os resolver. Trata-se de uma estratégia que não foge aos encargos impostos por um passado menos 

rigoroso, mas que não vira a cara às exigências de um presente que precisa de ser gerido, sempre em 

função de um futuro melhor para todos. Assim, em 2018, o executivo municipal continuou o trabalho de 

capacitação do concelho de Trancoso para os reptos que o final desta segunda década do século XXI impõe. 

Como lhe competia, o município chamou a si a responsabilidade de ser o principal agente dinamizador do 

concelho e principal estratega do seu desenvolvimento. A iniciativa empresarial, quer em setores ligados à 

agropecuária, quer ligados à indústria ou ao turismo, foi fortemente sustentada por uma política consolidada 

de investimentos em áreas que dão suporte a processos de criação de riqueza capazes de vir a ser motores 

de progresso dos territórios e das suas comunidades. Em termos fiscais, o executivo optou por manter 

medidas como a manutenção da taxa mínima de IMI, a redução cumulativa da mesma taxa em função do 

número de dependentes do agregado familiar, ou a de prescindir, parcialmente, do valor do IRS a pagar 

pelas famílias, num claro sinal de suporte à economia familiar e vontade em tornar fiscalmente mais atrativo 

o concelho de Trancoso. A cultura continuou a sair reforçada, com mais e melhores iniciativas para todos os 

públicos, fomentando a criação de um sentimento de pertença e valorização da identidade trancosense.  

De toda a ação governativa, conclui-se que a política seguida e medidas executadas resultaram em valores 

financeiramente sustentáveis e que não põem em causa o equilíbrio progressivo das contas municipais que, 

desde o início, foi apanágio da governação do Partido Socialista. Em termos de valores concretos, o que se 

verifica é que o exercício de 2018 apresenta uma receita cobrada líquida de 11.405.750,43 €, ou seja, uma 

taxa de execução de 66,14%. No que concerne à despesa paga no exercício de 2018, esta cifra-se em 

10.969.360,83 €, sendo a taxa de execução de 63,61% do valor total das dotações orçamentais inscritas e 

corrigidas. A despesa corrente apresentada foi de 7.347.450,63 € (76,74% da despesa prevista) e a despesa 

de capital de 3.621.910,20 € (47,22% da dotação prevista). Fruto das políticas de valorização salarial e 

regularização de situações de precariedade implementadas pelo Governo, os custos com pessoal, 

remunerações e encargos sociais, registaram um aumento cerca de 4,5% face ao ano anterior. Ainda assim, 

a gestão do orçamento do ano 2018 permitiu um excedente que se traduz no saldo para a gerência seguinte 

de 540.044,37 €. Em relação às dívidas a terceiros, em 2018 verificou-se uma nova redução dos montantes 

e os prazos de pagamento a fornecedores mantiveram-se estáveis. Por fim, como espelha o mapa de 
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Demonstração de Resultados, regista-se uma melhoria nos resultados operacionais, nos resultados 

financeiros e nos resultados correntes do ano, ainda que o resultado líquido do exercício se tenha fixado em 

-202.703,89€. Considerando todas as razões apresentadas, os deputados municipais do Partido Socialista 

votam favoravelmente os documentos de prestação contas relativos ao exercício de 2018.” --------------------- 

--- No ponto quatro não houve intervenções. O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto 

cinco. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Usou da palavra o Vice-Presidente do Município, referindo que esta revisão se devia ao facto da 

necessidade de inclusão do montante relativo ao saldo da gerência anterior, no valor total de 540.044,37€ 

(quinhentos e quarenta mil, quarenta e quatro euros e trinta e sete cêntimos), para ser distribuído por 

classificações económicas já existentes, reforçar projetos que já se encontram a decorrer, e caso haja 

disponibilidade financeira realizar arranjos ao nível das estradas municipais. Dedicaram as estas despesas 

de capital 490.044,00€ (quatrocentos e noventa mil e quarenta e quatro euros), sendo que 50.000,00€ 

(cinquenta mil euros) destinam-se a despesa corrente, na rubrica de pessoal. —------------------------------------ 

--- Interveio o membro da assembleia Cristóvão Santos, colocando a questão sobre as verbas que se 

encontram disponíveis, recordando que já fez a proposta de fazerem um tratamento diferenciado ao 

património arqueológico dos Vilares, e gostaria de ver uma pequena verba atribuída a este processo. Outra 

questão pretende-se com a recolha de animais, situação que deveria ser acautelada pois na freguesia de 

Vilares já há mais de 3 semanas que foi solicitada a recolha de dois cães vadios, encontrando-se ainda por 

recolher.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- No uso da palavra, o Vice-Presidente disse que quanto à sugestão do Património de Vilares, considera 

enquadrável no decurso do ano objeto dessa inscrição. Quanto à questão da Recolha de Animais, recorda 

que enquanto não existir o próprio Centro de Recolha Oficial de Animais em Trancoso, não conseguem 

responder com a celeridade necessária ao assunto, apesar do protocolo assinado com a Mêda, este centro 

não consegue responder a todos os pedidos solicitados, tendo sido pratica por parte do Veterinário Municipal, 

em caso de urgência, proceder à recolha do animal, assegurando que o assunto estará encaminhado.------- 

--- Não havendo mais intervenções e colocada à votação, a proposta foi aprovada por maioria com trinta e 

oito votos a favor e duas abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao Período de intervenção do público. ---------------- 

--- Não havendo 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 produzir efeitos imediatos.--------------------------------------------------------------------------------

--- 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 
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--- O Segundo Secretário 
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