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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 6 DE MARÇO DE 2013. ------  

*A1*  Aos 6 dias do mês de março do ano 2013, nesta Cidade de 

Trancoso e sala das sessões dos Paços do Município, reuniu a 

Câmara Municipal de Trancoso , sob a Presidência do senhor 

doutor Júlio Sarmento e a comparência dos senhores vereadores 

doutor António Oliveira,  doutor João Rodrigues , João 

Carvalho, professor Amílcar Salvador , António Nascimento e 

doutora Ivone Mouco.  ------------------------------------------------  

*A2*  Às 10,30 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

existência de quórum, declarou aberta a reunião.  -----------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A3*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 44 datado de 5 do corrente mês de março e que 

apresenta os seguintes valores:  --------------------------------------  

- Operações Orçamentais: 235.757,43 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 214.377,35 €.  ----------------  

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento.  -----------  

*A4*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor vereador 

doutor António Oliveira para se referir à situação da Escola 

Profissional, afirmando que a mudança e alteração das regras 
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por parte do Estado, no que respeita ao funcionamento das 

Escola Profissionais, veio criar à Escola Profissional de 

Trancoso, sérias dificuldades  na sua gestão, originando um 

deficit estrutural de cerca de 155 mil euros.  -----------------------  

Acrescentou ainda que, a acrescer a esta situação, deve juntar -

se, o deficit com os alojamentos e a alimentação dos alunos, 

fruto igualmente da alteração das regras de comparticipação 

por parte do Estado.  --------------------------------------------------  

Aquele senhor vereador, afirmou ainda que esta situação o 

preocupa muito, devendo por isso ser tomadas soluções que 

permitam corrigir o citado desequilíbrio sob pena ser posta em 

causa, a sobrevivência da Escola.  -----------------------------------  

Assim, estão a ser pensadas um conjunto de medidas, como 

referiu, a redução de salários e outras desp esas, eliminação de 

alguns postos de trabalho, que permitam garantir a 

sustentabilidade da Escola.  ------------------------------------------  

A este propósito, tomou a palavra o senhor vereador professor 

Amílcar Salvador, que começou por manifestar a surpresa com 

a situação que a Escola vive neste  momento, salientando mais 

uma vez a importância que a Escola Profissional tem para 

Trancoso e para a região.  --------------------------------------------  

Assim, acrescentou, o Partido Socialista está disponível para 

colaborar a 100% na revitalização e dinamização do projeto da 
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Escola Profissional, ajudando na procura das melhores soluções 

que permitam viabilizar e consolidar uma Escola que é 

essencial ao concelho de Trancoso.  ---------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A5*  Aquisição da Quota de Parceiro Privado na PACETEG:  Em 

seguida o senhor Presidente exarou o seguinte despacho qu e se 

publica na íntegra:  ----------------------------------------------------  

‘Tendo sido aprovado na Assembleia Municipal de 28/02/2013, 

a proposta da Câmara Municipal de aquisição da quota de 

parceiro privado na Paceteg, pelo valor de 19.496,56€, de 

acordo com a informação que havia sido previamente aprov ada 

na Câmara Municipal que aqui se dá como reproduzida para 

todos os efeitos legais, determino a cabimentação da referida 

despesa para efeito de poder ser marcada a respetiva 

escritura.’  -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou cabimentar o valor de 

19.496.56 euros destinado à aquisição da quota dos parceiros 

provados na Paceteg em face da autorização concedida na 

Assembleia Municipal, deliberação esta aprovada por maioria 

com os votos contra dos senhores vereadores do Partido 

Socialista.  -------------------------------------------------------------  

Face à urgência na tomada de deliberação, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 
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19º do Código do Procedimento Administrativo, apreciar e 

discutir os seguintes assuntos não incluídos na Ordem do 

Dia: --------------------------------------------------------------------  

*A6*  Pagamento de Faturas:  Em seguida foi presente a fatura 

número 20120001 da Associação de Municípios da Cova da 

Beira, no valor de 31.531,80 euros, referente a transportes de 

RSU da estação de transferência para a de compostagem dos 

meses de Maio e Junho, bem como dos juros de processos.  -----  

A Câmara Municipal de liberou proceder ao pagamento.  -------  

*A7*  Ação Administrativa:  Seguidamente, foi presente o 

requerimento número 108 da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 11 do passado mês de janeiro, do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, a notificar da 

sentença sobre a ação administrativa comum do processo 

número 424/12.0BECTB, cujo autor é ADSI – Associação 

Distrital para a Sociedade de Informação.  -------------------------  

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento, 

cumprindo a sentença, determinando cabimentar . ---------------  

*A8*  Fundos Disponíveis - Realização de Despesa:  Em seguida foi  

presente informação da divisão financeira da autarquia  a dar 

conta que do cálculo dos fundos disponíveis para o mês de 

março conclui que apenas se poderá considerar a existência de 

Fundos Disponíveis após a ob tenção de visto por parte do 
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Tribunal de Contas ao empréstimo de M/L prazo 

contratualizado no âmbito do PAEL, pelo que se entende que 

até essa data que não poderá existir a assunção de 

compromissos, sob pena de os processos de despesa serem 

ilegais, relativos às seguintes despesas:  ---------------------------  

- Freguesia de Granja, reparação de muro na freguesia – 

4.000 euros;  ---------------------------------------------------  

- Freguesia de Vila Franca das Naves, reparação de 

arruamento – 10.000 euros;  ----------------------------------  

- Grupo Desportivo de Trancoso, formação das camadas 

jovens – 12.000 euros;  ---------------------------------------  

- Associação Desportiva de Vila Franca das Naves, 

formação das camadas jovens – 8.000 euros.  --------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder os valores propostos 

por despacho devendo ser outorgados os competentes 

protocolos para todos os efeitos legais.  ---------------------------  

*A9*  Em seguida foi presente informação da divisão financeira da 

autarquia na sequência do processo de despesa referente à 

oferta de troféus para o 6º Encontro de Clássicos da Cidade de 

Trancoso a dar conta que apenas se poderá considerar a 

existência de Fundos Disponíveis  após a obtenção de visto por 

parte do Tribunal de Contas ao empréstimo de M/L prazo 

contratualizado no âmbito do PAEL, pelo que se entende que 
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até essa data que não poderá existir a assunção de 

compromissos, sob pena de os processos de despesa serem 

ilegais.  -----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou realizar a despesa. --------------  

*A10*  Em seguida foi presente informação da divisão financeira da 

autarquia na sequência do processo de despesa referente ao 

alojamento de um orador participante na conferência ‘Texto na 

Praça’, a realizar no dia 16 de março a dar conta que apenas se 

poderá considerar a existência de Fundos Disponíveis após a 

obtenção de visto por parte do Tribunal de Contas ao 

empréstimo de M/L prazo contratualizado no âmbito do PAEL, 

pelo que se entende que até essa data que não poderá existir a 

assunção de compromissos, sob pena de os processos de 

despesa serem ilegais.  ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou realizar a despesa.  --------------  

*A11*  Em seguida foi presente informação da divisão financeira da 

autarquia na sequência do processo de despesa referente à 

participação de técnicos em ação de formação sobre as 

alterações do SIADAP a dar conta que apenas se poderá 

considerar a existência de Fundos Disponíveis após a obtenção 

de visto por parte do Tribunal de Contas ao empréstimo de M/L 

prazo contratualizado no âmbito do PAEL, pelo que se entende 

que até essa data que não poderá existir a assunção de 



 

 
Ata  n . º    0 5  /  2 01 3 .    Reuniã o  de    6 -0 3 -2 0 1 3  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

compromissos, sob pena de os processos de despesa serem 

ilegais.  -----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou realizar a despesa.  --------------  

*A12*  Em seguida foi presente informação da divisão financeira da 

autarquia na sequência do processo de despesa referente à 

aquisição de um armário para o Centro de Interpretação da 

Cultura Judaica a dar conta que apenas se poderá considerar a 

existência de Fundos Disponíveis após a obtenção de v isto por 

parte do Tribunal de Contas ao empréstimo de M/L prazo 

contratualizado no âmbito do PAEL, pelo que se entende que 

até essa data que não poderá existir a assunção de 

compromissos, sob pena de os processos de despesa serem 

ilegais.  -----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou realizar a despesa.  --------------  

*A13*  EBI – Manutenção de Elevador:  Em seguida foi presente 

informação do Acompanhamento e Fiscalização de Obras 

Municipais da autarquia a dar conta que sendo o equipamento 

acima referido essencial para o funcionamento do edifíc io onde 

este se insere, e tendo uma utilização diária por um grande 

universo de utilizadores, é necessário ter uma manutenção 

obrigatória, onde se deve incluir a substituição de alguns 

elementos que decorrem do desgaste normal da sua utilização, 

por um período de 12 meses.  ----------------------------------------  
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O que implica uma alteração a prestação de serviço atualmente 

contratado, já que esta se trata de uma manutenção simples, 

assim a nova prestação de serviços a contratar passa a incluir a 

substituição de peças.  ------------------------------------------------  

Foi informado que o valor estimado é de 120 euros por mês 

acrescido de IVA à taxa de 23%. -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou abertura de procedimento.  ----  

*A14*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas em 

minuta para efeitos de execução imediata.  -------------------------  

*A15*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

modo de votação.  -----------------------------------------------------  

*A16*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 12,30 horas, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declara encerrada a reunião, da qual, para 

constar, se lavrou a presente ata , que foi aprovada em minuta e 

que vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e pelo 

Chefe da Divisão Administrativa  que a redigiu. ------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Chefe da Divisão Administrativa :  
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