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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

TRANCOSO DE 26 DE SETEMBRO DE 2019 

 

--- Aos vinte e seis dias do mês de setembro 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 – Apreciação da Informação do ROC sobre a situação económico financeira do 

Município, respeitante ao 1º semestre de 2019; ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

prevista do n.º 1 do artigo 112º - A do respetivo Código, em relação à habitação próprio e permanente, em 

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

--- Ponto número cinco – Plano Diretor Municipal (PDM) – ponto de situação de processo de revisão; ------ 

--- Ponto número seis – Análise, discussão e votação da proposta relativa à sexta alteração do PDM; ------

--- Ponto número sete – Apreciação da alteração por adaptação do conteúdo do n.º 1 do artigo 45º do 

Regulamento  do PDM; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Ponto número oito – Analise, discussão e votação da proposta relativa à primeira alteração do mapa de 

pessoal de 2019; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Ponto número nove – Análise, discussão e votação relativas a uma adenda ao contrato 

interadministrativo de delegação de competências na CIMBSE, do serviço publico de transporte de 

passageiros; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Ponto número dez – Análise, discussão e votação da proposta relativa à não aceitação da transferência 

de competências para os órgãos municipais , para 2019 e 2020, de acordo com o previsto na Lei-Quadro da 

Descentralização; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Ponto número onze – Análise, discussão e votação de proposta relativa à terceira revisão ao orçamento 

da receita e da despesa e à corresponde alteração às Grandes Opções do Plano, para o corrente ano; -----

--- Ponto número doze - Análise, discussão e votação de propostas relativas à atribuição de apoios 

financeiros, mediante a celebração de protocolos, às seguintes entidades: Freguesia da Cogula, Freguesia 

de Cótimos, União das Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital e União das Freguesias de Vale do 

Seixo e Vila Garcia; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--- Depois de assinada a folha de presenças, para verificação de quórum, constatou-se a falta dos membros 
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da assembleia, João Paulo Rodrigues Matias, substituído por Luís Manuel Albino Salvador e Paulo Sérgio 

Leocádio Bernardo, substituído por Patrícia Raquel Bernardo Ribeiro Lavoura, membros do Grupo Municipal 

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

Presidentes de Junta da Freguesia do 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 Freches e 

Torres, António José Pires Fonseca; da Freguesia de Rio de Mel, Hugo David da Silva Neves; da Freguesia 

da Castanheira, Francisco José Máximo Barreiros, substituído por Vítor José Anacleto Santos; da Freguesia 

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

Manuel Henriques Lameiras, substituído por Maria Luisa Duarte Fonseca da Silva; da Freguesia de 

Moimentinha, José Carlos Andrade Pinto, substituído por Elisabete Condesso Rodrigues  e da União de 

Freguesias de Trancoso e Souto Maior, André Miguel Pinheiro Lourenço Pinto, substituído por Elisabete 

Maria Veríssimo Lopes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Paulo Pires Tenreiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

votação, tendo sido a mesma aprovada por maioria com cinco abstenções. Seguidamente transmitiu que 

tinha chegado a esta mesa uma Moção subscrita pelos Presidente de Junta de Cogula, Cótimos, Valdujo e 

União de Freguesias de Vale do Seixo e Vila Garcia, com o seguinte título: “Rejeição de instalação de 

tanques de receção e rejeição de atividade de extração mecânica de gordura vegetal dos bagaços de 

azeitona e comercialização de biomassas”, com o seguinte teor: ---------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------MOÇÃO------------------------------------------------------------------ 

“REJEIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TANQUES DE RECEÇÃO E REJEIÇÃO DE ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO 

MECÂNICA DE GORDURA VEGETAL DOS BAGAÇOS DE AZEITONA E COMERCIALIZAÇÃO DE 

BIOMASSAS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Que se pretende evitar graves danos de saúde pública e ambientais, em área da freguesia de Valdujo, e 

nas áreas das freguesias circundantes, no concelho de Trancoso, com pretensa instalação de tanque ou 

tanques de receção ou de armazenamento e retenção de bagaço de azeitona e da atividade de extração 

mecânica de gordura vegetal dos bagaços de azeitona e comercialização de biomassas, no terreno das 

antigas instalações da falida firma Chupas e Morrão, na EN 102, junto ao ramal da Cogula. --------------------- 

2. As populações das freguesias referidas, que podem ser irremediavelmente afetadas na sua qualidade de 

vida, por motivos deterioração da saúde pública, pelo forte impacte ambiental, claramente negativo, e por 

danos suscetíveis na coesão social das áreas envolvidas, o que decorrerá,  gravemente, de qualquer 

instalação e como a que se indicia pela obra ilegal já realizada e pela atividade e objeto societário da empresa 

Trancoliva, Lda.,  no terreno supra referido. -------------------------------------------------------------------------------------

3. Os residentes nestas freguesias estão muito consciencializados sobre as ameaças socioambientais que 
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lhe estão a tentar impor, rejeitam completamente a intenção de instalação referida e sentem-se fortemente 

desconfiados sobre o que se antevê de forte afetação na saúde pública e pelo consequente agravamento 

do despovoamento da aldeia, derivando implicações negativas de desestruturação familiar, nestas 

comunidades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. A instalação, já iniciada com movimentos de terras para um tanque de receção, já escavado, abusiva e 

ilegalmente, comprovadamente com falta de licenciamento, face aos preceitos legislativos e ao devido 

respeito à comunidade local, verificando-se que só após intervenção camarária e das autoridades 

fiscalizadoras, notificando o proprietário do terreno e gerente da empresa infratora, este procedeu, 

aparentemente, à suspensão dos trabalhos em curso. ---------------------------------------------------------------------- 

5.  Só na sequência desta notificação, a este procedimento ilícito, veio o proprietário do terreno, sócio-

gerente da firma Trancoliva, Lda, NIF 515090891, com sede na Estrada Nacional 102, ao Km 110. 04, 6420- 

341 Trancoso, cuja atividade societária consiste na extração mecânica de gordura vegetal dos bagaços de 

azeitona e comercialização de biomassas, dar entrada no Município com um pedido, no qual a intenção é 

conducente ao licenciamento da construção de um tanque de receção de bagaço de azeitona. ----------------- 

6. A instalação do tanque de receção de bagaço de azeitona e de qualquer atividade de extração mecânica 

de gordura vegetal dos bagaços de azeitona e comercialização de biomassas, ou de outra agroindústria, 

pode reduzir irreversivelmente a capacidade de regeneração natural e é contrária à valorização dos serviços 

ecossistémicos, serviços ecossistémicos que são os verdadeiros alicerces do desenvolvimento sustentável 

que se ambiciona no concelho e que são parte intrínseca da área, cuja afetação em sede do Plano Diretor 

Municipal em vigor se encontra na categoria de espaço florestal e com limitações. --------------------------------- 

7. O bagaço de azeitona é um subproduto agroindustrial, da produção de azeite. Composto basicamente 

pelas cascas, resíduos da polpa e fragmentos do caroço da azeitona, este subproduto agroindustrial pode 

ser ainda sujeito a tratamentos com solventes ou a processos físicos para extração da gordura 

remanescente, o óleo de bagaço de azeitona bruto. -------------------------------------------------------------------------- 

8. Dado que se considera tecnicamente que o bagaço de azeitona é subproduto da produção do azeite, não 

é um produto agrícola, assim substancialmente diferente, e para o qual o Plano Diretor Municipal do 

Município de Trancoso não dá respaldo legal para edificação em zona florestal, conforme plasmado no Art.º 

24º,2, daquele plano de ordenamento do território. --------------------------------------------------------------------------- 

9. Pela dimensão dos tanques ilegalmente já escavados, trata-se de prosseguir para uma instalação 

industrial de dimensão considerável, ultrapassando ainda mais e claramente, o que está disposto no artigo 

supra, tanto assim, que se verificará um abusivo atropelo ao texto legislado, dado que, pelo descrito no ato 

societário da empresa, comprovadamente, a atividade a desenvolver é para extração mecânica de gordura 

vegetal dos bagaços de azeitona e a produção de biomassas, o que infere uma atividade industrial pesada, 

não compatível com o regime de uso preconizado para a área em questão. ------------------------------------------ 

9. Sendo licenciada a instalação referida, prevê-se exposição ambiental muito grave, nomeadamente pela 

poluição atmosférica, pelos agentes nocivos poluentes das partículas emanadas e inaladas, com uma forte 

carga poluidora por emissão de gases do processo produtivo, agravamento da saúde nas zonas circundantes 
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e redução da esperança de vida que não só afetará as pessoas, idosos, novos e crianças, afetará também 

os animais e a vegetação pelo processo de bioacumulação, processo pelo qual as substâncias ou compostos 

químicos são absorvidas pelos organismos quando as substâncias são assimiladas a partir do meio 

ambiente, no solo, nos sedimentos e na água, ou de forma indireta, pela ingestão de alimentos quem contém 

essas substâncias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Forte pressão sobre os recursos hídricos, que são escassos, diminuição da qualidade do ar respirado, 

cheiros nauseabundos (a aziaga ou baganha), agravado pelas características geomorfológicas e 

microclimáticas da área com neblinas e nevoeiros frequentes de baixa altitude que vão reter nas cotas mais 

baixas estes odores insuportáveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11. Previsão do aumento do ruído ambiental; Maior quantidade de resíduos e propensão para aumentar a 

quantidade de insetos diversos e ocorrência de pragas de moscas; Aumento do tráfego de transporte pesado 

em geral e também em zonas residenciais, com mais custos ao erário público municipal devido ao 

acrescimento de manutenção na rede de estradas do concelho, em nada contribuindo para a necessária 

descarbonização da economia, antevendo-se maiores dificuldades na mitigação das alterações climáticas. - 

12. Sendo a zona considerada de risco de incêndio rural máximo, o risco será agravado pelo que pode 

decorrer nas instalações de armazenamento e refinação de bagaço de azeitona, pelos açúcares que se 

encontravam dissolvidos nas águas-ruças, que ficam agora retidos no bagaço de azeitona armazenado nos 

tanques, que por efeito das altas temperaturas climáticas e dos secadores que são utilizados, promovem a 

sua caramelização, podendo até certo ponto ocorrer risco e propagação de incêndio rural ou florestal. ------- 

Considerando ainda: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Que foram ponderadas as questões que são inerentes à sustentabilidade económica, ambiental e social, 

nestas áreas territorialmente abrangidas por estas freguesias do concelho de Trancoso, tanto pela análise 

da sua estrutura empresarial e do seu desenvolvimento económico, quer pelo reconhecimento da sua matriz 

identitária e das características sociodemográficas e culturais das suas populações, quer ainda, pela 

identificação e diagnóstico da sua envolvente ambiental. ------------------------------------------------------------------- 

14. Que a atividade económica desta empresa é de carácter sazonal, de emprego precário e pouco 

qualificado, não dando resposta às necessidades de empregabilidade para fixação de jovens do concelho, 

nomeadamente da escola profissional de Trancoso, não traduzindo valor acrescentado para a economia 

local e regional, requerendo-se, portanto, um outro paradigma de desenvolvimento económico e que se 

pretende sustentável, socialmente adequado e ambientalmente seguro. ----------------------------------------------- 

15. Que são tidos em conta os objetivos de desenvolvimento definidos para o concelho, de proteger, 

preservar e ordenar a estrutura verde territorial, particularmente, nos espaços destinados ao uso florestal, 

com as atividades que ali poderão estar previstas e serem realizadas, e por forma a garantir sustentabilidade 

ao território e às gerações vindouras. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. A instalação do tanque de receção de bagaço de azeitona e de qualquer atividade de extração mecânica 

de gordura vegetal dos bagaços de azeitona e comercialização de biomassas, ou de outra agroindústria, 

pode reduzir irreversivelmente a capacidade de regeneração natural e é contrária à valorização dos serviços 
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ecossistémicos, serviços estes que são os verdadeiros alicerces do desenvolvimento sustentável que se 

ambiciona no concelho e que são parte natural e intrínseca da área, cuja afetação em sede do Plano Diretor 

Municipal, reiteradamente, se encontra na categoria de espaço florestal e com limitações de utilização. ----- 

17. Entendendo-se que se pode melhorar o espírito da lei e aplicabilidade do direito, do Plano Diretor 

Municipal, no que respeita ao número 2 do artigo 24º deste plano, desde que todas as categorias de 

edificação sejam convergentes com a promoção da melhoria da qualidade de vida, com a defesa dos valores 

ambientais e paisagísticos, com a observância da sustentabilidade social e ambiental das populações e 

evitar distorções ou excesso na oferta de produtos agrícolas transformados no mercado concelhio. ----------- 

18. Pelos fatos descritos, tendo em conta a vontade e os direitos da população destas freguesias, 

consagrados pela Constituição da República Portuguesa, particularmente, pelo artigo 9.º, no que diz respeito 

ás tarefas fundamentais do Estado, de proteger e valorizar o património cultural do povo português, defender 

a natureza e o ambiente, preservar os recursos naturais e assegurar um correto ordenamento do território; 

pelo artigo 48.º sobre a participação na vida pública, assegurando que todos os cidadãos têm o direito de 

tomar parte na vida política e na direção dos assuntos públicos do país, diretamente ou por intermédio de 

representantes livremente eleitos e que todos os cidadãos têm o direito de ser esclarecidos objetivamente 

sobre atos do Estado e demais entidades públicas; e pelo artigo 66.º do mesmo diploma primordial, 

garantindo-se que todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o 

dever de o defender, assegurando-se o direito ao ambiente, no quadro de um desenvolvimento sustentável, 

o que incumbe ao Estado, por meio de organismos próprios e com o envolvimento e a participação dos 

cidadãos, prevenir e controlar a poluição e os seus efeitos, ordenar e promover o ordenamento do território, 

tendo em vista uma correta localização das atividades, um equilibrado desenvolvimento socioeconómico e 

a valorização da paisagem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19. Dar conformidade aos objetivos da política e dos princípios materiais de ambiente plasmados no 

articulado da lei de bases da política de ambiente, Lei n.º 19/2014 de 14 de abril, visando a efetivação dos 

direitos ambientais, através da promoção do desenvolvimento sustentável, suportada na gestão adequada 

do ambiente que assegure o bem-estar e a melhoria progressiva da qualidade de vida dos cidadãos, 

consignada na ação direta dos órgãos e agentes do Estado nos diversos níveis de decisão local, pelo forte 

impacte negativo no desenvolvimento sustentável do concelho e, particularmente, nas áreas 

correspondentes às Freguesias, cujos Presidentes de Junta são signatárias desta moção de rejeição. ------- 

20. Que os signatários vêm junto da Assembleia de Trancoso, veemente, rejeitar a intenção de finalização e 

legalização da obra do tanque ou tanques de receção de bagaço de azeitona e de qualquer atividade de 

extração mecânica de gordura vegetal dos bagaços de azeitona e comercialização de biomassas na área 

referida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim a Assembleia Municipal de Trancoso na sua reunião de 26 de setembro de 2019, decide: --------------- 

1. Manifestar o seu repúdio pela intenção de se vir a instalar qualquer atividade de extração mecânica de 

gordura vegetal dos bagaços de azeitona e comercialização de biomassas na área referida no considerando 

1.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Manifestar a sua discordância com a intenção da empresa, referida no considerando 5, de prosseguir a 

sua atividade económica na área já referida, contrariando o disposto no Plano Diretor Municipal de Trancoso.  

3. Propor à Câmara Municipal que todas as tipologias de edificação para a área referida no considerando 1 

não concorram para distorções ou excesso na oferta de produtos agrícolas transformados no mercado 

concelhio, sejam convergentes com a promoção da melhoria da qualidade de vida, a defesa dos valores 

ambientais e paisagísticos e a observância da sustentabilidade social e ambiental das populações. ----------- 

4. Recomendar à Câmara Municipal de Trancoso a tomadas de medidas com vista à reposição de situação 

anterior à obra de escavação levada a cabo e referida no considerando 4. -------------------------------------------- 

Trancoso, 26 de setembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Os signatários, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Junta de Freguesia de Cogula, Presidente da Junta de Freguesia Cótimos, Presidente da 

Junta de Freguesia de Valdujo, Presidente da Junta de Freguesia de União de Vale do Seixo e Vila Garcia”. 

--- O Presidente de Mesa deu a palavra aos membros da assembleia para se pronunciarem sobre a Moção. 

--- Usou da palavra o membro da assembleia, Tomás Martins, referindo a sua solidariedade com o assunto 

e questionando o Executivo se têm alguma informação ou se já existe alguma decisão. --------------------------

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

manifestando o apoio às quatro juntas representantes da moção. Questiona o Executivo sobre a legalização 

dos tanques, o licenciamento e qual a posição tomada sobre o assunto, justificando que a saúde publica dos 

moradores não fundamenta a criação desta empresa, com o objetivo de arranjar alguns postos de trabalho.- 

--- Interveio o membro da assembleia, José do Nascimento, referindo que ainda não existe informação 

concreta sobre o que pensa o Município, estando em causa valores ambientais, económicos e empresariais, 

não devendo ser tomada nenhuma decisão de animo leve. ----------------------------------------------------------------

--- Usou da palavra o membro da assembleia, Joaquim Cavaca, mencionando que já tinha como objetivo 

levantar está questão e informa que está do lado dos Presidentes de Junta, uma vez que se preocupa com 

as questões ambientais, questionando o Executivo sobre qual a posição técnica, pessoal e coletiva.----------

--- Interveio o membro da assembleia, Daniel Joana, informando que devem ser prudentes neste tipo de 

situações, e que se deverá ponderar os prós e os contras desta instalação. Apoia esta moção e salienta que 

o ambiente é mais facilmente destruído do que regenerado, devendo ter bastante cuidado com aquilo que 

se autoriza a vir para o nosso concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------

--- Usou da palavra o membro da assembleia, Jorge Morgado, referindo que a Câmara deveria prestar um 

esclarecimento em vez de se estar a discutir o problema, concordando com a defesa dos interesses que a 

moção apresenta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Usou da palavra o Presidente de mesa da  assembleia, referindo que não se vai manietar qualquer decisão 

da Câmara, mencionando que a moção chegou à Assembleia, referindo a manifestação de repúdio com a 

instalação de qualquer atividade, discordar com a Empresa, sugerir e recomendar à Câmara, salientando 

que não se vai tomar nenhum decisão em definitivo. Refere ainda que a Moção tem de ser apresentada, 

discutida e colocada a votação independentemente da posição da Câmara. ------------------------------------------
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--- O Presidente do Município, no uso da palavra, informou que o ambiente é a principal preocupação do 

Municipio, congratulando esta moção sobre a instalação de um tanque de receção e rejeição de gordura 

vegetal dos bagaços de azeitona ter vindo à Assembleia, refere que durante algum tempo não teve 

conhecimento deste assunto, não foi pedido nenhum tipo de licenciamento, tendo recebido várias pessoas 

a manifestar a preocupação sobre o assunto. Informou que a Câmara já estava a tomar as devidas 

precauções, tendo solicitado ao proprietário para regularizar a situação de licenciamento, contendo a 

memoria descritiva com a descriminação das atividades a desenvolver e o seu enquadramento em termos 

de regras do PDM. Mencionou a posição tomada pela Câmara no dia 7 de agosto de 2019, consistiu em 

fazer a avaliação do projeto uma vez que ainda não se conhece a finalidade do referido tanque. Acrescentou 

que uma empresa nunca será licenciada se violar as disposições legais, nomeadamente em termos 

ambientais. Salientou que a Câmara está atenta à situação respeitando sempre os direitos dos munícipes 

uma vez que nem todos os investimentos contribuem para o desenvolvimento económico e social do 

concelho. Informou ainda, que após reunião com o proprietário lhe foi enviado um ofício com o seguinte 

términus “Nesse sentido e de acordo com o disposto n.º 3 do Art.º 11º do Regimento de Construção e 

Certificação, deverá no prazo de 15 dias apresentar os elementos em falta, ficando suspenso os termos 

ulteriores do procedimento sob pena de rejeição liminar”. Referiu que até à presente data não deu entrada 

qualquer pedido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- O Presidente da Mesa colocou a moção a votação tendo a mesma sido aprovada por maioria com 34 

votos a favor e 3 abstenções. Informou ainda, que procederá à sua declaração de Voto: “Embora desconheça 

as implicações que a dita instalação possa vir a causar às pessoas e ao ambiente, o facto de a moção ter 

sido subscrita por quatro Presidentes da Junta que considero pessoas bem esclarecidas, bem informadas e 

apoiadas pelos seus fregueses, não tive dúvidas em aprovar a moção.”------------------------------------------------

--- Não havendo mais intervenções o Presidente da Mesa da Assembleia, informou que se iria passar ao 

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

--- Usou da palavra o membro da assembleia, José Nascimento, que apresentou a seguinte declaração de 

voto: “Uma oportunidade perdida - A situação caótica do Estado, é consequência das opções políticas 

seguidas pela “geringonça”, nos últimos 4 anos. O PCP e o BE, conseguiram impor a António Costa, muitas 

medidas, que nunca tinham sido aceites pelo PS. António Costa, ao iludir os Portugueses dizendo que «tinha 

virado a página da austeridade», criou a ideia de que tudo era possível. E ao governar para as corporações, 

permitiu que todas elas reivindicassem mais e mais. António Costa, está a beber do seu próprio veneno. --- 

- Os 4 anos da geringonça, foram uma oportunidade perdida, pois Portugal não aproveitou a conjuntura 

internacional muito favorável para ter um forte crescimento económico que lhe permitisse aproximar-se dos 

países mais ricos da Europa e não ser ultrapassado por países que eram mais pobres do que nós, e que 

vieram de regimes comunistas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O Governo da geringonça não teve uma visão estratégica para Portugal e limitou-se a fazer o que já estava 

previsto após o fim do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, ou seja, remover os cortes nos 

salários, nas pensões, nas prestações sociais e eliminar a sobretaxa do IRS. Ora, tudo isto fora 
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consequência da bancarrota do Estado que o PS nos deixou em 2011, de cujo Governo, liderado por José 

Sócrates, faziam parte muitos dos actuais ministros e secretários de Estado. ---------------------------------------- 

- O Ministro das Finanças, Mário Centeno, teve uma virtude. Foi um bom seguidor de Vitor Gaspar (talvez o 

Gaspar 2). A diferença, é que aquele, foi obrigado a cumprir o memorando que lhe foi imposto, para evitar a 

bancarrota; enquanto este, por sua vez, soube aproveitar a embalagem, apanhou o comboio em andamento 

e, soube incluir nos orçamentos o que o povo gosta de ver e ouvir para depois decidir, como melhor entendia, 

com cativações ou sem elas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Basta ler os relatórios do Conselho das Finanças Públicas, em que Teodora Cardoso desmistificou as 

opções do Governo, ao referir que dizia uma coisa e fazia outra, para concluir que António Costa e Mário 

Centeno põem no orçamento o que é necessário para obter a aprovação do PCP e o BE e depois, na sua 

execução, cortam no investimento e nos serviços públicos, e aumentam os impostos indiretos para cumprir 

as regras europeias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Podíamos estar muito melhor em termos de crescimento económico (mas tivemos dos crescimentos mais 

baixos da União Europeia). Se o Governo da geringonça não tivesse feito a reversão das privatizações, se 

tivesse diminuído a carga fiscal às empresas e famílias, com redução do IRC e do IRS, se tivesse criado 

condições para as empresas portuguesas investirem, e se tivesse atraído o investimento direto estrangeiro, 

podíamos, entre outras coisas, ter evitado a saída de tantos portugueses. Se é certo que entram outros, que 

em número poderão compensar, mas a diferença é que os que saiem são qualificados, que foi preciso investir 

na sua formação, enquanto que, os migrantes, de um modo geral, são pessoas com baixo nível de 

qualificação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Mas sabemos que o Governo da geringonça era incapaz de fazer isto pelo ódio que tem à economia de 

mercado, à iniciativa privada, às empresas e aos empresários. ----------------------------------------------------------- 

- O investimento público da geringonça, é mais baixo do que no tempo da troika. Por isso, os serviços 

públicos nos transportes (comboios, barcos, autocarros e metro), na saúde, na educação e nas funções de 

soberania, estão como se sabe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A geringonça foi responsável, em 2018, pela maior carga fiscal dos últimos 23 anos. O IRS continua mais 

alto do que era antes da troika e os impostos indiretos foram aumentados brutalmente. --------------------------- 

- Em termos sociais, o Governo da geringonça já teve mais greves em 3 anos, do que o Governo PSD/CDS 

em 4 anos, com a troika em Portugal. Cai por terra a teoria de que a geringonça tinha acabado com a 

crispação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 45 anos depois do 25 de Abril, Portugal continua a ser um dos países europeus onde há mais desigualdade. 

Medidas como os manuais escolares gratuitos para todos no ensino obrigatório, ou a redução das propinas 

no ensino superior para todos, bem como os passes sociais quase gratuitos, independentemente de serem 

de famílias ricas ou pobres, só vai agravar mais as desigualdades sociais. É a classe média a legislar em 

benefício próprio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A não recondução de Joana Marques Vidal como procuradora-geral da República foi das decisões mais 

estranhas deste Governo, e a redução do horário de trabalho da Função Pública das 40 para 35 horas, foi 
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das decisões mais irresponsáveis e absurdas. Vemos agora quanto custa pagar as horas extras no SNS, 

especialmente na classe de enfermeiros. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Infelizmente, o Presidente Marcelo permitiu que tal acontecesse. Em vez de ser árbitro na disputa entre 

Governo e oposição, resolveu tomar partido do Governo, desvalorizando muitos dos erros cometidos, e 

tentando credibilizar a solução governativa. Não esqueço que, em Junho de 2017, na tragédia dos fogos 

florestais, ao chegar ao local, disse ao então secretário de Estado da Administração Interna, para o consolar, 

que tinha sido feito tudo o que era possível, quando já sabia que não tinha havido meios aéreos e havia 

vítimas mortais. Só não se sabia a dimensão da tragédia. Quer se queira quer não queira, o seu mandato 

vai ficar ligado ao Governo da geringonça, que é um dos três piores dos últimos 45 anos, e a todas as 

tragédias que ocorreram nesta legislatura.--------------------------------------------------------------------------------------- 

- A geringonça uniu-se (união negativa). Não pelo “amor” à Pátria, mas pelo ódio a Passos Coelho e ao seu 

Governo;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- A união de interesses, serviu simplesmente para aprovar os orçamentos, recebendo uns brindesinhos em 

troca, para se calarem e reduzir a crispação social, com mais ou menos controlo dos sindicatos. Agora, estão 

a ficar zangadas as comadres, começam a saber-se algumas verdades. ---------------------------------------------- 

- Apesar de ter havido muitas greves, muitas reivindicações das classes, o impacto foi reduzido, porque os 

sindicatos estavam comprometidos. Mas, o mais negativo, é que apesar de muitas reivindicações serem 

justas, poucos desses problemas foram resolvidos. (só alguns exemplos): -------------------------------------------- 

- Baixa qualidade dos serviços prestados (saúde, ensino, justiça); ------------------------------------------------------- 

- Descapitalização das empresas; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Descida das exportações; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Aumento das importações; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Aumento da emigração qualificada. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Combustíveis mais caros, apesar do crude estar em baixa; -------------------------------------------------------------- 

Daí resulta o que já se sabe e, muito provavelmente, muito mais que viremos saber mais tarde: --------------- 

- Vejamos agora mais alguns exemplos: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- 16 países da EU que cresceram mais do que Portugal; ------------------------------------------------------------------- 

- Portugal não soube aproveitar a oportunidade que teve com a economia internacional favorável; ------------ 

- Juros a taxa 0. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Não houve ambição. O Governo procurou apostar no Markting e nas promessas adiadas. Empurrar os 

problemas com a barriga. E, nisso, diga-se a verdade, soube fazê-lo. Teve a máquina bem montada. Quando 

as coisas correm a favor, depressa espalham a notícia. Quando as notícias são desfavoráveis, remetem-se 

ao silêncio. Ou, quando se pronunciam, é para negar os factos, ou mesmo fazer acusações em todas as 

direções. O Sr. 1.º Ministro não lida bem com as crises. É melhor quando os ventos são favoráveis. ---------- 

- Veja-se o que aconteceu com os incêndios, (em que a culpa foi sempre imputada aos Presidentes de 

Câmara e outras entidades); --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- O mesmo aconteceu com Tancos. Ninguém sabia nada de nada. Foi preciso a justiça lembrar ao Ministro 

da Defesa aquilo que ele negava saber. E, possivelmente, não será o único; ----------------------------------------- 

- Na CGD, desde Constâncio até “à mulher da limpeza”, ninguém se lembra de coisa alguma; ------------------ 

- Vêm também agora os coletes e as golas inflamáveis e as suas negociatas, que até o Sr. Ministro da 

Administração Interna se irritou com o microfone inflamável do jornalista; --------------------------------------------- 

- Ninguém foi, ninguém sabe, ninguém tem culpa. Essa culpa, é só da oposição e de quem denuncia os 

factos. Os intervenientes, não têm nada que abandonar o cargo, porque são considerados os mais 

competentes. E, quando por força maior ou da justiça são obrigados a fazê-lo, merecem e recebem rasgados 

elogios, aplausos e louvores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Assim não chegamos a lado nenhum. Enquanto não houver a humildade de reconhecer o erro, não o 

corrigimos, damos um péssimo exemplo e o descrédito na política e nos políticos aumenta cada vez mais. 

Não estranhemos, por isso, o aumento cada vez maior, do partido dos abstencionistas. -------------------------- 

- Mas não vamos deitar a toalha ao chão. Nem tudo está perdido. A esperança é a última a morrer. Os 

Portugueses, que venceram terra, mar e ar, hão-de também saber vencer mais esta crise. Esperemos que, 

para isso, possa contribuir a conjuntura internacional. Que a China e os EUA não afundem as duas maiores 

economias do mundo; que o Brasil não destrua o ambiente com os incêndios na Amazónia; que a previsão 

e sinais de recessão da economia Alemã não se tornem realidade; que a possível crise política dos nossos 

vizinhos espanhóis não afete as transações e movimento de pessoas e bens com Portugal; que a Inglaterra 

saiba arrumar a casa e não abandone a comunidade económica europeia ou, se o fizer, que o faça com um 

acordo que sirva aquele país e a Europa; que o BCE mantenha a política de apoio à economia com taxa de 

juros baixos e, por fim, mas não menos importante, que os portugueses saibam escolher os melhores para 

governar o país, que tantas vezes é tão mal tratado. (Obrigados).” ------------------------------------------------------

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

salientando a questão do lixo que, uma vez mais, ficou aquém das expetativas no concelho de Trancoso. 

Referiu a questão do concurso para a contratação de uma nova empresa de recolha de lixo e questionou se 

já existe alguma resposta. Parabenizou o Municipio, pela ação de marketing que efetuou ao aparecer várias 

vezes em televisão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Usou da palavra o membro da assembleia, Joaquim Cavaca, referindo as excelentes ações de promoção 

de Trancoso, durante todo o Verão, nomeadamente a participação no concurso das 7 Maravilhas Doces de 

Portugal, com a sardinha doce de Trancoso, não podendo protestar ou dizer que Trancoso não tenha sido 

divulgado. Questionou o Executivo se tem informação acerca do Posto da GNR de Vila Franca das Naves 

uma vez que deixou de ter comando próprio e passou a ser uma extensão do Posto Territorial de Trancoso, 

podendo ser desativado brevemente. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Interveio o membro da assembleia, Carlos Saldanha, lembrando que o verão foi bastante quente e o 

flagelo dos incêndios não atingiu outra dimensão por força de todos os envolvidos. Deixou uma nota positiva 

sobre a organização da Feira de São Bartolomeu (e sua parceria com a AENEBEIRA), tendo conseguido, 

uma vez mais, um êxito com recordes batidos em transações comerciais e visitantes. Desafiou o Sr. 
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Presidente a referir números. Parabenizou todos os que se empenharam, votaram e estiveram presentes e 

principalmente o Municipio, pela luta ganha da Sardinha Doce na capital de distrito. Deixou, também, uma 

nota positiva relativa ao Canil Municipal, às Obras do Quiosque da Avenida e ao Centro de Dia que se 

encontram em fase avançada de execução. Deixou uma palavra de agradecimento a todos os que se 

empenharam no sonho da concretização do projeto do Centro Escolar da Ribeirinha, destacando o espaço, 

as freguesias e as condições ímpares aos alunos daquele estabelecimento de ensino. Referiu ainda, a Pista 

de Atletismo do Estádio Municipal de Trancoso que se encontra em velocidade cruzeiro. Parabenizou o 

Presidente pelo apoio que tem prestado ao Parque de Caravanismo da freguesia de Valdujo, ao 

desenvolvimento do projeto de Moreira de Rei, questionando para quando o lançamento de um Centro de 

Interpretação naquele local. Recordou ainda, o projeto da ferrovia da Guarda à Covilhã, que permitirá um 

melhoramento efetivo da linha da Beira Alta saindo favorecidas a cidade da Guarda e vila de Vila Franca das 

Naves. Referiu que, no ano que completa 30 anos, a Escola Profissional de Trancoso, abriu este ano letivo 

com mais alunos e mais turmas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Usou da palavra o membro da assembleia, Daniel Joana, referindo-se a uma legislatura que fica marcada 

pela palavra “geringonça” sobretudo, pela alteração do sentido da palavra. Há quatro anos era utilizada para 

designar um artefacto mal-amanhado. Agora é utilizada para designar algo que resultou e que foi uma 

solução política que poucos davam credibilidade. Passado o tempo, a palavra “geringonça” nunca mais terá 

o mesmo significado na semântica da língua portuguesa. Questionou o deputado José Nascimento, sobre o 

conceito de “desigualdade” quando este se referiu aos manuais escolares gratuitos para todos os alunos, à 

redução das propinas e aos passes sociais nos transportes públicos, como medidas que agravam a 

desigualdade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, Leonel Alves, respondendo ao deputado José Nascimento, aquando 

da sua intervenção, porque considera ser uma demagogia, tudo aquilo que referiu, incluindo dizer que o país 

está pior do que estava e que houve pouco crescimento. Este pais é apetecível para toda a gente, prova 

disso são os investimentos em arte, culinária, educação, segurança e o serviço nacional de saúde. Deve ser 

um orgulho viver neste pais com uma taxa de desemprego baixa, com a economia a subir (entre outros 

aspetos já referidos) apesar de termos um pais pobre. Aproveita ainda para felicitar a Câmara e o Executivo 

pelo excelente trabalho que desenvolveram nos eventos, nas deslocações e capacidade de trabalho. -------- 

--- Usou da palavra o membro da assembleia, José Nascimento, dizendo que o deputado Leonel Alves 

referiu, “não tinha lógica nenhuma, ou era ignorante ou parvo. Qual o significado de demagogia se não é 

aquilo que foi dito posteriormente(?). Referiu ainda, que relativamente aos manuais escolares, passes e 

afins, devem ser dados a quem precisa deles e não ao geral. -------------------------------------------------------------

--- Usou da palavra o membro da assembleia, Cristóvão Santos, agradecendo o voto de pesar pelo 

falecimento do seu pai, votado na última assembleia. Refere que na escola de Vila Franca das Naves, tem 

havido uma saída de alunos do 1º ciclo e que estão a ser direcionadas para o concelho vizinho e para a sede 

de concelho. Questionou o Sr. Presidente sobre esta situação e se tem algum esclarecimento para dar sobre 

o assunto. Parabenizou todos os que gostam de Sardinhas Doces e quem a faz. Parabenizou o Municipio 
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de Trancoso pela exemplar promoção das mesmas alertando o Municipio, para que não descure a sua 

promoção. Referiu-se ao site do Municipio, onde consta o projeto de regulamento de  atribuição de lotes 

para área de acolhimento industrial, salientando a questão da reversão, nomeadamente a possibilidade de 

junção de lotes, face a possibilidade de existir alguma empresa que se queira implantar numa área maior, 

evitando dificuldades. Referiu que fez uma ligeira apresentação com sugestões, que enviou para o site do 

Municipio.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- No uso da palavra o Presidente da Câmara, respondeu ao deputado José Nascimento, que, 

contrariamente aquilo que ele considerou como 4 anos perdidos, ante, foram 4 anos de grande progresso, 

trabalho, desenvolvimento e grande otimismo no pais. Foi um virar da página da austeridade e são muitos 

os indicadores que levam a sustentar isso, por exemplo, o crescimento da economia, a redução do 

desemprego, a redução do défice, a reposição dos salários, das pensões, dos feriados e das 35 horas. 

Referiu ainda que para Trancoso, foram 5 anos, 11 meses e 7 dias de grande progresso, desenvolvimento, 

muito trabalho, dedicação, clareza e lealdade, sendo muitos os indicadores que se podem congratular como 

sendo de todos, porque efetivamente é um trabalho da Câmara Municipal, dos munícipes, das juntas de 

freguesia, dos empresários, das associações, em prol do desenvolvimento do turismo e da sustentabilidade. 

Os serviços públicos continuam todos a funcionar e com qualidade, o espaço do cidadão que foi criado em 

Vila Franca das Naves, os indicadores da EPT e a Feira de São Bartolomeu, são exemplos do registo de 

melhoria e desenvolvimento assim como o número de levantamentos da caixa multibanco (se compararmos 

Trancoso com 5 concelhos limítrofes) que  ascendem a um valor superior a mais de 2 milhões e 120 mil 

euros de levantamentos na rede multibanco. Comparando Trancoso em 2018 com Trancoso em 2019 a 

diferença de levantamentos ronda os 120 mil euros o que significa que todos estes indicadores revelam um 

trabalho de excelência. Respondendo ao presidente da União de Freguesias de Vila Franca das Naves e 

Feital, referiu que a Câmara é uma “Câmara presente”, que trabalha e que assim, os resultados aparecem. 

Conta com a colaboração de todos. Quanto à questão do lixo reconhece que não esteve tudo bem tendo 

havido várias pressões para com a empresa em questão. Existe já um novo concurso público que está a ser 

analisado pelo júri. A Câmara congratula-se, também, com o facto de, praticamente, não ter havido incêndios 

no concelho, facto que se deve ao trabalho conjunto dos Bombeiros, dos Sapadores Florestais, das Juntas 

de Freguesia, da GNR, da Proteção Civil, da Força Especial de Bombeiros e dos particulares. Respondendo 

ao deputado, Joaquim Cavaca, agradeceu as considerações proferidas a propósito da promoção e 

divulgação das Sardinhas Doces de Trancoso. Quanto à questão do posto da GNR de Vila Franca das Naves 

ter ou não comando, não é da responsabilidade do Município. Contudo estão atentos à situação, tendo 

havido uma garantia por parte da GNR que não estava previsto o encerramento do posto de Vila Franca das 

Naves. Quanto à questão do deputado Cristóvão Santos, referente à Escola Primária de Vila Franca das 

Naves, disse que já está agendada uma reunião para resolução da situação em causa. Promete não parar 

e continuar a apoiar todos os produtores das Sardinhas Doces, fazendo sentido a criação da DOP da 

Sardinha Doce. Quanto à questão do regulamento dos lotes da zona industrial, trata-se de um regulamento 

que está em discussão, sendo pertinente as sugestões colocadas (a propósito da reversão ou a propósito 
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da junção de lotes), tendo os serviços da Câmara em conta três questões: a atividade, o volume de 

investimento e o número de postos de trabalho que influenciarão a atribuição de lotes. ---------------------------

--- Interveio o Presidente da Junta de Moreira de Rei, Américo Mendes, agradecendo o impacto positivo que 

as obras de requalificação do largo envolvente e da Igreja de Santa Marinha têm tido ao nível da procura de 

compra de residências em Moreira de Rei. Referiu ainda que o número de visitantes aumentou 

exponencialmente, devido também, aos programas televisivos que divulgaram o património. Questionou a 

possibilidade de haver um técnico de turismo em Moreira de Rei, agradeceu ao deputado Carlos Saldanha, 

as palavras proferidas ao Presidente da Junta de Moreira de Rei, referindo que é obrigação dos presidentes 

defender os interesses das suas juntas de freguesia e seus fregueses. Lamenta uma vez mais, o estado 

deplorável em que se encontram as estradas que fazem ligação àquela freguesia e suas anexas. Assim, 

solicitou que sejam tapados os buracos que põem em causa a circulação das pessoas e a segurança dos 

automobilistas. Questionou ainda, a rede de águas e esgotos em Golfar. ----------------------------------------------

--- Interveio o deputado Tomás Martins, referindo que considera ofensivo que o chamem de demagogo e 

relembrar que efetivamente, há gente que falha aos longo dos anos connosco, independentemente do 

partido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- No uso da palavra o Presidente da Assembleia salientou ter verificado o significado de “demagogia”, e 

disse que “pode ser considerado como uma injúria”. Admite que pode haver pessoas que sintam ofendidas 

pelo facto de serem chamados de demagogos. Porém, em política, o termo não é assim entendido. ----------

--- Interveio o deputado, Daniel Almeida, referindo que se está no início de um novo ano letivo, com um novo 

ciclo na ESGAB, com novas direções e novas oportunidades. Questionou qual a relação do município com 

a nova direção, referindo a flexibilização curricular, a modernização da escola, a transição digital, a luta pela 

existência das áreas de economia e artes na escola, a fim de que o Agrupamento de Escolas se reafirme 

como polo agregador dos diversos estudantes. Salientou o trabalho da direção da EPT que levou a um 

aumento de alunos potencializando oportunidades no território. Referiu ainda, que o município deve investir 

na área da eficiência energética de modo a conseguir atingir os níveis propostos pela União Europeia para 

2030, apostando na transição das lâmpadas convencionais por LEDs, espaços de reciclagem com mais 

contentores, informação para criar na população essa necessidade, a transição energética na mobilidade 

com novos postos de carregamento e sobretudo que o município seja preponderante numa nova opção que 

a transição diretiva 2018/2001 oferece que é o auto consumo. ------------------------------------------------------------

--- No uso da palavra o Presidente da Câmara referiu estar contente com tudo aquilo que está a acontecer 

em Moreira de Rei nomeadamente o aumento do número de visitantes. Relativamente ao técnico de Turismo, 

disse que já está pensado apesar de ainda não estar refletido no mapa de pessoal. Aproveita para informar 

que a Câmara está a investir em Moreira de Rei em cerca de 330 mil euros no arranjo do largo e da Igreja. 

Referiu que está em andamento o processo do Centro de Interpretação de Moreira de Rei e salientou as 

obras que estão a ser pagas relativas ao saneamento nas diversas localidades da freguesia. Respondendo 

ao deputado Daniel Almeida, é de referir que o relacionamento com a nova direção do Agrupamento de 

Escolas, apesar de ser prematuro, é excelente, à semelhança do que aconteceu no passado, sendo esta 
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direção mais exigente. Referiu-se as questões do ambiente, da eficiência energética e da reciclagem, como 

muito importantes para o concelho, sendo que, o grande problema é o orçamento. Refere que se encontra 

um posto de carregamento para viaturas elétricas na Central de Camionagem de Trancoso e um outro junto 

ao Centro Cultural de Trancoso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--- O Presidente da Mesa informou que se encerrou o período de antes da ordem do dia e que se  iria passar 

à ordem do dia, ponto um. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- No uso da palavra o Presidente do Município referiu que foram três meses de grande trabalho e 

movimento, com muita gente em Trancoso e grande dinamismo, destacando os eventos e participações que 

ajudaram a divulgar Trancoso, como a Festa da História, o Fórum Empresarial , a XII da entrega de prémios 

do Concurso de Vinhos, a participação no concurso 7 Maravilhas Doces, o Festival de Música no Castelo, o 

Dia Municipal do Idoso, a Feira de São Bartolomeu, a Feira do Gado e o Festival de Folclore, os programas 

da RTP sobre Moreira de Rei e Turismo Militar em Trancoso, a Semifinal das 7 Maravilhas Doces, o X 

Encontro Europeu da Castanha e o Festival de Folclore e das Vindimas em Vila Franca das Naves, que 

reforçam a dinâmica que o concelho tem.  Relativamente às obras executadas ou em execução, referiu o 

Centro Escolar da Ribeirinha, a Área de Acolhimento Empresarial, o Centro de Inovação e Desenvolvimento 

Social (que está quase em fase de conclusão),  o troço da estrada nacional 226 (que está em obras e que 

se pretenda que esteja concluído até meados de novembro), o Centro de Recolha Oficial de Animais (que 

está praticamente concluído), a requalificação do Estádio Municipal de Trancoso que está a decorrer a bom 

ritmo, o Quiosque da Avenida que está finalmente concluído e que irá ser lançado o concurso para 

adjudicação, as obras da Igreja de Santa Marinha e largo envolvente, a requalificação do antigo Centro de 

Saúde (telhado e pintura). Em breve será lançado o concurso para o ramal de Guilheiro/Sernancelhe, e o 

ramal da Torres, o Posto de Turismo de Trancoso, o Centro de Interpretação de Moreira de Rei e no próximo 

ano, o loteamento do Bairro Nossa Senhora da Fresta. Disse acreditar muito nas potencialidades do 

concelho e sobretudo nos privados, já que existem projetos privados que revelam um grande volume de 

negócios em Trancoso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que não vê contemplado neste ponto as obras da ETAR, os semáforos, as lombas e os WC no largo da feira 

de Vila Franca das Naves. Assim, deseja saber qual o ponto de situação dos projetos. Felicita o Executivo 

por todos os eventos que decorreram de forma positiva, como o Festival das Vindimas, a Feira de São 

Bartolomeu e o Festival de Música no Castelo. --------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da Assembleia, José Nascimento, referindo que ficou triste quando disseram que é 

negativo e pessimista. Pelo contrário é uma pessoa otimista por natureza, e acima de tudo, realista. Contudo, 

tem o direito de ser crítico. Crítica de forma construtiva todas as atividades desenvolvidas nestes 3 meses, 

que trouxeram a Trancoso muita gente, muita ação, motivação e movimento. Realça as 66 reuniões de 

trabalho do Sr. Presidente, demonstrando todo o trabalho que tem no concelho. Refere a satisfação pela 

breve conclusão do Centro de Recolha Oficial de Animais, salientando que o espaço possa ser pequeno 

como resposta às necessidades, devido às regras que existem com a proteção dos animais. Salienta a redes 



Ata n.º 12 – 26 de setembro 2019 

 

 

Pág. 16 
 

Hi-fi e Bluetooth e sugere que sejam extensíveis a todas as freguesias do concelho. Relativamente à recolha 

de resíduos sólidos urbanos espera que a empresa que venha a ganhar o concurso, possa prestar um serviço 

melhor. Apela ao Sr. Presidente, para a delegação de competências para as freguesias, salientando a 

necessidade de, até ao dia 30 de setembro, aceitar ou não, as mesmas para 2020. Propõe ao Executivo, 

que agende uma reunião com todas as juntas de freguesia de modo a perceber se haverá interesse por 

partes de todas as juntas, em aceitarem as mesmas delegações. Solicita ainda, que deleguem em um técnico 

do Municipio a ajuda às juntas de freguesia no que concerne ao sistema de contabilidade pública, devido às 

alterações que se esperam. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o Presidente da Junta de Moreira de Rei, Américo Mendes, referindo que o Presidente de junta 

de Moreira e todos os moradores, não são insensíveis a todas as obras efetuadas pelo Executivo ao longo 

destes 4 anos. Porém, são necessárias infraestruturas básicas nomeadamente tapar os buracos na estrada.-

--- Em resposta às questões, o Presidente do Município, informou o Presidente da União de Freguesias de 

Vila Franca das Naves e Feital que, por lapso, no ponto anterior, não referiu a ETAR de Vila Franca das 

Naves, mas que está ultimado o projeto por parte da empresa Engidro, referindo que o dinheiro do 

empréstimo está afeto a essa obra e que será lançado o concurso o mais breve possível. Quanto as questões 

da sinalética, das lombas e dos sanitários, será para avançar o mais breve possível. Informou o deputado, 

José Nascimento, que o canil, contempla gatos e cães, definindo uma estratégia para todos os animais terem 

condições. Alertou todos os Presidentes de Junta, para informarem e questionarem as necessidades dos 

seus munícipes, por causa da vacinação antirrábica, uma vez que até ao momento ainda não foi feito 

nenhum comunicado.  Referiu que as juntas têm competências para receberem a “delegação de 

competências”, sem contrapartidas financeiras. Quanto à questão de tapar os buracos na estrada, 

começaram, na presente data, uma intervenção na Serra de São Pedro com a colocação de massa 

betuminosas pretendendo alargar esse serviço a todas as estradas que se encontrem degradadas. ----------

--- 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 que este documento apenas é submetido à 

Assembleia para apreciação, tendo sido analisado, discutido e votado em reunião de Câmara, salientando 

que de uma forma geral os resultados são positivos, quer os operacionais, os financeiros, os correntes e os 

líquidos relativos ao exercício com 750 mil euros, no período compreendido até 30 de junho de 2019. Referiu 

que a Câmara teve um bom desempenho procurando reduzir a despesa e aumentar um pouco os ganhos e 

os proveitos, revelando que o valor da dívida está dentro dos valores definidos por lei, e a capacidade de 

endividamento se situa no 0,62%, quando podia ir até 1,5%. Aproveita para informar que existe uma ação 

judicial da empresa Lopes & Irmão que irá começar a ser paga a partir de janeiro de 2020 com uma verba 

de 20 mil euros/ mês.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, Carlos Saldanha, referindo que se não fossem os custos contingentes 

com as ações judiciais que a Câmara se depara, resultado das péssimas opções pretéritas, assim como as 

amarras financeiras do Municipio à TEGEC em fase de liquidação,  Trancoso estaria num patamar superior. 

Salienta dois pontos mencionados na documentação facultada -  o 1º referente ao valor total indicativo 
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definido pelos limites da Lei n.º 73/2013, no que se refere à capacidade de endividamento correspondendo 

a 0.62 vezes a media da receita líquida cobrada, sendo que o limite total para essa capacidade  de 

endividamento é de 1,5% o total da receita cobrada. Considera de uma boa performance a execução 

orçamental da receita e da despesa, referindo 59,29% de execução quanto à despesa e 69,91% de execução 

quanto à receita. Feita a comparação com junho do ano transato, considera estarmos francamente melhor 

face aos indicadores apresentados. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

--- No uso da palavra, o Presidente do Município, disse tratar-se de um reconhecimento por parte do 

Municipio, que reconhece as dificuldades económicas e financeiras dos agregados familiares do concelho. 

Assim, alivia-se a carga fiscal no que concerne ao IRS sendo a proposta relativa à participação variável do 

IRS em 2,5%, correspondente a uma redução de cerca de 97.413,00€. ------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, Daniel Almeida, referindo que o Executivo propõe que se vote a taxa 

de participação variável do IRS, 2,5%, sendo uma proposta bastante equilibrada já que a taxa pode ir até 

5% . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Não havendo mais intervenções relativas à proposta relativa à participação variável do IRS colocou-se a 

proposta a votação tendo sido aprovada por unanimidade. O Presidente da Mesa informou que se iria passar 

ao ponto quatro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- No uso da palavra, o Presidente do Municipio, informou que de modo a diminuir a carga fiscal é proposta 

a taxa mínima de 0,3% (variável entre 0,3% e 0,45%), relativamente ao IMI. -----------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, Cristóvão Santos, questionando o Executivo, sobre a taxa de IMI que 

é aplicada a todos os prédios urbanos e rústicos de igual forma. Referiu que um prédio urbano habitável 

deverá pagar uma taxa de IMI diferente de um prédio devoluto de modo a penalizar quem não cuida do seu 

património. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, José Nascimento, referindo que tudo o que vem em benefício dos 

Munícipes é positivo. Reitera a opinião do deputado, Cristóvão Santos, dizendo que devia existir uma 

penalização para aqueles que não cuidam do seu património, devido a desleixo, e uma isenção dos custos 

para a organização do processo para aqueles que económico financeiramente não conseguem suportar 

esses custos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, Joaquim Cavaca, para dizer que será complicado aos serviços 

técnicos se esta proposta for para a frente, diferenciar o que é devoluto ou degradado. ---------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, Cristóvão Santos, referindo que não se pode descurar o tema. Poderia 

eventualmente, existir um trabalho por parte do Municipio, ao nível da fiscalização destas situações tanto ao 

abrigo da salubridade pública como ao nível da Proteção Civil, de modo a realizarem uma intervenção mais 

presente no território. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

--- No uso da palavra o Presidente do Municipio, informou que a proposta de redução de IMI em função do 
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número de dependentes será idêntica à do ano anterior. Com um dependente a cargo, a dedução será de 

20€, com dois dependentes a dedução poderá ser de 40€ e com três ou mais dependentes a cargo será de 

70€. Refere ainda que no dia 9 de setembro de 2019 a Autoridade Tributária e Aduaneira fez chegar a 

seguinte informação do concelho, famílias com 1 dependente a cargo 325, com 2 dependentes a cargo 255 

e com três ou mais dependentes a cargo 27. -----------------------------------------------------------------------------------

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

da Mesa informou que se iria passar ao ponto seis, agendado a pedido do membro da assembleia, José 

Nascimento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- No uso da palavra, o membro da assembleia, José Nascimento, introduziu o ponto mencionado através 

da seguinte declaração: “ O PDM é a Lei que regula muitos dos procedimentos e regras do Concelho e pode 

contribuir muito, ou não, para o desenvolvimento económico, social e político, conforme as suas regras 

sejam, ou não, ajustadas à realidade. Todos sabemos que o Poder Central deve providenciar e contribuir 

para que no País, num todo, sejam criadas e mantidas as melhores condições de vida do seu povo. Pode 

fazê-lo por muitos meios e métodos, através da descentralização de poderes de decisão, no sentido de criar 

a melhor coesão territorial. Mas também sabemos que nem sempre, ou quase nunca, isso é feito. A coesão 

territorial, é uma miragem. Só existe na teoria das campanhas eleitorais. Depois, os investimentos são 

canalizados para o litoral e para as grandes metrópoles, onde se concentra o maior número de eleitores. 

Isso não é coesão territorial. Bem pelo contrário, é uma curta visão da realidade. Com isso, não só não se 

resolvem as desigualdades, como se agravam e se aumentam os problemas sociais. Nos grandes centros 

populacionais, que muitas vezes não têm as condições necessárias para tanta gente e no interior, que não 

há gente para muitas das condições existentes. Daí o aumento da desertificação. Entra-se num ciclo vicioso. 

Não se investe no interior, por falta de gente. Não se fixam as pessoas no interior, por falta de condições de 

emprego. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A falta de empregos compatíveis com o gosto, o desejo e a formação das pessoas, leva-as a procurarem 

outras paragens, no País ou fora dele. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Muitas vezes, temos o hábito de culpar apenas e só o Governo, como poder central, pela falta de 

investimentos no interior. Muitas vezes, isso é mesmo verdade, pelas más opções que são tomadas. Mas 

também não é menos verdade, que também nós, no poder local, temos uma quota-parte da culpa e de 

responsabilidades por não fazermos tanto quanto nos compete e tudo fazer para que isso se torne possível. 

Digo tudo, e não apenas alguma coisa. ------------------------------------------------------------------------------------------

- Note-se que não quero com isto colocar em causa a falta de vontade política do Município, nem a falta de 

competência e conhecimentos dos seus funcionários e técnicos responsáveis. Não. De modo nenhum. ----- 

- Mas é preciso fazer mais. Não podemos, nem devemos resignar-nos, com a desculpa que é um problema 

comum, que não é só o nosso concelho que está assim, que ainda há outros bem piores, etc. etc. ------------ 

- Não. Temos que fazer muito mais. Temos que dar voz à indignação. Temos que fazer chegar as nossas 

pretensões, anseios, desejos e necessidades, a quem possa e deva tomar as decisões certas, em tempo 

útil, com objetividade e coerência. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- O atual PDM, está em vigor desde 1994. Certamente que, no momento da sua elaboração e aprovação, 

até seria considerado ter as melhores condições, e ser a melhor opção para o concelho. Mas os tempos 

mudam, e as necessidades também. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Este PDM, que tinha como previsão durar 10 anos, deveria ter sido revisto a partir de 2004. Não foi. Mas 

também não foi depois de 2014. E estamos no final da segunda década do século, sem que ainda tenha 

sido revisto, 25 anos depois do seu nascimento. É muito tempo. E as consequências estão à vista. Cada vez 

existem mais dificuldades para quem quer investir e viver no Concelho. ----------------------------------------------- 

- Há empresas que não se fixam aqui, por falta de condições. Por isso, aqueles que podem, vão fazê-lo 

noutras paragens. Outros, aguardam eternamente pela oportunidade que necessitam e desejam, até se 

cansarem e desistirem. Não é difícil calcular os inconvenientes e prejuízos para o Concelho: ------------------- 

- A falta de investimento, implica falta de empregos, a redução de impostos, a economia desce, as pessoas 

emigram, logo, a descida do número de habitantes. E, o mais grave, é que, uns vão, e outros não vêm. Vão 

resistindo os mais velhos e persistentes. Daí o aumento de idosos, alguns em idade não produtiva, para 

quem é preciso criar condições de apoio social, enquanto que as escolas fecham ou reduzem o número de 

alunos, por falta de crianças. E, como todos sabemos, não havendo renovação dos meios, não havendo 

crianças a crescer, no futuro não há adultos. ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Temos como exemplo este Órgão Executivo, que outrora tinha 7 vereadores e, no presente, apenas suporta 

5, por ter reduzido o número de habitantes. ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Mesmo a população que existe, alguns têm dificuldade em construir e manter a sua habitação própria, por 

impedimento do PDM, devido às reservas e outras regras desajustadas às realidades dos tempos de hoje. - 

- Existem também outros, que construíram à margem das regras do PDM, que não conseguem fazer o seu 

registo nas Finanças, por falta de licença de habitabilidade. --------------------------------------------------------------- 

- Tudo isto, cria constrangimentos aos que ainda cá vivem e aos que, porventura, pretendem fazê-lo.---------

- Temos um exemplo nas infra-estruturas criadas na Ribeirinha, com capacidade para instalar 12 unidades, 

para as quais tem havido pretendentes, alguns casos concretos transmitidos ao Município, por intermédio 

dos próprios e pela Junta de Freguesia, mas sem êxito, pelas razões que são conhecidas. ----------------------  

- Resultado. Alguns, decidiram já rumar outros destinos. Outros, continuam à espera da oportunidade que 

tarda em chegar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Inclusive, temos conhecimento de alguns que têm como objetivo instalar unidades de transformação, 

manutenção, conservação e comercialização de produtos endógenos, que, para além dos postos de trabalho 

criados nas unidades fabris, criarão, muitos mais, na área agrícola, na produção desses produtos, com a 

garantia antecipada do seu escoamento e compensação monetária. ---------------------------------------------------- 

- Tudo isto, e com isto, seria possível inverter a tendência de abandono da região e a consequente erosão e 

desertificação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Os casais teriam condições de se fixar nas proximidades, haveria o aproveitamento das restantes 

condições existentes, como o Lar de Idosos, onde um elemento do casal pode usufruir do seu emprego, 
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enquanto o outro trabalharia noutra área, os filhos surgiriam, e a Escola da Ribeirinha seria reforçada e 

mantida, entre outras coisas mais. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Por vezes, há cépticos, que invocam a utopia, para lançar o desânimo e colocar em causa as ideias e 

projectos, só porque não são da sua iniciativa. Esses, estão justificados. Não contam para o progresso e 

bem-estar do próximo. Não são esses que a comunidade precisa e deseja. O que é preciso, isso, sim, é dar 

voz, apoio e ânimo a quem toma iniciativas e apresenta projetos úteis e válidos. É para esses que tudo deve 

ser feito, facilitando-lhes o progresso, ao invés de lhe colocar obstáculos. Sabemos que não serão muitos 

os que arriscam investir, mas os poucos que sejam, devem merecer todo o apoio possível e imaginário. ---- 

- O futuro, constrói-se no presente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- As gerações de hoje, estão a beneficiar do bem que as gerações do passado fizeram. Cabe, à geração do 

presente, deixar um legado positivo, às gerações futuras. “Assim seja”” ------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, Nuno Rodrigues, agradecendo ao deputado José Nascimento ter 

colocado este ponto a discussão, e à Câmara por ter fornecido mais alguns elementos. Questiona o prazo 

limite para o PDM estar pronto que é 20/12/2020, mencionando que por ter havido prorrogação do prazo, 

não exista desleixo no tratamento deste assunto. -----------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, Cristóvão Santos, reforçando o mencionado pelo deputado, Nuno 

Rodrigues, achando inadmissível que desde o início do processo até à presente data, se tenha vindo a adiar, 

encontrando sempre desculpas fazendo com que a revisão do PDM não chegue a bom termo, esperando 

que esta prorrogação  sirva também de forma a avançar mais um pouco. Menciona que será importante 

assumir um prazo, fazendo pressão sobre a empresa e os corpos técnicos a que em 2020 esteja tudo 

concluído. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, Tomás Martins, mencionando concordar com aquilo que foi 

apresentado, no entanto refere que estamos a finalizar e a preparar um novo quadro comunitário de apoio, 

recordando que após a exposição da empresa há 2 anos, pouco mais se fez. Reforça que passado uma 

década de anos, continua-se a não poder investir no turismo e na albufeira da barragem, uma mais-valia no 

concelho, sendo uma preocupação. Refere ainda que considera que o Executivo esteja sem poder avançar, 

face ao investimento que já foi feito com a entidade para fazer um trabalho que supostamente já deveria 

estar feito, limitando-o na projeção de investimentos e de linhas estratégicas. ----------------------------------------

--- No uso da palavra o Presidente da Câmara, informou  que é um processo  que começou no final de 2013, 

envolvendo diversas entidades que tem de se manifestar, apesar dos vários ofícios enviados ao longo dos 

anos, ainda não se conseguiu concluir, continuando a estar atentos. Menciona que este PDM está pendente 

por falta de pronúncia da Agência Portuguesa do Ambiente, relativamente à proposta da REN, existindo 

também divergências por parte da APA entre os critérios do Norte e Centro. Referiu a informação da empresa 

GEOATRIBUTO, onde mencionou que os trabalhos relativos à REN ficam suspensos até publicação da 

portaria que estabelecerá as novas orientações estratégicas nacionais e regionais, não correspondendo à 

verdade, podendo o PDM ter prosseguido. Para além disso, foi hoje publicado em DR, o documento sobre 

as novas orientações estratégicas nacionais e regionais. É espectável que no próximo Verão, junho de 2020, 
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esteja concluído a revisão do PDM, mantendo o compromisso de continuar a estabelecer contacto/ pressão 

com todas as entidades envolvidas, a fim de concluir o processo. --------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, José Nascimento, agradecendo a informação prestada, apesar de 

não ir de encontro ao expectável. Espera que ao fim de 9 meses esteja concluído este processo do PDM, 

refletindo-se em realismo e positivismo, porque a demora na aprovação traduz-se numa redução de 

capacidade de fixação das pessoas. Apela uma vez mais ao Executivo para um esforço persistente para 

este assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Não havendo mais intervenções o Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto sete da 

ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Tomando a palavra, o Presidente do Município, informou que  6ª alteração ao PDM, já tinha vindo à 

Assembleia Municipal, esteve em discussão pública e foi publicada em 24 de junho de 2019, na 2ª Série do 

DR, através do aviso n.º  10435/2019, não tendo havido reclamações, observações, sugestões, nem pedidos 

de esclarecimento por parte de particulares, propõe a Câmara à Assembleia Municipal que esta alteração 

seja aprovada. Chamando a atenção para a parte final da certidão onde diz: “… admite-se o licenciamento 

das operações urbanistas necessárias, ao licenciamento das atividades a que se refere o regime excecional 

de regularização de atividades económicas e que tenham recebido deliberação favorável ou deliberação final 

condicionada na conferência decisória, independentemente da categoria de espaço onde se localizam e no 

estrito cumprimento das condições impostas na conferência decisória.”,  que depois de aprovado em 

assembleia municipal será também enviada para DR. -----------------------------------------------------------------------

--- 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 oito da ordem do dia. -----------------------------------

--- No uso da palavra, o Presidente do Municipio, informou que quando foi aberto o regulamento, foi discutido  

o regulamento para atribuição de lotes, na nova Área de Acolhimento Empresarial, existindo o problema da 

definição da categoria dos espaços indústrias, que cria algumas inibições à instalação  de algumas atividades 

económicas, não permitindo instalação de atividades indústrias de armazenamento e logística , nem de 

comercio e serviços. Foi solicitado parecer a CCDRC, que sugeriu que houvesse uma alteração por 

adaptação  que se enquadra no art.º 121 do Regimento Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, no 

DL n.º 80/2015, em vez de realizar uma 7ª alteração ao PDM, para tal é necessário aprovação da Câmara, 

já aprovada, transmitir esta declaração à Assembleia Municipal, comunicar à CCDRC e remeter a declaração 

para publicação. Esta alteração por adaptação permite que na nova Área de Acolhimento Empresarial, para 

além de indústrias, possa também ser contemplado armazenamento e logística, comércio e serviços. -------

--- Interveio o membro da assembleia, Tomás Martins, referindo que ficou preocupado com o item da 

armazenagem e logística, ou armazenagem para efeito de logística que é diferente, correndo o risco desta 

se tornar apenas uma área de armazenagem. ---------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, Nuno Rodrigues, questionando o que é que esta alteração, vai 

condicionar na Zona Industrial antiga, referindo que naquela zona industrial há muitos poucos lotes de 

indústria e que a maioria são oficinas, comércio, entre outros. Espera que esta alteração seja aplicada a toda 
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a zona industrial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- No uso da palavra, o Presidente da Mesa, informou que está alteração abrangerá toda a zona industrial, 

porque se trata de pegar numa lei que se adapta ao nosso PDM. Informou que se iria passar ao ponto nove.  

--- No uso da palavra o Presidente do Município, informou que o mapa de pessoal assume um carácter 

dinâmico de modo a poder ser alterado sempre que se revele necessário por forma a dar uma resposta mais 

célere e eficaz aos problemas com que o Municipio se confronta. Importa referir que houve algumas 

aposentações, alguns pedidos de mobilidade e alguns pedidos de licenças sem vencimento de funcionários. 

Esta alteração não comtempla a criação de novos postos de trabalho, mas para a criação de três 

encarregados operacionais, dois na divisão de obras e um na divisão da educação, ação social, cultura, 

turismo e desporto, nos lugares existentes da categoria de assistente operacional, não dispondo a Câmara 

de nenhum destes lugares no quadro. Existem ainda dois lugares de técnicos superiores vagos, devido à 

consolidação de funcionários em outros locais, um na divisão de obras municipais e outro para a divisão de 

educação, ação social e cultura, turismo e desporto, alterando os lugares de técnicos superiores, um para a 

divisão financeira e outro para a divisão administrativa. ---------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, José Nascimento, mencionando que foi elucidativa a explicação dada 

sobre o mapa de pessoal. No entanto refere que na área de jardinagem, o quadro se encontra muito 

deficitário, apelando para a reposição dessas falhas. ------------------------------------------------------------------------

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

questionou o Sr. Presidente do Municipio, sobre o facto de se estar a tirar um técnico superior da divisão de 

educação, ação social, cultura, turismo e desporto, não sendo o indicado para ir para Moreira de Rei? Tal 

como havia sido solicitado pelo Presidente de Junta de Moreira de Rei. ------------------------------------------------

---  Interveio o membro da assembleia, Cristóvão Santos, questionando a existência ou não de fiscais nos 

quadros da Câmara e se esta alteração contempla  a resolução dessa situação, uma vez que os funcionários 

a desempenhar essa função, não estão habilitados para tal, criando por vezes situações constrangedoras, 

devendo-se criar a função de fiscal no quadro de pessoal. -----------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, Carlos Saldanha, informando que os mapas de pessoal são flexíveis 

e permitem esta elasticidade. Quanto à reafectações dos técnicos superiores, o Municipio saberá qual a 

melhor distribuição de modo a coloca-los nos locais pertinentes. Relativamente aos encarregados 

operacionais, das divisões de obras e de educação e cultura, pecam por tardias, visto ser quase impossível 

avaliar muitos funcionários à distância, parabenizando o Municipio pela ousadia de ter criado estes postos, 

acautelando um imperativo legal que é o poder de imanar ordens vindas superiormente para quem os 

acompanha todos os dias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- No uso da palavra o Presidente do Município, menciona que o próprio STAL, questionava várias vezes  a 

questão dos encarregados, tendo a partir desta altura mecanismos legais para fundamentar esse despacho. 

Relativamente à questão do deputado, José Nascimento, refere que é real a falta de gente em vários 

sectores, sobretudo no sector de jardinagem, equacionado a questão no futuro. ------------------------------------

--- Não havendo mais intervenções foi colocada a proposta a votação, tendo a mesma sido aprovada por 
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maioria com trinta e sete votos a favor e uma abstenção. O Presidente da Mesa informou que se iria passar 

ao ponto dez da ordem do dia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--- No uso da palavra o Presidente do Município, informou que em Assembleia Municipal de 29/09/2018, foi 

delegado na CIMBSE, as competências relativas ao serviço de transporte de passageiros, referindo que 

segundo a Lei, a partir de 3 de dezembro os transportes deveriam ser feitos por um concurso público 

internacional, no entanto como ainda não foi possível essa realização por parte da CIMBSE, pretende-se 

que a aquisição dos transportes escolares, passes e serviço de transportes flexível, continue na alçada do 

Municipio, incluindo o pagamento de compensações até que o concurso internacional da CIMBSE seja 

operacionalizado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

--- No uso da palavra o Presidente do Município, mencionou a questão da não aceitação da transferência de 

competências para os órgãos municipais, o Executivo concorda com o objetivo da transferência, no entanto 

discorda do princípio, mais competências para o município, mas com as mesmas verbas, apenas com a 

exceção da educação onde já foram recebidas algumas propostas de valores. Defendem que estas 

competências estejam associadas aos orçamentos e aos envelopes financeiros, não podendo ser aceites 

sem estar tudo definido. Refere que já existem algumas competências aceites pelo Município como o Espaço 

do Cidadão, os Julgados de Paz, o Gabinete de Apoio ao Emigrante e as equipas de intervenção prioritária, 

estando sempre condicionados ao parecer de algumas entidades, como a DRCC, CCDR, DGEST, da REN 

entre outras. Entende-se que ainda não estão reunidas as condições para que o Municipio possa assumir, 

desde já, um conjunto de competências que aparecem na certidão apresentada, algumas para o ano 2019 

e outras para 2020, nomeadamente: - Decreto-Lei n° 97/2018, de 27 de novembro, que concretiza a 

transferência daquelas competências no domínio da gestão das praias marítimas, fluviais e lacustres 

integradas no domínio público hídrico e do estado; -------------------------------------------------------------------------  

- Decreto-Lei n° 98/2018, de 27 de novembro, que concretiza a transferência daquelas competências, no 

domínio da autorização de exploração das modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas 

de jogo, nomeadamente rifas, tômbolas, sorteios, concursos publicitários, concursos de conhecimento e 

passatempos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Decreto-Lei n° 100/2018, de 28 de novembro, que concretiza a transferência daquelas competências, no 

domínio das vias de comunicação; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Decreto-Lei n° 101/2018, de 29 de novembro, que concretiza a transferência daquelas competências, no 

domínio da justiça; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Decreto-Lei n° 103/2018, de 29 de novembro, que concretiza a transferência daquelas competências, no 

domínio do apoio às equipas de intervenção permanente das Associações de Bombeiros Voluntários; -----  

- Decreto-Lei n° 104/2018, de 29 de novembro, que concretiza a transferência daquelas competências, nos 

seguintes domínios: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Instalação e gestão de Lojas de Cidadão e de Espaços Cidadão; ---------------------------------------------------- 
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2) Instituição e Gestão dos Gabinetes de Apoio aos Emigrantes; --------------------------------------------------------- 

3) Instituição e Gestão dos Centros Locais de Apoio e Integração de Migrantes. ------------------------------------- 

- Decreto-Lei n° 105/2018, de 29 de novembro, que concretiza a transferência daquelas competências, no 

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

- Decreto-Lei n° 106/2018, de 29 de novembro, que concretiza a transferência daquelas competências, no 

domínio da gestão do património imobiliário publico. ------------------------------------------------------------------------- 

- Decreto-Lei n° 107/2018, de 29 de novembro, que concretiza a transferência daquelas competências no 

domínio do estacionamento público. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Decreto-Lei n° 20/2019, de 30 de janeiro, que concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais, no domínio da proteção e saúde animal; ------------------------------------------------------------------------- 

- Decreto-Lei n° 22/2019, de 30 de janeiro, que concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais, no domínio da cultura; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Decreto-Lei n° 21/2019, de 30 de janeiro, que concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais e entidades intermunicipais, no domínio da educação; ------------------------------------------------------- 

- Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30 de abril, que concretiza o quadro de transferência de competências para os 

Órgãos Municipais, nos domínios do serviço público do transporte de passageiros regular e do transporte 

turístico de passageiros, ambos em vias navegáveis interiores, e para os Órgãos das Entidades 

Intermunicipais no domínio do serviço público de transporte de passageiros regular em vias navegáveis; --- 

- Decreto-Lei n.º 72/2019, de 28 de maio, que concretiza o quadro de transferência de competências para 

os Órgãos Municipais, no domínio das áreas portuário-marítimas e áreas urbanas de desenvolvimento 

turístico e económico não afetas à atividade portuária; ----------------------------------------------------------------------

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

mencionando que já reparou que a Câmara não vai aceitar nenhuma competência enquanto não for 

obrigada, no entanto algumas juntas de freguesia aceitaram as competências, como o caso da de Vila Franca 

das Naves, tendo solicitado uma reunião à Câmara para expor as situações inerente à mesma e até ao 

momento isso não ter ocorrido.------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Em resposta, o Presidente da Câmara, refere estarem sempre disponíveis para reunir com as juntas de 

freguesia, sobre essa questão. No entanto a aceitação da transferência de competências para a junta de 

freguesia de Vila Franca das Naves, solicitava uma verba de 80.000,00€, a qual a Câmara não dispõe desses 

montantes e tal como já foi referido anteriormente a posição da não-aceitação por parte da Câmara por falta 

do envelope financeiro. Relembra que vão apoiando as juntas com os montantes que achem pertinentes. --

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

que não está em causa ter ou não uma reunião, mas de cumprir a lei, tendo prazos estipulados, não tendo 

havido apoio por parte da Câmara até ao momento. -------------------------------------------------------------------------

--- No uso da palavra o Presidente da Câmara, repudia a  expressão que a Câmara não quer saber das 

juntas de freguesia, prova disso é a transferência de montantes para as juntas ao longo do ano, sendo 

importante reconhecerem a situação financeira em que o Municipio se encontra. Estando sempre disponíveis 
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para colaborar com as mesmas. Solicita ao Presidente da Mesa para que o Sr. Vice-Presidente possa fazer 

um esclarecimento acerca do assunto, ao Presidente da União de Freguesias de Vila Franca das Naves e 

Feital. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- No uso da palavra o Sr. Vice-Presidente, realça o referido pelo Sr. Presidente, referindo que a Câmara 

nunca teve preconceito com juntas de freguesia, não podendo a Câmara aceitar mais competências sem ter 

um envelope financeiro associado. Manifesta ainda que a Câmara não teve qualquer tipo de influência sobre 

a tomada de decisão das juntas sobre as competências, referindo o Dec. Lei n.º 57/2019, que a Câmara 

pode reservar para si todas ou só algumas das competências passíveis de transferência, por outro lado a 

Câmara e a junta de freguesia acordam, não sendo possível haver nenhuma proposta à junta de  Vila Franca 

das Naves porque nunca solicitaram nenhuma reunião. Mencionando que se efetuou o contacto com a 

DGAL, também deve ter conhecimento da nota informativa que a DGAL promulgou no Dec. Lei   57/2019 de 

30 de abril 2019, no ponto 1: “A materialização da transferência das competências exige acordo prévio entre 

as partes (Municipio e Junta de Freguesia).” -----------------------------------------------------------------------------------

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

o Art.º 5 “… No prazo de 90 dias corridos, após a entrada em vigor do presente decreto lei, a Câmara 

Municipal e cada uma das Juntas de Freguesia acordam uma proposta de transferência, no prazo de 90 

dias…”, mencionando que dentro desse prazo enviou uma proposta para a agendar uma reunião com a 

Câmara, não tendo obtido resposta, perguntou à DGAL, a qual respondeu que era segundo esta lei que 

refere também “… a Junta de Freguesia pode no caso de não haver acordo, levar a proposta a assembleia 

de freguesia, aprova-la, manda-la para a Câmara onde terá 30 dias para levar a reunião de Câmara e mais 

30 dias para a  levar a uma reunião de Assembleia, sem poder alterar…”, sendo aprovada ou não aprovada 

em Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

maioria com trinta e dois votos a favor e duas abstenções. O Presidente da Mesa informou que se iria passar 

ao ponto doze da ordem do dia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--- No uso da palavra o Presidente do Município, menciona que o orçamento é um documento dinâmico, que 

se ajusta as necessidades reais, quer nas despesas, quer nas receitas, sendo uma revisão pouco 

significativa, com um valor de 107 mil euros, mas que permite abrir algumas rubricas, nomeadamente para 

aquisição, ampliação da rede de abastecimentos, ligação de águas e rede de telecomunicações à nova Área 

de Acolhimento Empresarial, a requalificação da rotunda do IP2 com a nacional 102, o projeto de inovação 

social para uma  incubadora social das beiras em Trancoso, tendo em conta que o projeto Rugas de Sorrisos, 

solicitou ao Municipio que este fosse seu parceiro, para que estes possam fazer uma candidatura, o qual o 

Municipio aceitou e  para um projeto transversal da CIMBSE na proteção da floresta. -----------------------------

--- Não havendo intervenções foi colocada a proposta a votação, tendo a mesma sido aprovada por 

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

--- No uso da palavra o Presidente do Município, reconheceu as capacidades das juntas de freguesia para 

gerir os poucos recursos que dispõem, salientando que os apoios apresentados foram os possíveis, não 
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descurando as dificuldades que a Câmara apresenta. Como consta da Certidão é proposto um apoio 

financeira à Junta de Freguesia dos Cótimos, da Cogula e União de Freguesias de Vale do Seixo e Vila 

Garcia, no valor de 10.000,00€ e à União de Vila Franca das Naves e Feital um valor de 5.000,00€. ----------

--- Interveio o membro da assembleia, José Nascimento, referindo duas considerações, sendo a primeira 

que neste grupo de pessoas, existem opiniões e ideias diferentes, mas são todos unidos quando se trata de 

propostas relativas à atribuição de apoios  para o concelho, prova disso é que nestes 13 pontos, houve 

apenas 3 casos de abstenções. Refere a discriminação positiva do Executivo, em que todas as freguesias 

foram comtempladas com verbas genéricos e depois os casos concretos para aquelas que necessitam de 

mais ajuda, de modo a que as freguesias, que são as que estão mais próximas da população e dos seus 

problemas tenham mais sensibilidade para a sua rápida resolução. ----------------------------------------------------- 

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

Informou que se iria passar ao Período de intervenção do público ---------------------------------------------------- 

--- Interveio o Munícipe, Alberto Inácio Meireles, mencionado o assunto do PDM na freguesia do Reboleiro, 

pois dispõe de uma propriedade de 7900m2 onde só 120m2 são urbanos, estando a outra zona fora do plano 

urbano, tendo enviado uma carta à Câmara a explicar a situação, solicitando ao Executivo uma resposta 

sobre o assunto, a fim de os seus familiares se poderem localizar e aumentar a população habitacional da 

freguesia do Reboleiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- No uso da palavra o Presidente do Município, agradece a intervenção e a forma digna e correta como se 

dirigiu a esta Assembleia e informou que irá tomar nota  sobre o assunto apresentado do qual ainda não 

tinha conhecimento, ficando atentos por forma a que PDM  possa ter uma rápida resolução. -------------------- 

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

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

respetiva Mesa para 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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