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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

TRANCOSO DE 28 DE JUNHO DE 2019 

 

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

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

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 –   Análise, discussão e votação das contas consolidadas do Município 

relativas ao exercício económico de 2018; -------------------------------------------------------------------------- 

--- Ponto número três –   Análise, discussão e votação da proposta de assunção de despesas 

plurianuais referentes a transporte escolares para o ano letivo de 2019/2020; -----------------------

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

transferência de competências para os órgãos municipais, em 2019, decorrentes da publicação dos 

decretos-lei n.º 21/2019 de 30 de janeiro, n.º 58/2019 de 30 de abril e n.º 72/2019 de 28 de maio.--

--- Ponto número cinco -  Análise, discussão e votação de proposta relativa à atribuição de um 

apoio financeiro a cada Freguesia e a cada União de Freguesias, mediante a celebração do 

respetivo protocolo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

membro da assembleia, António Pedro Ribeiro, substituído por Luis Manuel Albino Salvador, 

membros do Grupo Municipal do Partido Socialista e do membro da assembleia António Cristóvão 

Ribeiro dos Santos, membro do Grupo Municipal do Partido Social Democrata. Estas faltas foram 

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

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

Serra e Terrenho, Joaquim Gomes Bernardo, da União de Freguesias de Vila Franca das Naves e 

Feital, António Joaquim Ramalho Pina, substituído por Hermínia Maria Monteiro Vicente e da União 

de Freguesias de Vilares e Carnicães, José Bernardo Caetano Rodrigues, substituído por António 

Manuel Nunes da Silva Bernardo .  ------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Estiveram ainda presentes, em representação da Câmara Municipal, o Presidente do Município, 
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Amílcar Salvador e os senhores Vereadores Eduardo António Rebelo Pinto, Ana Luísa Monteiro do 

Couto e Rogério Paulo Pires Tenreiro. -------------------------------------------------------------------------------- 

--- Iniciada a sessão, o Presidente da Mesa começou por colocar a ata da sessão ordinária de abril 

à votação, tendo sido a mesma aprovada por maioria com duas abstenções. Os membros da 

assembleia, em declaração de voto, disseram que a sua abstenção se deveu ao facto de não terem 

estado presentes naquela sessão. Seguidamente, o Presidente da Mesa transmitiu que a mesa 

propunha um voto de pesar pelo falecimento do pai do deputado António Cristóvão Ribeiro dos 

Santos. Deu a palavra aos grupos municipais para, querendo, se pronunciarem. ------------------------ 

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

do PS se associava ao voto de pesar proposto pela Mesa. ----------------------------------------------------- 

--- Usou da palavra o membro da assembleia, José do Nascimento, referindo pretender propor o 

mesmo pois, de facto, é lamentável a perda de um familiar, pelo que, tendo a Mesa proposto o voto, 

associava-se à proposta.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Interveio o membro da assembleia, Joaquim Cavaca, referindo que o CDS/PP se associava ao 

voto de pesar e apresentava as condolências. --------------------------------------------------------------------- 

--- O Presidente da Mesa colocou o voto de pesar pelo falecimento do pai do deputado António 

Cristóvão Ribeiro dos Santos, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. Informou que foi 

solicitado por parte da Câmara Municipal de Trancoso o agendamento de um novo assunto a incluir 

na Ordem do Dia da reunião da Assembleia Municipal com a seguinte formulação: Análise, 

Discussão e Votação de Proposta relativa à atribuição de um apoio financeiro a cada Freguesia e 

a cada União de Freguesias, mediante a celebração do respetivo Protocolo. Sobre a proposta de 

agendamento o Presidente da Mesa citou o art.º 50 da Lei n.º 75/2013, que refere a possibilidade 

da Assembleia deliberar sobre assuntos não incluídos na Ordem do dia, salientando que os 

requisitos para agendamento impõem que a sessão seja ordinária, haver urgência na deliberação 

e o aditamento seja votado uma maioria qualificada de dois terços. Por sua vez, o Regimento da 

Assembleia, no art.º 20º, número 3 refere que: “A discussão e votação de propostas não constantes 

da ordem do dia das sessões ordinárias dependem de deliberação tomada, pelo menos, por dois 

terços do número legal dos seus membros, que reconheça a urgência de deliberação sobre o 

assunto”. Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para se pronunciar sobre a proposta de 

inclusão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O Presidente do Município, no uso da palavra, cumprimentou todos os presentes, aludindo que 

relativamente à urgência de agendamento deste ponto, a mesma é direcionada aos Presidentes de 

Junta de Freguesia. Referindo a habitual dificuldade de liquidez e de fundos disponíveis para 

realização de obras nas Juntas de Freguesia, e a escassez de verbas provenientes da 
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Administração Central, foi de opinião ser esta a altura apropriada permitindo às Juntas realizarem 

mais algumas obras. Por conseguinte, foi feita uma reavaliação dos fundos disponíveis, fruto da 

comparticipação da Autoridade de Gestão do Portugal 2020 para a Escola da Ribeirinha, que viu 

reforçada a comparticipação de trezentos e doze mil euros de financiamento para quinhentos e 

cinquenta mil euros, permitindo assim, a reavaliação dos fundos disponíveis e esta folga  para as 

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

--- Usou da palavra o membro da assembleia, João Paulo Matias, referindo que a urgência é mais 

das Juntas e solicitando a todos os membros do partido Socialista que votem favoravelmente este 

ponto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, Jorge Morgado, informando que o seu conceito de urgência 

não abrange estas situações e referindo que não tem qualquer dúvida que existem obras para fazer, 

mas deveriam ser priorizadas com as necessidades existentes independentemente da Freguesia, 

questionando o porquê desta urgência. ------------------------------------------------------------------------------ 

--- Não havendo mais intervenções o Presidente da Assembleia, colocou a proposta de introdução 

de um novo ponto a votação, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade, acrescentando assim 

à ordem do dia o ponto número cinco. Posto isto, informou que se iria passar ao Período de antes 

da ordem do dia. –--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Usou da palavra o membro da assembleia, Joaquim Cavaca, propondo um desafio de 

solidariedade, expondo que o Marco Constantino, da Venda do Cêpo, há alguns dias atrás perdera, 

num incêndio os seus haveres, nomeadamente um trator, um armazém, o feno para alimentar os 

animais entre outros, vivendo apenas com uma tia que padece de doença. Salientou que a 

povoação, um grupo de amigos e empresários da região já tinham conseguido refazer parte dos 

danos sofridos no incêndio, desfiando os membros da assembleia a doarem a senha desta 

assembleia, para que o Marco acabasse de repor os seus bens. Chamou uma vez mais a atenção, 

para a colocação de lombas na localidade de Venda do Cêpo, uma vez que desta vez foi atropelado 

mortalmente um cão, cujo prejuízo ascende aos setecentos euros, alertando que se algum dia 

acontecer algo pior o discurso não vai ser este. -------------------------------------------------------------------

--- O Presidente da Mesa informou que o repto lançado não podia ser objeto de votação pois estava 

na livre disponibilidade de cada deputado, não podendo ser tomada qualquer deliberação que 

vinculasse individualmente cada deputado. Informou que já tinha ouvido falar desta tragédia, 

merecendo a solidariedade de toda a comunidade. Relativamente às lombas, refere que a primeira 

atitude é a consciencialização dos deveres que cada cidadão tem ao andar nas estradas. -----------

--- Interveio o membro da assembleia, Tomás Martins, relembrando uma vez mais as questões da 

limpeza. Referiu concretamente a questão de giestais em lotes dentro do perímetro urbano de 
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Trancoso em áreas urbanizadas, não concordando que a limpeza de um lote passe pela 

necessidade de um cidadão que vá à Câmara preencher um formulário com vista à notificação do 

proprietário do terreno, quando está situação deveria ser da responsabilidade da Proteção Civil. 

Referiu ainda que, no último feriado que houve, tinha pegado no carrinho de mão e na pá e limpara 

o que não era da sua responsabilidade. Tais situações dão origem à presença de cobras, lagartos, 

pulgas, carraças e afins, nas imediações da sua casa, pondo em causa a saúde dos familiares. 

Alertou, uma vez mais, para este facto da limpeza, porque o ano era propício à propagação de 

pragas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Usou da palavra o membro da assembleia, Jorge Morgado, referindo ter na véspera a Trancoso 

e quando chegou apercebeu-se da obra da Rotunda do Chafariz do Vento que é uma mais valia 

para Trancoso. No entanto quando entrou em Trancoso verificou que os canteiros e jardins não se 

encontravam tratados, referindo que tudo limpo e tratado daria uma imagem mais bonita a 

Trancoso, mencionando que se pode fazer isso e causar a diferença. Referiu ainda que na estrada 

nacional 229 parece uma picada, porque há sinais de trânsito que já não se veem, dando uma má 

imagem. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, Joaquim Cavaca, expondo que compreende o argumento do 

Presidente da Mesa referente às lombas. No entanto, é dever de cada Municipio promover a 

proteção das pessoas e bens, referindo serem as lombas uma atitude ativa, proativa e defensiva, 

salientando que as pessoas têm de respeitar, no entanto, questionou: se houver danos quem os 

assume?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Usou da palavra o membro da assembleia, José Nascimento, referindo que todos devemos zelar 

pelo bem-estar das pessoas, corroborando a opinião do Presidente da Mesa, que não há lombas 

que cheguem se as pessoas não tiverem a noção que a segurança está neles. Relativamente ao 

reparo do deputado Jorge Morgado, referiu que, além dos pontos apresentados, em frente à 

Câmara existem muitas ervas daninhas que dão mau aspeto. Ressalvou, ainda, a não aceitação da 

delegação de competências, nomeadamente às Juntas de Freguesia, onde o Governo Português 

não quis que em 2019 fossem transferidas as competências para as Freguesias, porque se 

pretendessem tinham feito a regulamentação com mais tempo. Gostaria de saber qual o propósito 

do Municipio, uma vez que até domingo, têm a Juntas de  deliberar se vão ou não aceitar essas 

competências para 2019, sabendo que o silêncio se entende como um sim, evidenciando que este 

ano pensa não haver nenhuma Freguesia em condições de aceitar. No entanto, relembra que 2020 

está à porta e  gostaria de saber quais as competências que a Câmara está disponível a transferir 

para as Juntas de Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------

--- No uso da palavra o Presidente da Câmara, relembrou que Trancoso é uma terra com 



Ata n.º 11 – 28 de junho 2019 

 

 

Pág. 6 
 

importantes figuras e factos históricos. A esse propósito, referiu a comemoração recente do Feriado 

Municipal recreando a Batalha de Trancoso o que correrá muito bem. Informou que, no próximo fim-

de-semana, iria decorrer a comemoração de outro facto histórico, que a Câmara Municipal pretende 

assinalar, convidando toda a população e membros da Assembleia Municipal a participar nas Bodas 

Reais – Festa da História. Informou todos os presentes que, no dia 05 de julho, iria decorrer no 

Convento de São Francisco o Fórum do Turismo, organizado pela Câmara do Comércio 

Empresarial do Centro, em colaboração com a AENEBEIRA e com o Municipio de Trancoso, 

contando com a presença de vários empresários e entidades como o  Sr. José Couto – Presidente 

do Conselho Empresarial do Centro, a Sra. Secretaria de Estado e do Turismo, o Sr. Secretario de 

Estado da Valorização do Interior – João Paulo Catarino que encerrará o respetivo Fórum. Posto 

isto, informou o deputado, Joaquim Cavaca, que a situação do Marco Constantino era conhecida 

da Câmara Municipal e estava sinalizada pela Ação Social, adiantando que a Câmara já atribuíra 

um pequeno subsídio para a requalificação da casa de habitação. Recordou que o incêndio 

decorreu na noite de sábado para domingo e logo na manhã de domingo o Presidente da Câmara 

e o Presidente da União Freguesias de Trancoso e Souto Maior, tinha estado no local para se 

inteirar da situação. Aguarda ainda um relatório dos prejuízos para que a Câmara possa tomar 

alguma decisão relativamente a algum apoio. Quanto à questão das lombas, já foi referido o apelo 

ao bom senso dos condutores e profissionalismo no cumprimento das regras de trânsito. Embora 

possam não ser conhecidas todas as situações, referiu que existe já um levantamento feito dos 

vários locais que necessitam de sinalética, semáforos e lombas, ficando a promessa que mal os 

fundos disponíveis o permitam as iram colocar. Respondendo ao deputado Tomás Martins, felicita-

o pelo bom exemplo de cidadania ao efetuar a limpeza na área adjacente à sua habitação, no 

entanto refere que muitos das pessoas que vêm a Trancoso, dizem que a cidade está limpa e bonita, 

ficando o compromisso de averiguar da necessidade de limpeza nos lotes urbanos.  Respondendo 

já ao deputado, Jorge Morgado, a propósito das faixas de combustível na Estrada Nacional n.º 229, 

disse que a responsabilidade da limpeza é das Infraestruturas de Portugal, havendo o cuidado de 

lhe comunicar, pontualmente, os casos mais críticos. No que concerne à limpeza da 

responsabilidade da Câmara Municipal de Trancoso, referiu estar tudo mais limpo e adiantou que 

tinham sido contratadas cinco empresas da região, para efetuar essa limpeza. No entanto, disse 

ser sempre uma situação preocupante para o concelho, mas, em sua opinião, a situação era bem 

melhor que a que se viveu em anos anteriores. Disse ter havido por parte da Câmara a preocupação 

de alertar todos para problemas dos incêndios no Verão, solicitando de todos os cidadãos, Juntas 

de Freguesia, Bombeiros Voluntários e Força Especial de Bombeiros, a necessária colaboração.  

Relativamente à rotunda do Chafariz do Vento, salientou ser do agrado da generalidade das 
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pessoas, dispondo, agora, a cidade de uma entrada e saída mais bonita. Relativamente ao relvado 

junto à Câmara Municipal de Trancoso, informou que se encontra cortado, considerando que as 

ervas daninhas aparecem em qualquer relvado. Respondendo já em parte às questões do deputado 

José Nascimento, relativamente às fotografias que, muito frequentemente, são tiradas junto à 

estátua do Bandarra houve o cuidado, sem grandes custos, de retirar o estacionamento da frente à 

Câmara, proporcionando assim uma vista destes equipamentos sem a presença de veículos. 

Quanto à delegação de competências para as Juntas de Freguesia, são as mesmas que a 

Administração Central coloca relativamente à Câmara, tendo já referido que as competências com 

facilidade  se delegam, sendo a grande dificuldade os meios e os recursos financeiros, no entanto 

refere que as Juntas de Freguesia sempre foram apoiadas com uma verba de no mínimo cento e 

sessenta mil euros e no  máximo duzentos  mil euros  para o total das Juntas de Freguesia, 

atendendo as limitações que se tem.----------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o Presidente da União de Freguesias de Trancoso e Souto Maior , André Pinto, 

respondendo ao deputado Tomás Martins que a limpeza urbana de Trancoso é da competência da 

Câmara Municipal, a não ser que haja uma delegação de competências, discorda que ter alguém 

da Proteção Civil a fiscalizar lotes ou terrenos, não é o caminho mais adequado, sabendo que  toda 

a gente sabe que tem essa responsabilidade. Em relação ao caso do Marco Constantino, deixa o 

alerta que o Marco precisa de ajuda todos os dias, e não só agora, aludindo que precisa até mesmo 

orientação, manifestamente que a Junta já deliberou conceder-lhe um apoio financeiro atendendo 

à gravidade dos factos. Agradece aos privados e a todos que o ajudaram. Menciona ao Presidente 

da Assembleia, que os pontos, nomeadamente o ponto antes da ordem do dia e o ponto um, estão 

a ser confundidos, acabando por misturar assuntos e não se ficar esclarecido.---------------------------

--- No uso da palavra o Presidente da Assembleia, esclarece o Presidente da União de Freguesias 

de Trancoso e Souto Maior, que no período de antes da ordem do dia, os deputados  são livres de 

trazer os assuntos que entenderem, sendo da sua inteira responsabilidade, evidente que levantar 

questões ao Presidente que podem depois vir a ser debatidos nos pontos da ordem do dia, só 

prejudica  o período antes da ordem do dia, que fica mais limitado para outros assuntos.-------------- 

--- Interveio o membro da assembleia municipal, Tomás Martins, para dizer ao Presidente da União 

de Freguesias de Trancoso e Souto Maior, que não disse que os serviços públicos têm a 

responsabilidade de limpar, disse sim, que não tem de ser um comum cidadão a ir à Câmara 

Municipal preencher um formulário com os dados do proprietário do lote, para depois este ser 

notificado para limpar e depois fiscalizar. O membro da Assembleia, Tomás Martins, colocou a 

questão “e se é o proprietário do lote tiver limitações não pode tratar deste assunto (?)”, alertou 

para que não haja nenhum dano em relação à saúde dos cidadãos por causa dos giestais, pulgas 
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e caraças, dentro do perímetro urbano de Trancoso. -------------------------------------------------------------

--- O Presidente da Assembleia, informou que o artigo 33º do Regimento, fala em pedido de 

esclarecimento e não em direito de resposta. Assim, alertou o deputado Tomás Martins, que a sua 

intervenção foi entendida como um pedido de esclarecimento e não como uma resposta que lhe 

tenha sido solicitada. Referiu que os lotes urbanos dentro dos limites da cidade estão de facto, 

cheio de giestas representando um perigo. No entanto, espera que não haja consequências graves 

para a saúde pública e relembra que todos os animais, independentemente de serem cobras, 

lagartos, pulgas ou caraças tem direito à vida. --------------------------------------------------------------------- 

--- Usou da palavra o membro da Assembleia, Daniel Joana, referindo que dois ou três casos 

apresentados no período de antes da ordem do dia, foram questões pertinentes de segurança, 

enquanto, que as outras foram casos de histeria sobre a erva no concelho de Trancoso, havendo 

coisas mais importantes para se debater em Trancoso. Refere que em todos os locais dentro e fora 

do concelho existe erva, e que nenhum concelho tem capacidade técnica para efetuar o corte de 

uma só vez, em todo o lado, em todas as aldeias, no meio de todos os bairros, pois é humanamente 

impossível. Entende o deputado, que é exagerado este tipo de conversa quando outros factos 

importantes se podem destacar, dando como exemplo a inauguração do novo Centro Escolar na 

Ribeirinha. Disse tratar-se de uma escola moderna com excelentes condições, localizada na zona 

norte e rural do nosso concelho. “Segurança sim, histeria não, é o apelo que faz nesta Assembleia.” 

Relembra que esta escola é um acontecimento assinalado, dando ótimas condições às crianças da 

zona norte do nosso concelho e, quem sabe mais tarde, a outros concelhos. Salientou que é um 

facto notável que põe o concelho a olhar para o futuro.---------------------------------------------------------- 

--- Interveio o membro da assembleia, Joaquim Cavaca, dirigindo-se ao Presidente da União de 

Freguesias de Trancoso e Souto Maior, questionou se tem conhecimento da “situação do jovem 

Marco e das suas limitações”. Referiu que o que aconteceu tem que alertar a sociedade, “temos de 

dar o exemplo de ajudar nas tragédias”, referiu o deputado, disse ainda, que durante trinta anos 

“viveu intensamente” a Proteção Civil e percebe dessa parte e que a questão da limpeza dos 

terrenos não é bem o que se refere. ----------------------------------------------------------------------------------

--- Usou da palavra o membro da Assembleia, João Paulo Matias, referindo que a relva e o modo 

do corte da relva é uma questão de importância  para o concelho de Trancoso e que o deputado 

Jorge Morgado, na última Assembleia, dissera que não tinha gostado nada, do monumento 

construído na  Rotunda do Chafariz do Vento. Porém, agora, na rotunda do referido monumento a 

única coisa que mudou é que já há relva e o deputado “já gosta do monumento”. O deputado Paulo 

Matias disse ainda, estar integralmente de acordo com as palavras do deputado Daniel Joana, no 

que concerne a “histeria” quanto ao assunto “relva/erva”.  Gostaria que colocassem a questão ao 
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Executivo, acerca dos Recursos Humanos que tem à sua disposição para tratar das ervas. São ou 

não suficientes(?), não sendo suficientes se a lei permitirá a contratação de novos funcionários(?). 

Refere ser importante saber se o Municipio tem ou não condições para identificar os infratores que 

não fazem limpeza, pois não basta referir que a lei permite ao Municipio notificar os infratores, o 

problema é que o Municipio não sabe quem são os proprietários dos terrenos e se solicitar 

informações nas Finanças, as mesmas não estão autorizadas a facultar dados. Referiu ainda, ter 

estado na inauguração do Centro Escolar da Ribeirinha e foi com agrado que viu muita gente 

daquela localidade contente, não obstante de referir que é uma obra com duas marcas, uma é o 

apoio à Educação e a outra é a aposto nas aldeias do concelho, transmitindo uma palavra de apreço 

a este Executivo pelo ato de coragem que tiveram em efetuar esta escola numa aldeia de baixa 

densidade populacional, em vez de ser efetuada na sede de concelho. Menciona ainda que este 

Executivo está no caminho certo com a boa gestão que tem vindo a fazer. Prova disso é um estudo 

efetuado pela Ordem dos Economistas no qual a Câmara Municipal de Trancoso assume o 1º lugar 

no item de sustentabilidade financeira, no universo da CIMBSE e o 2º lugar no item da boa 

governação, ao contrário do que é afirmado num comunicado emitido pelo PSD, em 10 de maio de 

2019, no qual refere que a Câmara Municipal já tinha gasto oitocentos mil euros em festas. Na 

verdade, o que a estava gasto nessa altura, era dez mil euros, e o que esta previsto nos itens do 

Orçamento, nunca ultrapassa os quinhentos mil euros até ao final do ano. Perante isto, o deputado 

salientou que é o caminho que têm de continuar a traçar e continuar com os pés bem assentes na 

terra, até porque, como jurista avençado na Câmara Municipal de Trancoso, soube que houve uma 

peritagem de um conjunto de obras executado pela empresa Lopes & Irmãos, nomeadamente em 

Castaíde e Póvoa do Concelho, e que a Câmara terá de se  preparar para pagar mais quinhentos 

mil euros por obras não concursadas e não orçamentadas que vêm do passado. Questiona, ainda, 

o Presidente, sobre as obras executadas pelo Executivo PS, se estão todas pagas ou não? ---------  

--- Interveio o membro da Assembleia, Tomás Martins, referindo que este Presidente de Câmara 

tem sempre a porta aberta e está  disponível para apoiar aquilo que é importante para o concelho, 

facto disso é a disponibilidade demonstrada para receber o  Fórum Internacional Destino Frontera, 

que envolve entidades, empresários e representantes públicos Espanhóis e Portugueses, tendo 

como objetivo o turismo da sustentabilidade enquanto produto integrado que se vai perspetivar até 

2030, reforçando o apelo para que todos possam participar. ---------------------------------------------------

--- Usou da palavra o membro da Assembleia, Jorge Morgado, referindo que apesar das 

observações que foram feitas não considera histeria (o caso da erva), pois em Vilamoura as relvas 

não estão assim. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da Assembleia, Daniel Almeida, referindo que não vai falar de erva mas 
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referir que a sua preocupação em criança, era ter água canalizada e saneamento, sendo hoje em 

dia outra a  prioridade -  a relva! Aproveita para dar os parabéns aos professores, auxiliares de 

educação, alunos e todos os funcionários que tornaram possível a realização de mais um ano 

escolar, parabenizando os alunos pelos excelentes resultados, não só no Agrupamento de Escolas 

de Trancoso, mas também na Escola Profissional de Trancoso, nomeadamente os alunos, Ricardo 

Monteiro, Bernardo Nascimento, Simão Moura, António Rodrigues e Raquel Silva que graças à 

direção da EPT, estes alunos conseguiram vencer dois concursos. Aproveita para  questionar o 

Presidente da Câmara, na pessoa da  Sra. Vereadora que tem o pelouro da Educação, sobre a  

flexibilização curricular, referindo que é mais proveitoso para o enriquecimento curricular, tendo 

implicações e entraves que podem impossibilitar essa tomada de posição por parte da nova direção 

do Agrupamento de Escolas de Trancoso e gostaria que fossem colocadas em prática todas as 

possibilidade para que a flexibilização curricular seja uma realidade possível aos nossos discentes. 

--- Interveio o membro da Assembleia, João Santos, agradecendo a inauguração do Centro Escolar 

da Ribeirinha, centro ligado à Educação que foi uma luta digna e bastante alongada, mencionando 

que necessitamos de uma educação que dignifique todos. Refere que o centro já se encontra a 

funcionar com as crianças que estão a frequentar as férias desportivas. Disse que a rede viária de 

transportes tem que ser repensada pois em Trancoso estão a perder-se alunos. É necessário ir 

buscar alunos a concelhos vizinhos de modo a poder-se assegurar a continuidade do Ensino 

Secundário em Trancoso. Relembra que houve eleições no Agrupamento de Escolas de Trancoso 

para uma nova direção, referindo que vai haver mudanças positivas. ---------------------------------------

--- Usou da palavra o membro da assembleia, José Nascimento, referindo que teve o cuidado de 

falar pela positiva e em termos de colaboração, achando que fosse melhor sobre a questão da relva 

embora alguns tenham falado pela negativa. Quanto ao Centro Escolar da Ribeirinha, deveria ter 

sido falado no ponto a seguir. Relativamente à delegação de competências pode ter-se antecipado, 

mas o ponto 4 fala apenas da aceitação por parte da Câmara e não das Freguesias. ------------------

--- No uso da palavra o Presidente da Assembleia, informou que a mesa da Assembleia procura 

seguir o regimento e a Lei, não condicionando nada nem ninguém. Disse que se existem pessoas 

que gostam de se exprimir livremente e que têm toda a  liberdade para o fazer não tirando a palavra 

a ninguém, sendo da responsabilidade de cada um levar os assuntos que julga prioritários para o 

período “antes da ordem do dia”. Disse que no período da informação do Sr. Presidente da Câmara, 

são transportados para esse período questões que não estão relacionadas com a atividade 

municipal referida, prolongando as assembleias. Na sequência da possibilidade de livre expressão, 

aborda uma  questão que é do interesse do concelho, do Município e da Assembleia Municipal, 

referindo que  a Câmara Municipal fez uma candidatura ao concurso das 7 Maravilhas Doces de 
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Portugal, expondo que é do interesse de todos que o desempenho dessa candidatura tenha o 

melhor resultado, apelando no sentido de fazerem a votação para que as sardinhas doces cheguem 

ao patamar que me merecem.-------------------------------------------------------------------------------------------

--- No uso da palavra o Presidente da Câmara, referiu registar com agrado a intervenção do 

deputado Daniel Joana. Quanto as questões levantadas pelo deputado João Paulo Matias, referiu 

serem poucos os recursos da Câmara Municipal, mesmo no que concerne aos Recursos Humanos, 

pois existem funcionários que solicitaram mobilidade e outros que foram aposentados causando 

algumas dificuldades. Quanto ao pagamento de obras, tudo aquilo que é executado é pago devido 

à Lei dos Compromissos. Respondendo ao deputado Jorge Morgado, disse que com o contributo 

de todos, Trancoso está bem e no bom caminho, dinâmico e com confiança. Respondendo ao 

deputado Daniel Almeida, regista a atenção que tem com a Educação e com os Jovens, estando 

atentos à flexibilização curricular. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--- No uso da palavra o Presidente do Município, salientou que abril e junho, foram meses de 

atividades intensas, de muito trabalho, muitos eventos e muitas obras. Houve dias marcantes, com 

eventos em todo o concelho, nomeadamente as 30h de concertinas nas Corças, uma serie de 

eventos em Vila Franca das Naves, destacando a cerimónia de homenagem aos Bombeiros 

Voluntários. Salienta as atividades em Trancoso como, o Encontro Diocesano de alunos do 9ª ano 

de EMRC, a IV RoTTa Amigos TTrancoso, o Encontro Regional do Desporto Escolar, as 

comemorações do Feriado Municipal, a 1º Prova de Challenge de Trancoso, a Prova de Perícia 

Automóvel - II Trofeu Raiano, 1º Trail do GDT e as Visitas Guiadas que trouxeram muita gente que 

levou muitas recordações de Trancoso. Referiu ainda, a colocação de massas betuminosas, 

limpeza de ruas, a manutenção de estradas e caminhos, a limpeza diária da cidade, os espaços 

verdes e recolha diferenciada do papel e plástico pelo comércio. Em termos de obras e projetos em 

execução, destacou o Centro Escolar da Ribeirinha que já foi inaugurado, o arranjo urbanístico da 

Rotunda do Chafariz do Vento que já foi concluído, a Área de Acolhimento Empresarial de Trancoso 

e o Centro de Desenvolvimento de Inovação Social de Trancoso que estão praticamente concluídos, 

as obras de requalificação da Igreja de Santa Marinha e largo envolvente em Moreira de Rei. Disse, 

também, que se iniciaram as obras do Centro de Recolha Oficial de Animais e salientou que as 

faixas de combustível estão a ser executadas. Quanto à execução financeira de receita e despesa, 

a receita está na ordem dos 35, 44% e a despesa na ordem dos 30%, taxas perfeitamente normais, 

neste meio do ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da Assembleia, José Nascimento, agradecendo a explicação que o Sr. 

Presidente transmitiu, admitindo que a quantidade de atividades referidas é positivo, deixando-o 
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satisfeito pela grandeza das atividades em tão pouco tempo, não havendo motivo para critica. Fez 

um reparo positivo entre os Serviços de Proteção Civil Municipal, que solicitaram ajuda aos Serviços 

Autárquicos da Junta de Freguesia do Reboleiro, de modo a identificarem os proprietários de um 

terreno para efetuarem a limpeza, não só dos pinheiros, mas também dos resíduos. Disse estar 

solidário com quem contribuiu para a concretização do projeto do Centro Escolar da Ribeirinha, 

nomeadamente a pessoa do professor João Santos e do Sr. Presidente da Câmara Municipal, que 

o tornaram realidade, trazendo melhores condições de estudos para os alunos e maior vida para 

este concelho. Solicitou ao Sr. Presidente que complemente este projeto, com o Polo Empresarial 

da Ribeirinha pois existem pessoas interessadas em implementar os seus projetos no local, criando 

condições para que o concelho cresça e fique equilibrado, pedindo que o Plano Diretor Municipal 

seja retificado o mais breve possível. ---------------------------------------------------------------------------------

--- Usou da palavra o Presidente de Junta de Moreira de Rei, Américo Mendes, agradecendo a 

intervenção na Igreja de Santa Marinha e sua envolvente. No entanto, questionou o Sr. Presidente 

sobre o prazo de conclusão da obra uma vez que a mesma já se arrasta à quase um ano, 

perguntando se o projeto se mantém ou se vai sofrer alguma alteração uma vez que é uma mais 

valia para o património de Moreira de Rei e para o turismo de Trancoso. Disse registar com agrado 

a reposição com massas betuminosas, na estrada que liga Trancoso à A-do-Cavalo e o corte da 

erva nas bermas das estradas. Aproveita para referir as obras que não constam da informação do 

Sr. Presidente da Câmara mas as  quais gostava que constassem na “informação”, como a situação 

da rede de águas e esgotos em Golfar, a questão dos arruamentos das aldeias de  Moinhos das 

Cebolas, Casas, Esporões, Moreirinhas e A-do-Cavalo, relembrando que a Junta está sempre 

disponível para encontrar uma solução visto ser uma necessidade urgente o repavimento destas 

ruas que se encontram em terra batida. Outra preocupação é a estrada que faz a ligação a Souto 

Maior, Moinhos das Cebolas, Valcôvo, Pisão, e Zabro que se encontram em péssimo estado. ------

--- Interveio o membro da Assembleia, João Santos, questionando sobre a abertura do concurso 

para constituição dos elementos da mesa e sugerindo que a constituição pudesse ser feita pela 

ordem de inscrição. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Usou da palavra o membro da Assembleia, Leonel Alves, referindo ter estado em Moreira de Rei 

e ter ficado surpreendido com o que viu, embora as inúmeras sepulturas antropomórficas sejam 

passado, têm de estar preservadas para que não fiquem no esquecimento. Congratula o Sr. 

Presidente da Câmara Municipal pelo trabalho desenvolvido e dá-lhe os parabéns quando referiu 

que a Câmara Municipal de Trancoso tem as contas em dia. Disse que a questão que o deputado 

Jorge Morgado levantou, relativamente à atribuição de verbas às Juntas de Freguesia, são todas 

contempladas por igual, achando isso injusto já que há freguesias com densidade populacional e 
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encargos diferentes. Por outro lado, referiu a mediocridade dos assuntos em que todos 

colaboraram, no período “antes da ordem do dia”, sobre ervas, quando há questões de ordem maior 

que necessitam de ser resolvidas. Referiu que para estar a par do que se passa no concelho, assina 

dois jornais. Um deles referia-se a Trancoso do seguinte modo “Roteiros – Terra de Poetas e 

Batalhas”, sendo uma terra com um património histórico invejável desde há décadas obrigando o 

Executivo a comemorar todos os eventos inerentes a Trancoso. Revoga ao Sr. Presidente para que 

não descure o assunto da extensão da linha ferroviária entre Vila Franca das Naves e o Pocinho, 

porque é uma mais valia para o concelho. Entende que é  o momento ideal para reforçar este apelo, 

pois foi lançada uma petição pública para a reativação da linha do Douro até Barca de Alva, havendo 

toda a pertinência que se faça uma complementaridade a essa petição através da intervenção dos 

autarcas que também tem interesse na  linha.----------------------------------------------------------------------

--- Interveio o Presidente de Junta de Moreira de Rei, Américo Mendes, referindo que a intervenção 

do deputado Leonel Alves também não teve nada a ver com a ordem de trabalhos, tendo apenas 

defendido Moreira de Rei e feito um reparo aquilo que está na informação do Sr. Presidente e aquilo 

que gostaria que estivesse.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --- Em resposta às questões, o Presidente do Município, agradece o reconhecimento que o 

deputado José Nascimento efetuou sobre o Centro Escolar da Ribeirinha, deixando ainda uma 

palavra de apreço ao Coronel Orlando Amaral, porque doou de forma gratuita o terreno para 

construção daquele Centro Escolar, tendo esta obra corrido bem com fundos do Estado, fruto de 

candidaturas que o Município efetuou  e têm vindo aprovadas,  significando o bom relacionamento 

que a Câmara Municipal de Trancoso procura ter, visto em 2017 termos tido a presença de 1 

ministro e 5 secretários de Estado, em 2018 a presença de 5 secretários de Estado e em 2019 já 

foram 3 secretários de Estado até ao mês de junho. Refere não esquecer a questão do deputado 

Leonel Alves, sobre a linha ferroviária que faz ligação entre o Pocinho e Vila Franca das Naves. 

Quanto às questões colocadas pelo Presidente de Moreira de Rei, refere que aquele achado 

arqueológico tem imensas potencialidades, valorizando o Património e trazendo mais turistas, não 

descurando o problema que existe para o financiamento de mais  duzentos e vinte mil euros do 

projeto, mencionando que está a tentar agendar uma reunião com a Direção Geral do Património 

Cultural na Direção de Cultura do Centro para que se possam ultrapassar todas as questões. 

Quanto aos arruamentos e obras na freguesia de Moreira de Rei e anexas, bem como a estrada é 

idêntico, referindo que ainda não foi avançado por falta de meios, pois não existe o visto do Tribunal 

de Contas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- O membro da assembleia, Tomás Martins, felicita a aquisição de equipamentos para a sala 

sensorial – projeto combate ao insucesso escolar, mas gostaria de saber quem vai dinamizar esta 
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sala. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- No uso da palavra o Presidente do Municipio, informa que a sala vai apoiar as crianças com mais 

dificuldades a nível de aprendizagem, com inicio no próximo ano letivo 2019/2020, encontram-se já 

contratadas algumas técnicas, nomeadamente na área da terapia da fala e psicologia,  e em 

colaboração com o Agrupamento verão a melhor solução de como irá funcionar. ------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, Jorge Morgado, questionando quais os custos de 

manutenção durante o período letivo do Centro Escolar da Ribeirinha e a estimativa do número de 

alunos que irão frequentar o referido espaço. ----------------------------------------------------------------------  

--- Em resposta, o Presidente do Município disse que os custos não serão superiores às quatro 

salas que estavam em funcionamento, não estimando custos maiores. Relativamente ao número 

de alunos neste momento estima-se cerca de 12 alunos no Pré-Escolar e 12 alunos no 1º Ciclo. -- 

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

--- No uso da palavra, o Presidente do Município referiu o rigor da atividade da Câmara, sendo a 

dívida menor apesar de ainda existirem preocupação, continuam no caminho da consolidação e 

estabilização das finanças da Câmara Municipal. Os resultados do desequilíbrio da gestão que 

aparecem nas contas consolidadas, que para além das contas do Município apresentadas também 

abrangem a empresa Feiras e Mercados de Trancoso – FMT e a TEGEC, sendo que da entidade 

FMT é cerca de dois mil e oitocentos euros negativo, e do Municipio cerca de quatro milhões e 

duzentos mil euros negativo, referentes a rendas não pagas do Centro Cultural Miguel Madeira, 

Campo da Feira e Central de Camionagem de Trancoso, porque o Municipio entendeu não 

reconhecer como dívida, tendo sido necessário constituir essas previsões relativamente à TEGEC 

em que as rendas não estão a ser reconhecidas desde o início do mandato. -----------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, Jorge Morgado, referindo ser prudente constituir essas 

previsões, perguntando o porquê de só agora essas previsões foram constituídas, e se a Câmara, 

está a pensar constituir mais previsões no futuro relativamente á TEGEC. --------------------------------

--- No uso da palavra, o Presidente da Câmara informou que é habitual na Assembleia de junho 

trazer sempre este ponto referente às contas consolidadas do Municipio. Relativamente as 

próximas previsões que sejam efetivamente necessárias constituir, desconhecemos, e quando 

entendermos que será necessário traremos o assunto. ----------------------------------------------------------

--- Usou da palavra o membro da assembleia, Jorge Morgado, referindo que seria prudente que 

essa provisão, no entanto refere que já deveria ter sido constituída antes e não só agora no 

exercício de 2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- No uso da palavra, o Presidente do Municipio deu a palavra ao Sr. Vice-Presidente, informando 

que o valor que esta em causa, faziam parte das contas da TEGEC, e à semelhança e coerência 
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da tomada de decisão do Executivo anterior, foi tomada uma medida idêntica aquela que já se tinha 

tomada, relativamente a outros períodos temporais, desconhecer essa dívida, constituindo a 

previsão. Relativamente a outras possíveis divídas contingentes, serão analisadas e serão objeto 

de ponderação e eventual inclusão, se esse for o parecer jurídico e técnico para o efeito. ------------

--- Não havendo mais intervenções e apresentadas as contas consolidadas do Município, relativas 

ao exercício económico de dois mil e dezoito à votação, foram aprovadas por maioria, com trinta e 

seis votos a favor e uma abstenção.  O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto 

três. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Tomando a palavra, o Presidente do Município, referindo que tendo em conta a plurianualidade 

desses contratos e os montantes envolvidos era necessária a autorização prévia da Assembleia 

Municipal para se iniciarem os procedimentos administrativos para a contratualização de 

transportes escolares em autocarro para o novo ano letivo. Disse que no exercício do ano de dois 

mil e dezanove, de setembro a dezembro, o valor estimativo seria de cento e dezanove mil euros e 

no ano de dois mil e vinte, de janeiro a julho, de duzentos e cinquenta e um mil euros. ----------------

--- Não havendo intervenções, procedeu-se à votação tendo sido a proposta aprovada por 

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

--- No uso da palavra, o Presidente do Municipio, informou que esta deliberação da não aceitação 

da transferência de competências, foi tomada em reunião extraordinária da última semana, sendo 

um assunto bastante controverso, que traz três diplomas que são os seguintes, Decreto Lei n.º 

21/2019 de 30 de janeiro que concretiza o quadro de transferência de competências para o 

Municipio e para as entidades municipais no domínio da educação e que termina a 30 de junho o 

prazo para comunicação a DGAL da não aceitação destas competência, no domínio da educação 

para 2019, sendo que até 30 de setembro terão de tomar outra deliberação para as competência 

na área da educação para 2020. Outros dois decretos que nem sequer são aplicáveis ao Municipio 

de Trancoso, é o Decreto Lei n.º 58/2019 de 30 de abril nos domínios do serviço público de 

transporte regulares e transportes turísticos de passageiros em vias navegáveis, e o Decreto Lei 

n.º 72/2019 no domínio das áreas portuário-marítimo, e como estes dois não são aplicáveis e os 

mesmos diplomas não preveem nenhuma forma de dispensa do órgão deliberativo, pelo que deverá 

ser formalmente decidida a não aceitação de tais competências. ---------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, Leonel Alves, referindo que se revê totalmente na proposta 

enviada, porque estes decretos ainda deverão ser alvo de regulamentação, sendo prematuro 

aceitar esta situação, sugerindo ao Presidente do Municipio criar uma comissão que analise os 

decretos-lei, sobre esta matéria de modo a equacionar as vantagens e desvantagens de aceitar ou 



Ata n.º 11 – 28 de junho 2019 

 

 

Pág. 16 
 

não estas propostas, para que em próximas assembleias não fiquem sem a devida informação, 

relembrando que não se pode esquecer das dívidas que encontrou. ---------------------------------------- 

--- Usou da palavra o membro da assembleia, Paulo Leocádio, referindo que se vai abster, porque 

a proposta apresentada pelo Executivo não vem fundamentada, seria pertinente ver um quadro 

comparativo, ou pelo menos, ser dada a conhecer a esta assembleia os números do despacho 

conjunto enviado anteriormente, na matéria de despesas de infraestruturas, de recursos humanos, 

transporte escolar e ação social. Alertando que temos de nos pronunciar até 30 de setembro sobre 

a transferência de competências na área da educação para o ano 2020/2021. Questionou o Sr. 

Presidente do Município, se a Câmara questionou a Secretaria de Estado, dentro do prazo 

estipulado no já referido despacho conjunto.------------------------------------------------------------------------

--- Em resposta, o Presidente do Município disse que não estão reunidas as condições, no aspeto 

financeiro, nem a nível de recursos para aceitar estas competências, sendo esta deliberação 

apenas para 2019, como já tinha referido não existe nenhum estudo e que não havia sido feita 

nenhuma contraproposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Não havendo mais intervenções foi colocada a proposta à votação, tendo a mesma sido 

aprovada por maioria com trinta e sete votos a favor e duas abstenções. O Presidente da Mesa 

informou que se iria passar ao ponto cinco. -----------------------------------------------------------------------

--- No uso da palavra o Presidente do Município, informou que era uma boa noticia para as Juntas 

de Freguesia, trazer esta proposta, porque as Juntas conseguem gerir muito bem, muitas vezes 

com pequenas verbas fazer grandes obras, salientando que a Câmara Municipal de Trancoso quer 

honrar os seus compromissos e que não consegue ir mais além do que o montante atribuído, sendo 

quatro mil euros para cada uma. Refere que no ano passado o valor máximo atribuído foi de três 

mil e quinhentos euros para o conjunto das Freguesias, apesar de todas as freguesias serem 

diferentes no concelho de Trancoso, há freguesias que recebem dezasseis mil e trezentos euros 

sendo a atribuição menor, e a maior no valor de vinte e cinco mil euros, tendo as uniões de 

freguesias uma verba mais significativa, nunca chegaram aos os cem mil euros. Apesar de todas 

as condicionantes que existem com os empréstimos, o pagamento de processos e outros apenas 

conseguimos disponibilizar esta verba para cada Junta. --------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, José Nascimento, agradecendo a explicação dada pelo 

Presidente da Câmara, sendo este o ato genérico a todas as Juntas de Freguesia e que depois 

haverá o ato específico e mais concreto, pontualmente, para setembro. Refere ainda que a 

transferência de competência, implica também a transferência de meios para as Freguesias, 

achando que nos locais mais próximos do cidadão se pode prestar um melhor serviço a um custo 

mais reduzido. Refere ainda que até 30 de setembro, terá de se decidir sobre a transferência de 
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competências para o ano 2020, tendo de haver uma orientação pela Câmara para que as Juntas 

possam saber para onde caminham, apelando em nome dos munícipes e das freguesias que o 

Executivo ajude com uma reunião durante o mês de setembro antes da assembleia para delinear 

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

--- Usou da palavra o membro da assembleia, Tomás Martins, fazendo um reconhecimento público 

a este Executivo, pelo apoio efetuado às Juntas de Freguesia, porque o Municipio teve esta folga e 

podia ter ficado calado, mas decidiu entregar o dinheiro a quem faz bom uso dele, felicitando-o por 

isso e também pela boa gestão. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

com trinta e sete votos a favor e uma abstenção. -----------------------------------------------------------------

--- O Presidente do Município informou, ainda, que iriam fazer todos os possíveis para que nas 

próximas duas semanas possam elaborar os protocolos e atribuir as verbas às Juntas de Freguesia.  

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

--- 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 

 

--- O Segundo Secretário 
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