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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO DE 24 DE FEVEREIRO DE 

2022 

--- Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas catorze horas e trinta 

minutos, no auditório do Convento de São Francisco, 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 Senhor Presidente da Câmara acerca da atividade 

desta e da situação financeira do Município; ----------------------------------------------------------------------------------- 

--- Ponto número dois - Análise, discussão e votação de proposta relativa a uma alteração ao mapa de 

pessoal do Município, para 2022; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Ponto número três - Análise, discussão e votação relativas à 1ª revisão ao Orçamento da Receita e da 

Despesa e à correspondente alteração às Grandes Opções do Plano para 2022; -----------------------------------

--- Ponto número quatro - Análise, discussão e votação de proposta relativa à prorrogação do prazo de 

transferência de competências para o Município, no domínio da Ação Social;-----------------------------------------

--- Ponto numero cinco - Análise, discussão e votação relativas à adesão do Município de Trancoso à 

iniciativa Pacto de Autarcas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

financeiro à União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital, destinado ao pagamento inerente à 

aquisição de um armazém; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

financeiro à União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital, destinado à organização do Carnaval 

de 2022; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Período de intervenção do Público. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

da assembleia, Patrícia Isabel Fernandes Ramos, substituída por José Jorge dos Santos Carvalho; Fausto 

André Primo Frades, membros do Grupo Municipal do Partido Socialista e João José Baptista de Sousa, 

substituído por Maria Fernanda Covas Pires Ferreira Calais; João Rafael Oliva de Figueiredo, substituído 

por Hugo David da Silva Neves. Estas faltas foram devidamente anotadas, assim como a registada ao senhor 

Presidente da União de Freguesias da Torre do Terrenho, Sebadelhe da Serra e Terrenho, Joaquim Gomes 

Bernardo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Amílcar José Nunes Salvador e os Senhores Vereadores, Eduardo António Rebelo Pinto, Ana Luísa Monteiro 
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do Couto, João José Martins Campos de Carvalho e António Cristóvão Ribeiro dos Santos. ---------------------

--- O Presidente da Mesa, procedeu à abertura da sessão endereçando uma saudação cordial e fraterna a 

todos os membros da assembleia. Mencionando ser um dia sombrio para o mundo Ocidental, livre e 

democrático, com a previsão de uma guerra com consequências imprevisíveis. De seguida procedeu-se a 

discussão e votação da ata da Assembleia Municipal anterior. Não havendo intervenções, a ata foi posta a 

votação, tendo a mesma sido aprovada por maioria com duas abstenções. ------------------------------------------- 

--- O Presidente da Mesa, referiu que, como julgava ser do conhecimento de todos, falecera no passado dia 

04 de janeiro, a mãe do presidente de junta de Moreira de Rei, Américo Carvalho Mendes e a sogra da 

presidente de junta de Cótimos, Verónica Simão Rebelo, e no dia 31 de janeiro, a mãe do presidente da 

união freguesias de Vilares e Carnicães, José Bernardo Caetano Rodrigues. E, seguindo a boa prática da 

Assembleia Municipal, a Mesa propunha um voto de pesar pelos falecimentos acima mencionados, 

colocando a proposta à votação, sendo a votação individualizada. -------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, João Paulo Matias, referindo que a bancada do Partido Socialista se 

associava aos votos de pesar propostos pela Mesa, e propunha um voto de pesar pelo falecimento da sogra 

do Presidente de Mesa, José Amaral Veiga, endereçando as mais sentidas condolências e solidariedade a 

todas as famílias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- O Presidente da Mesa colocou os quatro votos de pesar à votação individualmente, tendo todos sido 

aprovados por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o presidente da junta de freguesia de Moreira de Rei, Américo Mendes, agradecendo em seu 

nome e da sua família, a todos os membros da assembleia pela aprovação do voto de pesar pelo falecimento 

da sua mãe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Interveio o membro da assembleia, Mário Gonçalves, referindo que neste dia triste para a Europa e para 

o mundo, a bancada da Coligação, Sim é Possível, propunha um voto de apoio ao povo inocente e lutador 

da Ucrânia, que se vira invadida por um déspota, sanguinário, sem limites e com ambições descabidas. 

Solicitou que deste voto, fosse dado conhecimento à Embaixada da Rússia em Lisboa, ao Prof. Doutor 

Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros. Continuou afirmando que se associava ao voto proposto 

pela bancada do PS, voto de repúdio em relação à atuação do Presidente Putin, pela intromissão numa 

nação independente e um voto de apoio e louvor pela coragem do povo Ucraniano. -------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, João Paulo Matias, mencionando que a bancada do PS, tem 

preparado um voto de repúdio pela invasão da Rússia à Ucrânia. Disse trata-se de uma violação da Lei 

Internacional a invasão de um país soberano, retratando uma situação de insegurança. Continuou referindo 

que a seguir a dois anos de pandemia, era lamentável estamos agora confrontados com um conflito que, de 

momento, circunscrito à Ucrânia, todos teriam consciência que a qualquer momento poderia evoluir para um 

conflito a nível Europeu ou mesmo Mundial. Assim, a proposta do PS, ia no sentido de repudiar o ato ilegal 

e criminoso por parte da Rússia e um voto de solidariedade ao povo Ucraniano. ------------------------------------

--- O Presidente da Mesa, informou que como os votos das bancadas tinham o mesmo denominador, pelo 
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que, se os proponentes estivessem de acordo, poria à votação um voto de repúdio pelo ataque a um país 

soberano e um voto de apoio e solidariedade ao povo Ucraniano. Não tendo havido oposição colocou a 

proposta à votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. Informou, ainda, que de acordo com o 

art.º 16º, n.º 1 alínea a) da Lei n.º 75/2013, é competência da Assembleia Municipal elaborar e aprovar o seu 

Regimento. Por sua vez o art.º 45º, n.º 5 da Lei n.º 169/1999, refere que enquanto não fosse aprovado um 

novo Regimento, se manteria em vigor o anterior e que, havendo intenção de se proceder a alguma 

alteração, era de toda a utilidade a constituição de uma comissão, constituída por elementos de todos os 

grupos municipais, para o rever e propor as alterações à Assembleia Municipal. No caso não existir nenhuma 

proposta de alteração, numa próxima Assembleia será colocado à votação o Regimento anterior. -------------

--- Interveio o membro da assembleia, João Paulo Matias, referindo que a bancada do Partido Socialista 

entende que o atual Regimento protege e satisfaz integralmente os direitos e deveres de cada deputado, 

pelo que a sua bancada não pretendia apresentar nenhum projeto ou propor qualquer alteração ao atual 

Regimento, entendendo que o mesmo se deveria manter em vigor. -----------------------------------------------------

--- O Presidente da Mesa informou que se iria entrar no Período de Antes da Ordem do Dia. -----------------

--- Interveio o membro da assembleia, Daniel Joana, mencionando que a atualidade desvanecia aquilo que 

era irredutível falar nesta Assembleia, relativamente aos resultados das eleições legislativas e o projeto que 

iriamos ter pela frente, que no atual contexto fazia perder a vontade de analisar os factos, devido aos graves 

acontecimentos que estavam a assolar a Europa, sendo uma preocupação comum a todos. Um povo tinha 

sido agredido por alguém que manifestava valores que estavam nos antípodas, daquilo que a civilização 

havia construído. Ainda assim, considerava que era intenção manter os trabalhos e prepararem-se para os 

cenários que daí pudessem advir e que, para além dos votos de repúdio e de apoio aprovados, lançava o 

repto para que todos pudessem pensar na forma de como ajudar o povo Ucraniano. Relativamente às 

eleições legislativas, considerava existirem dois aspetos, sendo que o primeiro foi de maioria absoluta por 

parte do PS, demonstrando que o povo Português escolheu estabilidade, tolerância e um estado social forte 

capaz de acorrer às pessoas e aos seus problemas, fazendo com que o PS tenha nas mãos a 

responsabilidade de cumprir a decisão do povo Português, da maioria, sem menosprezar a minoria. O 

segundo aspeto tinha a ver com um crescimento da direita não democrática, de um partido que defendia a 

contradição dos termos, a democracia liberal, e do desaparecimento do CDS-PP, manifestando o desejo que 

os próximos tempos sejam de reconversão do CDS-PP e que possa ressurgir mais forte, já que fazia falta à 

democracia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, Joaquim Cavaca, agradecendo as palavras do deputado Daniel Joana. 

Relembrou e questionou novamente o Executivo sobre a existência, em Trancoso, de um Centro de 

Explicações privado, que prestava diversos serviços pagos, utilizando viaturas do Município para transporte 

escolar, com motorista e colaborador, recebendo crianças que saiam do Agrupamento de Escolas e as 

transportavam a um Centro de Explicações privado. Interrogava-se sobre a confusão entre o público e o 

privado, e a transparência e clareza daquela situação. ----------------------------------------------------------------------
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--- O Presidente do Município usou da palavra, mencionando que, como já referido, se vivia um dia triste e 

sombrio, fruto da guerra na Europa, depois de dois anos de pandemia, a que acrescentava ainda a seca 

extrema que assolava o País. Porém, independentemente dos factos havia a necessidade de continuar a 

acreditar no futuro, trabalhando pelo concelho de Trancoso, acreditando nas suas potencialidades. Fez 

referência ao fim-de-semana do Carnaval e da Feira do Fumeiro, chamando a atenção para a necessidade 

de se moderarem e acautelarem as atividades. Respondendo ao deputado Daniel Joana, considerou que a 

maioria absoluta, tal como afirmado pelo Primeiro Ministro, era diferente de poder absoluto, procurando a 

Câmara continuar numa linha de diálogo, cooperação e solidariedade, de modo a promover Trancoso. 

Informou o deputado Joaquim Cavaca, que a Câmara nunca tinha autorizado qualquer paragem, além 

daquilo que estava acordado com a Transdev, não trazendo os factos relatados por aquele deputado, ao 

referir a paragem de autocarros de transportes escolares junto a um centro de explicações, qualquer encargo 

à Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, João Caramelo, mencionando que pouco mais haveria a dizer sobre 

aquele dia cinzento e ao que essas circunstâncias significavam para os cidadãos de uma Europa livre e 

democrática. Registavam as palavras no que dizia respeito aos resultados eleitorais, afirmando em termos 

práticos que, ganhava quem tinha mais votos, tinha legitimidade para governar quem a população escolhera. 

No entanto considerava que além de terem sido escolhidos, tinham, agora, a responsabilidade de governar 

reformando, reestruturando, fazendo aquilo que não tinham feito até ao momento, com a desculpa de que 

não podiam por causa da Troika e por não terem maioria absoluta. Continuou dizendo que não existia mais 

fundamento para que não pudesse ser trilhado o caminho do sucesso e para que não fossem concretizadas 

as reformas necessárias, no sentido do desenvolvimento e do crescimento de Portugal. Referiu que, cada 

vez que são colocadas questões ao Executivo e levantados problemas, a resposta é a de que se vão inteirar 

da situação, para que na Assembleia seguinte possa haver a respetiva resposta. Disse que o facto se prendia 

com a questão colocada pelo deputado Joaquim Cavaca na sessão anterior da Assembleia Municipal e 

novamente naquele dia, pois referiu que não se podiam afetar recursos públicos a finalidades de natureza 

privada, agradecendo a que isso não voltasse a acontecer. Terminou referindo que numa ata da Câmara 

havia sido deliberado pelo Executivo Municipal, não recorrer de uma sentença do Tribunal Administrativo e 

Fiscal. Perguntava a esse propósito que sentença era aquela, se havia lugar a recurso e porque é que o 

Município de Trancoso, não tendo obtido vencimento na ação judicial, que razões o levaram a não recorrer 

da decisão.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- No uso da palavra o Presidente do Município, esclareceu que a ação tinha a ver com a construção do 

edifício do Mercado de Leilão de Gado, por parte da empresa FMT “Feiras e Mercados de Trancoso”, no ano 

de 1993. Nessa altura, o IFADAP teria solicitado, por sucessivas vezes, explicações para o não cumprimento 

dos prazos de construção, por causa dos fundos atribuídos por aquele organismo, não tendo a Câmara 

justificado as razões, nem mesmo respondido às solicitações. Entendeu o atual Executivo, aconselhado 

pelos juristas da Câmara, que seria extemporâneo e de nenhum efeito qualquer tipo de recurso. Na sentença 
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condenou-se a empresa FMT, a devolver as verbas recebidas pelo facto de não ter cumprido o estabelecido. 

--- Interveio o membro da assembleia, João Paulo Matias, esclarecendo que a Câmara Municipal não tinha 

deliberado não recorrer. Deliberara dar instruções ao representante do Município na empresa FMT, no 

sentido de não recorrer. A ação reportava-se ao financiamento da construção do edifício do Mercado de 

Leilão de Gado, no ano de 1993, no valor de cerca de 220.000,00€ (duzentos e vinte mil euros), montante 

financiado pela IFADAP – atual IFAP, com um conjunto de deveres que a referida empresa tinha de cumprir.  

A FMT não cumpriu uma das obrigações, nomeadamente a execução da obra dentro do prazo, tendo a IFAP 

pedido o reembolso do referido montante acrescido de juros, à taxa contratual de 10%. Por razões 

desconhecidas, nem a Câmara Municipal nem a FMT decidiram recorrer da decisão e quando reagiram já 

só o fizeram em sede de oposição à execução fiscal, em 2012. Os fundamentos de oposição apresentados 

pela FMT foram a prescrição dos juros incluídos na dívida, que na sentença foi dada razão, a incompetência 

material da Administração Tributária, que também foi julgada improcedente não havendo razões para 

recorrer. A dívida mesmo com os juros prescritos, ascende a mais de 480.000,00€ (quatrocentos e oitenta 

mil euros). Recorrer significaria aumentar, ainda mais, os juros contratuais a 10%/ano, cerca de 22.000,00€ 

(vinte e dois mil euros) por cada ano que passa enquanto não houver uma decisão. Esta foi a análise jurídica 

que foi de encontro à análise política de não apresentar recurso, aguardando pela venda do imóvel em leilão 

eletrónico a fim de tentar ficar com a propriedade do edifício. -------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, João Caramelo, lamentando o facto da resposta ter sido dada pelo 

deputado João Paulo Matias, considerando que quem tem o dever de responder à Assembleia Municipal é 

o Sr. º Presidente da Câmara ou algum vereador que o represente, e não um deputado municipal da mesma 

coligação partidária da Presidência do Executivo Municipal. Disse ainda, que quem dá o parecer jurídico não 

deve vir defende-lo do ponto de vista político, em Assembleia, sublinhando que não pode haver esse 

conúbio, essa confusão entre o plano político e o plano estritamente jurídico e de prestador de serviços, 

porque as opções de natureza jurídica não podem ser enformadas por juízos políticos. ---------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, João Paulo Matias, questionando o Presidente da Mesa, se existe 

alguma disposição no Regimento da Assembleia que impeça um deputado municipal de efetuar uma 

intervenção, seja do ponto de vista político ou jurídico. Referiu que o deputado João Caramelo tem toda a 

razão quando diz que quem tem de responder às perguntas é o Sr. Presidente de Câmara, no entanto, 

considera que se se tem conhecimento de causa, deve-se informar todos os deputados o que é uma mais 

valia para todos. Disse que considera uma questão pessoal, da parte do deputado João Caramelo, as 

considerações relativas às suas intervenções, acrescentando que no que lhe diz respeito, não tem nada 

contra o deputado João Caramelo. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da Assembleia, Leonel Alves, concordando com o deputado João Caramelo quanto à 

questão das respostas, referindo que as mesmas devem ser dadas pelo Sr. Presidente de Câmara e, 

sublinhando que o mesmo respondeu. Considera, contudo, não ter ficado elucidado com a resposta. 

Salientou que o Sr. Presidente de Câmara não tem formação técnica, nem jurídica, nem é obrigado a tal, 
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para de uma forma pormenorizada esclarecer esta Assembleia. Enaltece, por isso, a intervenção do 

deputado João Paulo Matias, que considerou correta e concreta uma vez que tem formação jurídica para um 

melhor esclarecimento do assunto à Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------- 

--- Usou da palavra o Presidente da Mesa da Assembleia, respondendo ao deputado João Paulo Matias que 

a Mesa considera estar dentro das suas competências dar a palavra aos deputados sempre que estes a 

pedem, tal como consta no art.º 30 do Regimento, a palavra é concedida aos Membros da Assembleia para 

tratar de assuntos de interesse municipal, participar nos debates, entre outros. --------------------------------------

--- Interveio o membro da Assembleia, João Caramelo, para dizer que colocou a questão nos devidos termos, 

não em termos jurídicos, tendo solicitado uma explicação sobre a mesma, em termos políticos. Acrescentou 

que se deve olhar para o futuro e não para o passado e, sobretudo, para o que deve ser feito em prol do 

concelho. Não mistura considerações pessoais com aquilo que é a obrigação de olhar para a população do 

concelho. Salienta que contestar a atuação do Executivo Municipal não significa desconsideração pessoal 

por alguém, o que está em causa é a atuação de órgãos e não de pessoas. ------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, Mário Gonçalves, questionando o Presidente da Mesa sobre uma 

notícia datada de 09/02/2022 no jornal “O Interior”, dando conta de uma reunião da Assembleia 

Intermunicipal na Mêda, sobre a qualidade intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela e tendo a dita reunião 

sido adiada por protestos dos eleitos do PS. O deputado perguntou ao Presidente da Mesa se também 

abandonou a referida reunião e se o fez por que motivo. A propósito da exploração do lítio, o deputado Mário 

Gonçalves interpelou o Executivo sobre as reuniões tidas com o Sr. Ministro do Ambiente, e sobre o que irá 

ser feito para preservar o direito das populações do concelho. Disse que o processo de exploração de minério 

é um processo complexo em relação ao qual é necessário reforçar medidas sobre os problemas ambientais, 

sociais, testar a viabilidade económica, a contaminação dos solos, a alteração do escoamento das águas, a 

diminuição freática dos poços e captação de águas e a qualidade das águas. Disse que a bancada da 

Coligação, Sim é Possível, não é contra a exploração deste minério, apenas pretende que sejam acauteladas 

as medidas da exploração para o concelho. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--- No uso da palavra, o Presidente da Mesa, respondeu ao deputado Mário Gonçalves, dizendo desconhecer 

a referida notícia. Esclareceu que a reunião da Assembleia Intermunicipal se destinava à instalação dos 

respetivos membros, outros assuntos, e eleição da mesa. Explicou que alguns elementos do PS se 

encontravam confinados, motivo pelo qual não podiam participar na reunião. Deu conhecimento do facto ao 

Presidente da Assembleia cessante e solicitou que a reunião fosse feita por videoconferência. Contudo, não 

foi permitido e desta forma não seria possível a participação dos deputados confinados nos outros assuntos 

a tratar. A bancada do grupo municipal do PS informou que se a Assembleia prosseguisse com a ordem de 

trabalhos o grupo do PS abandonaria a reunião, facto que aconteceu.  Interveio o presidente da União de 

freguesias de Trancoso e Souto Maior, André Pinto, referindo-se ao assunto da FMT para dizer que se trata 

de mais uma trapalhada do anterior Executivo ou da governação de Trancoso dos anos 90.  
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Consequentemente, questionou se se corre o risco de perder mais um equipamento (Centro de Recolha de 

Animais) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Interveio o membro da assembleia, Carlos Saldanha, referindo ser importante a Assembleia ser 

esclarecida sobre se todas as regras formais estão a ser cumpridas no que concerne ao assunto em questão, 

FMT.  Disse ter-lhe sido útil a intervenção e esclarecimento do deputado João Paulo Matias e referiu que a 

FMT foi notificada de uma decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal no sentido de analisar, ou recorrer, 

não o tendo feito no passado e tendo-se chegado a esta altura de execução fiscal. Considera ser mesmo 

mais uma trapalhada do passado com encargos financeiros que agora este Executivo terá que resolver sob 

pena de poder ficar sem o referido equipamento. ----------------------------------------------------------------------------- 

--- O Presidente do Município usou da palavra respondendo ao deputado Mário Gonçalves, que em 

24/11/2021 a questão da prospeção do lítio foi analisada. A Câmara tomou uma posição com base nos 

pareceres dos técnicos e tendo em atenção quão importante é este assunto para uma sociedade que se 

pretende mais descarbonizada, mas que exige grande ponderação sobre os impactos económicos, socias, 

turísticos, paisagísticos e ambientais. Posteriormente a CIM, no dia 08/01/2022, tomou a posição pública 

discordando da falta de diálogo e concertação estratégica sobre o assunto e manifestando o seu desagrado. 

Em reunião com o Sr. Ministro do Ambiente este foi informado da discordância quanto ao tempo e a forma 

de atuação relativamente a este assunto. O Sr. Ministro informou que o processo se encontra em fase inicial   

podendo demorar cerca de 5 anos para se passar à fase de exploração. Durante o tempo de prospeção 

serão tiradas fotografias aéreas, depois serão recolhidas pequenas amostras de terreno onde se possa 

perspetivar a existência de lítio, posteriormente será realizado um furo artesiano para confirmação de dados 

e só numa fase final se avançará para as pedreiras a céu aberto. Encontram-se salvaguardados os 

respetivos espaços com o afastamento das edificações, explorações agrícolas, explorações florestais e 

linhas de água, sendo apenas permitido a exploração a 1% das áreas identificadas. Relativamente à questão 

da FMT considera ser mais um problema grave que se tem pela frente, uma vez que se trata de um contrato 

de financiamento de 1993 no valor de 220.000,00€ (duzentos e vinte mil euros), com prazos e contestações 

que não foram cumpridos e que em 2004 não foi impugnado podendo esta Câmara ter de pagar cerca de 

498.000,00€ (quatrocentos e noventa e oito mil euros). ---------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, Mário Gonçalves, referindo que a Coligação, Sim é Possível, expressa 

uma preocupação sobre os interesses da população e Executivo, nas áreas de intervenção de exploração 

do lítio. Sublinha que devem ser tomadas medidas e fazerem-se contratos no sentido de insistir com o 

Governo para que tudo se cumpra devidamente.  -----------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, Leonel Alves, para dizer que somos um país que só presta serviços 

e que quando existe alguma possibilidade de evolução há sempre obstáculos. Considera essencial deixar 

estas questões do lítio para os especialistas depois de salvaguardar as populações e linhas de água, mas 

não deixar o país definhar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto um da ordem do dia. -----------------------------
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--- No uso da palavra, o Presidente do Município, informou que devido à pandemia foram muitos os 

trabalhadores da Câmara que tiveram de cumprir isolamento o que afetou os serviços. Realizaram-se 

trabalhos e cuidados nas estradas municipais, foi feita a limpeza de sargetas, a realização de podas e 

retirada a iluminação de Natal. Quanto a obras, deu-se início à repavimentação do Bairro de Santa de Luzia, 

decorrem os trabalhos de arqueologia em Moreira de Rei e no Castelo, assim como a remodelação de 

condutas de água na Rua de São Pedro em Vila Franca das Naves. Decorrem obras de sinalização horizontal 

de diversas estradas e foram adjudicados outros trabalhos, nomeadamente a ETAR de Vila Franca das 

Naves. Informou que em breve serão desalojados os serviços dos Paços do Concelho de modo a lançar a 

obra, tendo já sido assinado um protocolo de financiamento com a DGAL no valor de 320.000,00€ (trezentos 

e vinte mil euros). Relativamente à situação financeira foram cumpridos os acordos com a Empresa Lopes 

& Irmão, no final de dezembro, tendo sido pago o montante de 482.300,00€ (quatrocentos e oitenta e dois 

mil e trezentos euros). Foi pago, também, de forma faseada uma ação sobre a iluminação pública no valor 

de 50.000,00€ (cinquenta mil euros). A situação financeira relativamente à execução do orçamento até ao 

dia 18/02/2022, tem uma receita líquida cobrada que ascende a 1.750.223,03€ (um milhão, setecentos e 

cinquenta mil, duzentos e vinte e três euros e três cêntimos) o que corresponde a uma execução de 10,55%. 

No que diz respeito à despesa o valor ascende a 1.008.669,24€ (um milhão, oito mil, seiscentos e sessenta 

e nove euros e vinte e quatro cêntimos) o que corresponde a uma taxa de execução de 4,97%. ----------------

--- Interveio o membro da assembleia, Leonel Alves, referindo que o Sr. Presidente é extremadamente 

trabalhador e Trancoso deve estar-lhe muito grato porque uma Câmara que atravessou uma pandemia, 

tendo sempre concedido diversos apoios às IPSS, Juntas e Empresas, efetuado os pagamentos de 

empréstimos das heranças do passado, é uma Câmara que se mostra à altura dos grandes desafios. 

Congratula-se por pertencer à mesma força partidária do atual Executivo, realçando a sua força, garra e 

determinação. Felicita pelo facto da ETAR de Vila Franca das Naves começar a obra em breve. ---------------

--- Interveio o membro da assembleia, Joaquim Cavaca, alertando para uma situação de segurança relativa 

às equipas de limpeza que fazem a manutenção das bermas e passeios em zonas urbanas. Relatou que um 

funcionário, sozinho, sem equipamento de proteção individual e que se encontrava com uma moto roçadora 

a efetuar a manutenção de bermas e passeios, projetou uma pedra na sua viatura quebrando o vidro. Disse 

que existem normas e legislação que têm que ser cumpridas e que quem tutela e chefia as equipas tem a 

responsabilidade em as sensibilizar a operar corretamente com uma máquina e informar quais as normas 

de segurança que esses operacionais têm que praticar perante situações rodoviárias ou de transeuntes nas 

vias públicas. Disse ainda, que não existia qualquer tipo de sinalização vertical a informar que decorriam 

obras de manutenção na via pública. Agradeceu ao Sr. Presidente de Câmara e ao Presidente da união de 

freguesias de Trancoso e Souto Maior, pela disponibilidade com que o receberem e pela rápida resolução 

do assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Interveio o membro da assembleia, Mário Gonçalves, referindo que a transferência de competências do 

Ministério da Educação para a alçada da Câmara, e a assinatura do protocolo relativo aos recursos humanos, 
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pessoal não docente e conservação de edifícios, de acordo com o Dec. Lei n.º 21, de 30 de janeiro de 2019, 

implica que o Executivo informe sobre os valores que irão ser despendidos na Escola Secundaria de 

Trancoso, EB de Trancoso e EB de Vila Franca das Naves. Entende que o Presidente da Assembleia 

Municipal devia promover um debate alargado, no prazo máximo de 30 dias, de modo a se analisar a 

transferência de competências no que diz respeito à educação para o Município de Trancoso, e promover o 

debate sobre os programas de espaço que vão reconstituir, a requalificação das três escolas, de modo a 

criar um polo de ensino de excelência que atraia a população dos concelhos limítrofes. Teceu breves 

considerações sobre educação: “O Estado enfraqueceu a profissão de docente, quando afasta professores 

por exaustão e não há candidatos a professores por falta de incentivo, passa-se em Lisboa e no Algarve, 

havendo alunos, neste momento, sem aulas. Prevê-se um futuro sem futuro, sem escolas e sem professores, 

urge sensibilizar os alunos para esta nobre profissão, tendo de dialogar com alunos e chamar os pais à 

escola, interagir com eles e sensibilizar os alunos para que continuem a considerar a profissão de professor 

como uma profissão nobre para este país. Ensinar é formar para o futuro, só deste modo poderemos salvar 

a escola e a educação. No espaço escolar só haverá eficácia se o professor e o aluno se sentirem felizes, 

recomendando que a tecnologia digital tem como objetivo apoiar e não substituir as Escolas, onde faltam 

professores talvez entrem os robôs. Já se estreou na educação, na Europa e em Portugal, que preconizam 

a substituição de professores por robôs, a ameaça digital global, poderá provocar a desumanização da 

Escola e esvazia-las, levando à substituição de docentes por robôs, ameaçando assim a democraticidade 

das Escolas. O Estado ultimamente tem desacreditado e diminuído a profissão de docente, esperança e 

confiança poderemos ter a fim de salvar a Escola e os Professores, onde primeiro faltarem os Professores, 

entraram em ação os robôs, muito desbriosa educação defendem que os professores deveriam ser 

substituídos por dispostos tecnológicos, dotados de inteligência artificial, orientando  a aprendizagem de 

crianças, hoje permita-me dizer aqui que o ambiente das Escolas tem currículos muito extensos, as crianças 

não tem tempo para brincar, a avaliação é deficiente, sendo necessário mais rigor e exigência na Educação, 

pois os nossos alunos serão os homens de amanhã, os governantes, os responsáveis das diversas direções 

gerais neste pais e serão o futuro. É bom terem bases tecnológicas, mas a coisa tem de ser melhorada.” 

Sensibilizou o Sr. Presidente da Câmara, para que nas reuniões que possa ter com o Governo, alerte para 

que se altere a avaliação do SIADAP. Seguidamente, proferiu um verso de um poema da sua autoria para o 

Dia da Criança: “Reduzam a carga curricular, deixem brincar as crianças, para poderem ser mais felizes, 

com menos carga de cidadania, para que não se sintam frustradas na vida do dia a dia”. Terminou 

agradecendo o voto de louvor atribuído pelo Conselho Geral do Agrupamento de Escolas, à sua pessoa, 

como reconhecimento pelo assinável sentido de competência, responsabilidade, profissionalismo, dedicação 

e espírito de missão que sempre demonstrou no desempenho das suas funções. Agradeceu ao prof. João 

Santos, o louvor, desejando-lhe as maiores felicidades no novo projeto como Presidente do Conselho Geral 

do Agrupamento de Escolas de Trancoso, que deseja ser de excelência -----------------------------------------------

--- Interveio o presidente da junta de freguesia de Palhais, João Santos, agradecendo as palavras do 
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deputado Mário Gonçalves com quem teve o prazer de partilhar várias opiniões sobre educação e realçando 

que esta tem de ser uma prioridade. Enquanto docente, lamenta o facto de ninguém querer assumir a classe 

de docente seriamente, e lamenta o caminho que está a fazer-se e que levará à falta de docentes. Salienta 

ser necessário melhorar o espaço físico escolar que se encontra em degradação afetando o aproveitamento 

escolar. Disse que as escolas são o futuro de toda a população e agradeceu ao Sr. Presidente pelo espaço 

dedicado ao Agrupamento na Feira do Fumeiro, considerando muito positiva a   interligação entre alunos e 

comunidade pois a nível pedagógico verifica-se uma cultura de indiferença dentro da sala de aula e fora da 

sala de aula. Existe uma violência silenciosa com a partilha de mensagens ofensivas via telemóvel. 

Mencionou ser necessário efetuar uma poda num castanheiro, no espaço infantil, que se situava no Bairro 

Senhor dos Aflitos. Agradeceu em nome do Agrupamento de Escolas de Trancoso, à União de Freguesias 

de Trancoso e Souto Maior, a prestação que tinha disponibilizado, no âmbito do desporto aos alunos do pré-

escolar. Alertou para a necessidade de se repavimentar a estrada de Carapito que liga a EN 226 ao limite 

de Aguiar da Beira. Lançou o repto de uma campanha de sensibilização para a poupança de água, um bem 

essencial, e para a necessidade de arborizar o concelho. ------------------------------------------------------------------

--- No uso da palavra o Presidente do Município, agradeceu ao deputado Joaquim Cavaca, ter-se dirigido à 

Câmara, no sentido de alertar para os perigos decorrentes da utilização de máquinas de limpeza das ervas 

na via pública, tendo, por essa razão, sido chamado à atenção o coordenador municipal para a resolução da 

situação de modo a prevenir eventuais acidentes que possam advir de tais situações. Em resposta ao 

deputado Mário Goncalves, informou que ocorreram reuniões com a Delegada Regional da Educação, tendo 

a Câmara, a partir do dia 01 de abril de 2022, assumido as competências na área da educação. 

Relativamente aos honorários dos recursos humanos, referiu que iria haver uma verba estimada de 

1.066.000,00€ (um milhão e sessenta e seis mil euros). Para despesas com o leite escolar, refeições, apoios 

às famílias, encargos de instalações, material de escritório, conservação e residência de estudantes seriam 

afetados cerca de 500.000,00€ (quinhentos mil euros). Informou ainda que em 14/01/2022 tinham sido 

assinados, com a Secretaria de Estado de Educação os Acordos de Cooperação Técnica para a elaboração 

dos projetos de requalificação e modernização das escolas:  Básica de Trancoso, Secundária de Trancoso 

e Básica de Vila Franca das Naves, competindo à Câmara Municipal a elaboração dos projetos de arquitetura 

e especialidades para a requalificação e modernização das infraestruturas educativas e reabilitação de 

espaços exteriores incluídos no perímetro das escolas, solicitar e obter todos os pareceres legalmente 

exigidos, assumir e pagar o encargo com a elaboração do projeto e garantir o financiamento do mesmo. 

Disse ter tomado em boa nota a avaliação do SIADAP e que teria em consideração a delegação dessas 

competências, nomeadamente no Diretor do Agrupamento de Escolas de Trancoso. Relativamente às 

questões levantadas pelo presidente da junta de freguesia de Palhais, João Santos, afirmou ter tomado nota 

no tocante à limpeza do castanheiro. Relativamente à ligação da EN226 até ao limite de Aguiar da Beira, 

disse ser intenção deste Executivo proceder à sua requalificação, estando já em plano de atividades para 

este ano. Terminou felicitando o deputado pela plantação de árvores, referindo ser a reflorestação um bem 
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que todos deveriam ter presente e seguir o seu exemplo. ------------------------------------------------------------------

--- 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, nos últimos anos, o quadro de pessoal tem 

reduzido significativamente, no entanto, a presente alteração vinha fundamentalmente para a acomodação 

do pessoal não docente do AET, no âmbito da transferência de competências para o Município no domínio 

da Educação, referindo-se a 60 (sessenta) AO (Assistentes Operacionais), 8 (oito) AT (Assistentes 

Técnicos), sendo que 1 AO aguardava mobilidade intercarreiras para Encarregado Operacional e 1 AT 

aguardava mobilidade intercarreiras para Coordenador Técnico. Para além daqueles lugares, ainda se 

encontrava prevista a criação de dois lugares de AT e um lugar de Técnico Superior para a divisão de 

planeamento e acompanhamento de obras. ------------------------------------------------------------------------------------

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

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

--- No uso da palavra, o Presidente do Município referiu que a 1ª revisão ao orçamento tinha um acréscimo 

na receita e na despesa de 1.263.175,00€ (um milhão duzentos e sessenta e três mil, cento e setenta e 

cinco euros), resultante da diferença entre o montante dos reforços e o montante das anulações, sobretudo 

pela transferência de competências para o Município no domínio da Educação e para um conjunto de 

rubricas, nomeadamente: Aquisição do edifício do Mercado de Leilão do Gado, 150.000,00€ (cento e 

cinquenta mil euros); requalificação de espaços verdes , no âmbito de uma candidatura ao Fundo Ambiental, 

75.000,00€ (setenta e cinco mil euros); verbas destinadas à execução de infraestruturas na Zona Industrial 

do Reboleiro, 30.000,00€ (trinta mil euros); acordo de colaboração ao Programa de Apoio ao Acesso à 

Habitação como primeiro direito, 590.000,00€ ( quinhentos e noventa mil euros), estando referenciados onze 

agregados familiares para serem incluídos neste projeto. -------------------------------------------------------------------

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

com seis abstenções e trinta e um votos a favor. ------------------------------------------------------------------------------

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

--- Usou da palavra o Presidente do Município referindo que o Dec. Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto que 

concretizava a transferência de competências para os Órgãos Municipais no domínio da Ação Social, e o 

seu artigo 24º estabelecia o prazo limite de aceitação de competências, dia 31 de março de 2022. No entanto, 

pelo facto de diversas portarias regulamentadoras terem sido tardiamente publicadas, o Governo fez publicar 

o novo Dec. Lei. n.º 23/2022, de 14 de fevereiro, prorrogando o prazo para a transferência de competências, 

no domínio da ação social, até 01/01/2023. Nessa consonância, a proposta apresentada destinava-se a 

aceitar a prorrogação do prazo no domínio da Ação Social para 01 de janeiro de 2023. ---------------------------

--- Colocado o ponto à votação pelo Presidente da Mesa, o mesmo foi aprovado por unanimidade. -----------

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

--- Usou da palavra o Presidente do Município referindo que o processo tinha sido iniciado pela rede das 

Aldeias Históricas de Portugal e a Comissão Europeia havia-a reconhecido como entidade promotora. O 
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Pacto de Autarcas era o maior movimento mundial das cidades para a ação climática e energia local, 

comprometendo-se as cidades signatárias a reduzir em 40% os gases com efeito de estufa, até 2023 e 

adotar uma abordagem conjunta para a mitigação e adaptação as alterações climáticas. Por outro lado, até 

2050 as cidades comprometiam-se a acelerar a descarbonização dos seus territórios, a fortalecer a sua 

capacidade para se adaptarem às alterações climáticas permitindo aos cidadãos que tenham acesso a uma 

energia segura, sustentável e acessível. Desse modo, o Executivo entendera propor à Assembleia Municipal 

de Trancoso a aprovação da adesão do Município de Trancoso à iniciativa Pacto de Autarcas, bem como à 

assinatura da respetiva Declaração de Compromisso do Município. -----------------------------------------------------

--- Não havendo intervenções e colocada o ponto a votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade. O 

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

--- Dada a palavra ao Presidente do Município, referiu ser o último ano que o subsídio em causa, no valor de 

19.800,00€ (dezanove mil e oitocentos euros), viria à Assembleia Municipal, uma vez que, com este apoio, 

ficaria totalmente pago e adquirido. Relembrou que foi um armazém que a Junta de Freguesia de Vila Franca 

das Naves adquirira em 2008, e pago através de um contrato de locação financeira a leasing imobiliário, 

durante 15 anos, pelo montante de 225.000,00€ (duzentos e vinte e cinco mil euros), terminando em 

dezembro de 2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, João Paulo Matias, questionando o Executivo, qual a área de 

implementação do armazém e a área do terreno e quem tinham sido os vendedores do equipamento. -------

--- No uso da palavra o Presidente do Municipio, informou não ter os dados solicitados, prometendo na 

próxima Assembleia Municipal trazer essa informação. ----------------------------------------------------------------------

--- Não havendo mais intervenções e colocado o apoio a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. 

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

--- O Presidente do Município informou que, o Carnaval de Vila Franca das Naves era um grande evento e 

com boa organização por parte da Junta de Freguesia tendo sido atribuído a este um montante de 8.750,00€ 

(oito mil, setecentos e cinquenta euros) para a sua organização. Acrescentou que o evento deste ano 

coincidira com outras atividades, concretamente: o Mercado de produtos locais, o Concurso de fantasia de 

Carnaval e um Concerto e entrega de prémios. --------------------------------------------------------------------------------

--- Colocado à votação a atribuição do subsídio, o mesmo foi aprovado por unanimidade. ------------------------

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

--- Interveio o munícipe, Marco Santos, residente em Trancoso, lamentando a inexistência de transportes 

públicos coletivos. Tendo necessidade de se deslocar a Vila Franca das Naves para uma entrevista de 

emprego, fora obrigado a recorrer ao aluguer de um táxi. Tal situação penalizava fortemente os residentes 

no concelho de Trancoso. Salientou que, no site do Município, os horários referentes a transportes não se 

encontravam atualizados e que o deveriam ser. Referiu que que no Posto de Turismo da Guarda se 

encontrava um folheto publicitando o Caminho de Santiago que passava por aquela cidade, sugerindo que 

Trancoso também tivesse idêntico folheto, uma vez que é atravessado por dois Caminhos der Santiago. 
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Informou que tinha requerido o regulamento na Biblioteca Municipal e o mesmo não lhe fora disponibilizado, 

questionando o Executivo sobre quando lhe poderia ser facultado. Citou a candidatura de Trancoso a 

património mundial, com os projetos que enunciou: as comemorações dos 750 anos da Feira de São 

Bartolomeu, o Museu da Cidade, a Incubadora de Empresas e o Encontro Europeu da Castanha. Terminou 

referindo o projeto Entre linhas, no qual uma das vertentes, é “como visitar a região de transportes públicos”. 

Disse que, tendo estado a elaborar uma pesquisa, verificou que existiam muitas dificuldades em deslocar-

se de transportes públicos, na região, para chegar a Trancoso. -----------------------------------------------------------

--- No uso da palavra, o Senhor Presidente de Câmara, agradeceu a intervenção do munícipe Marco Santos, 

salientando que existe uma lacuna a nível dos transportes públicos. Referiu que era intenção do Executivo 

ter um transporte público, uma vez por semana, para a capital de distrito, Guarda. Mencionou que Trancoso 

deveria seguir o exemplo do folheto referente aos Caminhos de Santiago, citado pelo munícipe, informando 

ainda que se encontrava em projeto um albergue para os caminhantes dos Caminhos de Santiago, a criar 

no espaço do antigo Centro de Saúde de Trancoso. Relativamente à candidatura de Trancoso a património 

mundial, informou que as Aldeias Históricas de Portugal estavam a projetar a candidatura do Centro Histórico 

de Trancoso para ser classificado como monumento nacional. ------------------------------------------------------------

--- Interveio o munícipe, José Almeida, questionando o Presidente da Câmara sobre a posição do Executivo 

em relação à prospeção e exploração do lítio. ---------------------------------------------------------------------------------

--- O Presidente de Mesa informou que o assunto sobre a prospeção do lítio, já tinha sido debatido nesta 

Assembleia, sendo a posição da Câmara vertida na próxima ata. Além de que, também podia conhecê-la 

através da transmissão online da sessão da Assembleia. -------------------------------------------------------------------

--- Interveio a munícipe, Laetitia Luzi, referindo existir um grupo de pessoas preocupadas com a prospeção 

do lítio, perguntando se a Câmara se iria publicamente tomar posição, uma vez que a questão da sua 

exploração podia leva-la a deixar a Cogula, local onde mora desde há 2 anos. Lamentou o facto de ninguém 

se estar a preocupar com a extração mineira que poderia vir a acontecer no concelho, salientando tratar-se 

de um problema grave que afetava todos, agricultura e a saúde. ---------------------------------------------------------

--- O Presidente da Mesa referiu, de novo, que a questão já fora respondida no decorrer da Assembleia, e 

tal como o Sr. Presidente explicara, tratava-se, apenas, numa fase inicial, de prospeção, com voos de avião 

para fotografar os solos. Posteriormente, seria feita uma colheita mínima de solo e só daí a quatro anos se 

poderia, eventualmente, passar à sua exploração, dependendo do resultado dos estudos efetuados. ---------

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

tomadas, tendo sido aprovada por unanimidade pelos 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 
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