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                                      ATA DA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA  

                             DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TRANCOSO DE 30 DE ABRIL DE 2013 
 
 
 
--------- Aos trinta dias do mês de Abril do ano de dois mil e treze, pelas nove horas e trinta minutos, no Auditório do 

Pavilhão Multiusos, realizou-se a reunião da sessão ordinária da Assembleia Municipal de Trancoso, legalmente 

convocada para o efeito e presidida por António Manuel Rios da Fonseca Leal, Presidente da Assembleia Municipal. ------- 

--------- A ordem de trabalhos foi a seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Ponto número um – Período antes da ordem do dia; ---------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto número dois - Informação do Presidente da Câmara acerca da atividade municipal; ------------------------------- 

--------- Ponto número três - Análise, discussão e votação dos documentos de prestação de contas relativas ao ano de 

2012, bem como parecer do Auditor Externo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto número quatro – Análise, discussão e votação da 2ª revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto número cinco – Apreciação do inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais do Município 

e respetiva avaliação (os documentos encontram-se disponíveis na Câmara Municipal para consulta); -------------------------- 

--------- Ponto número seis - Análise, discussão e votação da proposta de alterações ao regulamento e à tabela de taxas 

e licenças e outras receitas do Município de Trancoso; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Ponto número sete – Análise, discussão e votação da proposta de Regulamento de Urbanização e Edificação; ---- 

 -------- Ponto número oito –- Designação pela Assembleia Municipal de dois cidadãos eleitores, para integrar a comissão 

alargada da CPCJ (Comissão de Proteção Crianças e Jovens ; ---------------------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto número nove - Análise, discussão e votação da proposta de desafetação do domínio público municipal 

para o domínio privado do município; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto número dez - Análise, discussão e votação do pedido de autorização para assunção de compromissos 

plurianuais, decorrentes de um acordo de regularização de divida, bem como dos encargos resultantes das candidaturas 

CEI – Contrato Emprego Inserção – património ( IEFP); ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto número onze – Escola Profissional de Trancoso – situação e viabilidade (ponto solicitado pelo grupo 

municipal do PS); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Ponto número doze - Período destinado ao público. ---------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Depois de assinada a folha de presenças para verificação de quórum, constatou-se a falta dos deputados: Leonel 

Fernando Costa Pinto Nunes Cruz, Manuel Pinto, José Carlos Santos Rodrigues, substituído por Nelson Ferreira Costa, o 

qual também faltou; Hermínio José Costa Albino, substituído por Carlos Santinho Gomes; Américo Carvalho Mendes, 

substituído por Maria de Lurdes Pinto Aguiar; Adelina Maria Almeida Ferreira Vaz, substituída por Maria José Guedes 

Silva Botelho; José David Rodrigues Santiago, substituído por João Rafael Oliva Figueiredo; Mário do Carmo Lopes 
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Castela, membros do Grupo Municipal do Partido Social Democrata; Leonel Matias Alves; António Augusto Rocha, 

substituído por António Reis Ferreira, membros do Grupo Municipal do Partido Socialista. Estas faltas foram devidamente 

anotadas, assim como as registadas pelos Presidentes de Junta das Freguesias de Fiães, José Francisco Nunes da 

Fonseca Lopes; de Moimentinha, António Duarte Gomes; de Santa Maria, Amélio Manuel Martins Nunes Salvador, 

substituído por Hélder Almeida; de Torre do Terrenho, Leonel de Jesus Lopes, substituído por Alberto Ferreira; de Valdujo, 

Joaquim Figueiredo Ribeiro, substituído por José Fernandes Domingues e de Vila Garcia, Nuno Miguel Pereira Caetano. --

--------- Consideram-se ainda faltosos, nos termos do nº2 do Art.º 30º, do Regimento da Assembleia Municipal – o qual 

prevê que: “Será considerado faltoso o membro da Assembleia que só compareça passados mais de trinta minutos sobre 

o início dos trabalhos, ou, do mesmo modo, se ausente dos mesmos, por período igual de tempo”, os deputados 

municipais Celina Tabosa Ramos Pinto, Maria José Guedes da Silva Botelho, Augusto Ferreira Salvador membros do 

grupo municipal do PSD e a deputada municipal Maria Gabriela Salgado Peneda Isidoro Lopes, membro do grupo 

municipal do PS. – ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- O Presidente da Mesa abriu a sessão referindo que transitou da sessão anterior o ponto: Designação pela 

Assembleia Municipal de dois cidadãos eleitores, para integrar a comissão alargada da CPCJ (Comissão de Proteção 

Crianças e Jovens). Deu a palavra ao Presidente do Município que quis solicitar uma alteração à ordem de trabalhos. ------

--------- Usando a palavra, o Presidente do Município solicitou a retirada do ponto oito da ordem de trabalhos, uma vez que 

os estudos que estavam concluídos, mas não vieram a tempo para a Assembleia e por ventura far-se-ia uma sessão 

extraordinária para análise do referido ponto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa disse que no lugar do ponto oito ficaria a designação de dois eleitores para a CPCJ. 

Agradeceu a presença dos deputados que estiveram nas comemorações do 25 de Abril. Disse que se iria passar à análise 

e discussão da ata da anterior sessão. Não havendo intervenções, a mesma foi aprovada por maioria com três 

abstenções. O motivo daquelas abstenções foi a não comparência na sessão a que a ata dizia respeito. Informou que se 

iria passar ao ponto um da ordem de trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Aberto o espaço de intervenções interveio o deputado Luís Castro Ribeiro propondo um voto de pesar pelo 

falecimento do autarca Prof. Vítor Silva, que dedicou uma parte da sua vida ao bem da Cogula. ------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa disse que a Mesa tornava as palavras do deputado como suas e seria considerado esse 

voto de pesar ao autarca Vítor Silva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado André Costa referindo que expôs, há um ano atrás, o problema que se passa com o 

sinal de TDT na zona da Ribeirinha. Disse saber que, presentemente, naquela região irá ser obrigatória a cobertura 4 G e 

irá ocupar o analógico. Preocupava-o que cheguem os operadores do 4 G e desliguem o sinal analógico pois é aquele que 

faz a cobertura na região. Questionou se durante o ano que passou foi feito algum estudo ou parceria com outros 

municípios a fim de resolver a situação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Município disse que a Câmara está alertada para esse facto e que a Junta de 

Freguesia várias vezes tem falado no assunto. Disse que numa primeira situação avançou-se para a antena, investimento 

que a junta de freguesia suportou, e é uma questão que também os preocupa e tem vindo a ser analisada. --------------------

--------- Não havendo mais intervenções o Presidente da Mesa informou que se iria passar para o ponto dois da ordem de 

trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- Interveio o deputado Eduardo Pinto referindo que o documento da atividade municipal revela o estado a que a 

gestão municipal chegou, ou seja, ausência de atividade. Questionou qual a razão de ainda ser apresentado o quadro com 

a execução do programa operacional do centro com as obras elencadas, uma vez que nenhuma delas teve execução nos 

últimos meses. Relativamente a algumas obras e taxas de execução do QREN referiu que já vinham do mandato anterior. 

Solicitou que se comparassem os valores que foram objeto de comparticipação comunitária entre o bloco de aulas com o 

Centro de Interpretação judaica Isaac Cardoso, ou com aquilo que a Câmara gastou com o projeto da Central de 

Camionagem e vêem-se as diferenças de valores entre as duas obras e equipamentos. Questionou como é que a mesma 

gestão, o mesmo Executivo consegue aprovar projetos com custos totalmente díspares. --------------------------------------- -----

--------- Usou da palavra o deputado Carlos Varela, presidente da junta freguesia de Moreira de Rei, referindo que em 

Moreira de Rei não houve nenhum arruamento feito como constava na informação da atividade municipal. Foram sim 

tapados buracos das sucessivas escavações arqueológicas. ----------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Município disse que a intervenção feita pelo anterior deputado mostra a 

consideração que há em Moreira de Rei pelos trabalhos de arqueologia. A obra de saneamento começou e tiveram de a 

interromper devido aos trabalhos de arqueologia. Disse que os arruamentos que constam têm a ver com a reposição dos 

paralelos. É intenção da Câmara continuar a intervenção naquela freguesia. Relativamente à intervenção do deputado 

Eduardo Pinto mencionou que o trabalho da Câmara não tem a ver apenas com as obras em execução. Apresentou um 

quadro relativo a fundos comunitários, situando-se Trancoso em terceiro lugar, no conjunto dos oitenta municípios da 

região centro, no que respeita a taxa de execução. Salientou que a informação apresentada apenas se refere aos meses 

de Março e Abril, meses com muita pluviosidade e, naturalmente, que as obras não poderiam ser muito significativas. 

Mencionou que só com o visto do Tribunal de Contas relativamente ao PAEL é que a Câmara teve fundos positivos para 

começar a colocar em marcha alguns projetos que por impossibilidade da Lei dos Compromissos não puderam avançar. --

--------- Interveio o deputado Amaral Veiga referindo que a primeira paragem dos trabalhos de saneamento na freguesia de 

Moreira de Rei nada teve a ver com o património, mas pelo facto da ilegalidade do início das obras e dos trabalhos que 

não estavam licenciados e que permitissem o uso de explosivos. Mencionou que, de facto, dizer que a Câmara está a 

executar arruamentos naquela freguesia é um embuste, uma mentira. Há algumas obras de arruamentos que estão a ser 

executadas à custa da junta de freguesia contra a promessa por parte do Presidente do Município, quando este prometeu 

um plano de execução de obras para promover Moreira de Rei pelos seus 500 anos da atribuição do seu foral. ---------------

--------- Interveio novamente o deputado Eduardo Pinto referindo que, sem colocar em causa o quadro apresentado pelo 

Presidente do Município, as obras que tinha falado dizem respeito a anos anteriores. O bloco de aulas foi inaugurado no 

tempo do governo do Eng.º Sócrates. Acredita que a Câmara tenha visto aprovados outros projetos a este programa. 

Questionou qual a taxa de execução de projetos dos últimos dois anos, uma vez que da lista só conseguiu identificar o 

Centro de Interpretação Isaac Cardoso e os candeeiros do Centro Histórico. -------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Luís Castro referindo que na informação da atividade municipal vêm valores respeitantes a 

programas Leader, Leader + e o conjunto de investimentos aprovados pela Raia Histórica. Não sabia se o objetivo era 

reportar as atividades da Raia Histórica ou da Câmara. Quis verificar no site da Associação os projetos aprovados e 

apurou que não se tem acesso às candidaturas aprovadas. Pensa que seria bom que aquela Associação funcionasse com 

um pouco mais de transparência. Referiu que no ponto quatro da informação: “renegociação da concessão de rede de 
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água e saneamento” quando as concessões são feitas para as empresas, neste caso, Águas da Teja, tenta-se dar a ideia 

que as pessoas irão beneficiar com essa concessão. Referiu que se solicitar à empresa Águas da Teja para executarem 

um ramal de ligação, esta leva quatro ou cinco vezes mais do valor que seria normal. Pensa que neste momento a 

Câmara tem a obrigação de não se deixar enganar e de acautelar a que este tipo de monopólio não se repita, sugerindo 

que a Câmara deveria regular os preços com a empresa Águas da Teja pelos seus serviços. Disse ter dúvidas ao correto 

tratamento que a empresa esteja a fazer nas etars do concelho, porque quando chove as linhas de água, para onde são 

lançados os efluentes provenientes das etars, costumam aparecer com água muito suja. ---------------------------------------------

--------- No uso da palavra o deputado João Baptista questionou qual o programa previsto para o feriado municipal de 29 

de Maio, para além da habitual caminhada da luta contra o cancro. Relativamente à renegociação do contrato com a 

empresa Águas da Teja salientou que numa revista da DECO vinha a situação em que a água de Trancoso apontava 

alguns itens de insegurança. Apelou ao Presidente do Município para que houvesse preocupação acrescida relativamente 

à qualidade da água. Quanto à recolha de lixo, nota que foram retirados um conjunto de contentores. Referiu se, 

efetivamente, está contratualizado com uma empresa a recolha do lixo, este não pode ser amputado pela forma como o 

serviço é prestado. Mencionou a falta de espaço no cemitério e que é necessário compor o beirado da Capela da Nossa 

Senhora da Fresta. Congratulou-se pela futura construção do novo quartel de bombeiros de Trancoso agradecendo o 

empenho da autarquia nesse projeto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Município disse que com a revisão orçamental a Câmara estará em condições de 

requerer a expropriação do terreno para a construção do novo quartel dos bombeiros. Disse que cumpriram com o 

subsídio de 10 000 € destinado às especialidades, mas será bom que os bombeiros cumpram com a sua parte que é ter 

as especialidades prontas até final do mês de Maio, para se poder lançar o concurso que tem de ser promovido pelos 

bombeiros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

trabalhos-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o Presidente do Município referindo que os documentos das contas falam por si. Em 2012 foi 

publicada a lei dos compromissos que fez com que praticamente a administração pública paralisasse e com essa 

circunstância a execução orçamental veio a ser condicionada. Referiu que, apesar de tudo, a Câmara, como demonstra a 

certificação legal de contas, acabou por ter uma execução global da receita e da despesa no exercício de 2012 de 55, 7% 

e 54,9%. Referiu que a certificação legal de contas tem apenas uma menção que não é completamente verdade que é o 

ponto 9.1 na página 3, quando refere que o órgão executivo deliberou a 28/02/2013 pela dissolução, afinal trata-se da 

fusão e não dissolução da empresa municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Eduardo Pinto referindo que o relatório do Revisor Oficial de Contas pela segunda vez no 

ponto 7.3 volta a referir que: “no âmbito do processo de confirmação externa de saldo junto de outros credores e 

fornecedores foi possível identificar divergências de 330 000€ não reconhecidos no passivo e nos resultados para as quais 

não obtivemos a necessária justificação para o efeito”. Questionou o Presidente do Município qual a razão para esta 

ausência de documentação, recordando que, no ano anterior, era um valor superior a 400 000€. Mencionou que o ROC 

também refere que nesta gerência as despesas correntes já foram superiores às receitas correntes em 136 000€ e está 

assim manifesto que a Câmara não cumpre o princípio do equilíbrio orçamental entre receitas e despesas correntes a que 
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estaria obrigada. Quanto à gerência referiu que no mapa fluxo de caixa na página 5 aparece uma transferência para 

empresas públicas municipais e intermunicipais no valor de 932 376€. Questionou se aquele valor era para encargos 

correntes, despesas de funcionamento ou não, porque todos sabem que as rendas a que a Câmara se obrigou por força 

das obras que a parceria público privada executou são na ordem dos oitocentos e tantos mil euros. Disse que na página 

seis aparece uma despesa de capital de apenas 480 000€, portanto se a outra verba que referiu diz respeito a encargos 

de funcionamento, esta presume que seja para pagar essas rendas. Como não encontrou outro valor transferido pensa 

que a Câmara não procedeu ao pagamento da totalidade do valor das rendas. Mencionou que nessa mesma página 

aparece o valor, como despesa corrente de juros, de 146 944€. Como no mapa de empréstimos aparece um valor de 

57755€ relativamente a juros com a amortização dos empréstimos bancários contraídos, aparecem 77 241€ para 

empréstimos de médio e longo prazo e aparece outra verba com outros juros no valor de 69 558€. Questionou de onde 

resultam outros juros e a diferença entre o mapa de empréstimos e o mapa onde aparecem os fluxos de caixa. Para além 

disso, disse que na página dez aparece uma verba significativa relativa à aquisição de serviços e mais em concreto 

relativo a limpeza e higiene na ordem dos 255 596 €. Questionou se este valor se deve à recolha ou não dos resíduos. Na 

página onze questionou qual o destino dado ao montante de 635 801€ que aparece nas despesas correntes na rubrica 

020225 – outros serviços. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Município disse que em relação às reservas que o deputado referiu têm a ver com 

juros que a Câmara não reconhece. Há na confirmação com os saldos das empresas “Chupas e Morrão” e “Baraças” 

rubricas que aparecem de juros que entendem que estão prescritos e então não os reconhecem, embora eles apareçam 

na contabilidade das empresas. No que diz respeito ao equilíbrio orçamental mencionou que este é um objetivo 

instrumental que tanto quanto possível deve ser assumido. Considera que a diferença entre a receita e a despesa corrente 

não é muito significativa acabando por ser a receita menos 38 000€ do que a despesa, mas o que era de esperar tendo 

em conta que a receita corrente do município acaba por ter ver muito com as atividades económicas que têm alguns itens. 

No que diz respeito aos fluxos de caixa, o valor de 932 376€ para a TEGEC tem a ver com uma estratégia que a Câmara 

optou. Ao cumprir a transferência que faz para cobrir o prejuízo da TEGEC como esse montante seria satisfatório para 

cobrir as necessidades da própria empresa, entenderam, a título de cobertura de prejuízos dar aquilo que normalmente 

dariam num contrato programa. No que diz respeito aos juros da despesa corrente uns têm a ver com o serviço da dívida 

e outros com juros de empreitadas que os empreiteiros debitam. Relativamente à verba de matéria de limpeza e higiene 

disse ser o valor do contrato da recolha do lixo. A rubrica de outros serviços é utilizada para cabimentar um conjunto de 

gastos que não tem de ser especificado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio novamente o deputado Eduardo Pinto referindo que subscreve na íntegra a declaração de voto dos 

vereadores do PS em reunião de Câmara que espelha bem aquilo que se pode dizer sobre esta conta de gerência. Disse 

que sempre que há apresentação de orçamentos, estes vêm significativamente empolados tanto que depois na verificação 

das contas a execução acaba por se quedar pouco mais do que um terço. Neste caso, as Grandes Opções do Plano 

ficaram nos 38.75%. Referiu que pese embora os alertas por parte do grupo municipal do PS, o executivo insistiu sempre 

na estratégia de ter “mais olhos do que barriga” e de dizer que deveriam ir a todas as candidaturas. Referiu que o conjunto 

das receitas correntes e despesas, quer de capital quer correntes vem, nos últimos anos oscilar entre os nove e dez 

milhões de euros. Em 2012 ficou-se pelos 9 723 827€. Se se dividir este valor pelos doze meses do ano, a Câmara teria 
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um duodécimo mensal de 810 000€. No capítulo da despesa, só a despesa corrente anual dividida pelos doze meses 

tiraria aos 810 000€ 514 000€, o que sobraria para a gestão 296 000€. Todavia, há que retirar um valor que também 

poderiam dividir mensalmente que é o encargo financeiro de capital com juros dos empréstimos - 49 000€. Sobrariam 

então para a Câmara um fundo de maneio de 247 000€. Seria deste valor que sairia tudo o que a Câmara precisava, quer 

para comparticipações nos investimentos, quer aqueles que têm comparticipação comunitária, quer aqueles que faz do 

orçamento municipal, quer também o apoio ao programa de investimento que, no caso de 2012, foi zero e quer também o 

apoio em capital às diversas associações e instituições do concelho. Disse que num concelho como o de Trancoso, pese 

embora tudo aquilo que foi feito, se olharem para esta parte do bolo vêem bem o constrangimento a que esta gestão levou 

o município. Referiu que podem arranjar todos os argumentos, mas chegada a hora de verificar os números, estes não 

deixam margem de dúvida. Nas Grandes Opções do Plano verifica que nas funções gerais, engloba administração geral e 

proteção civil, no objetivo um, a execução anual ficou em 36.93%. Nas funções sociais, objetivo dois, a execução anual foi 

na ordem 37.08%, englobando ensino, ação social, habitação, saneamento, abastecimento de água, resíduos, proteção 

ambiental e conservação da natureza, cultura e desporto. No objetivo três, funções económicas disse que a execução 

anual ficou 22.05%, áreas abrangidas indústria, energia, transportes rodoviários, mercados e feiras de turismo e outras 

funções económicas. Nas outras funções que são mais transferências entre administrações e diversas apresentam um 

resultado de 65.46%. Referiu que daqui resulta uma execução global anual de 38.07%. Pensa que os números não 

deixam margem para dúvida e só não vê quem não quer ver. Disse, também, que em 2012 a despesa de capital foi 

apenas de 23% do previsto, sendo um quinto do orçamentado. Mencionou que a desculpa da Câmara para o ano de 2012 

foi a Lei dos compromissos, mas esta só serve de desculpa, porque a gestão ultrapassou aquilo que seria o limite, ou seja, 

gastou o que não tinha. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Município referiu que a execução orçamental global da despesa e da receita no 

exercício de 2012 foi de 55,7% e 54,9%, é a verdade certificada pelo Revisor Oficial de Contas. Disse que todas as 

câmaras municipais têm como objetivo desenvolver o seu concelho em termos de infra estruturas e equipamentos e 

desenvolvê-lo de modo a satisfazer os munícipes para que se mantenham no concelho. Disse que Trancoso nos últimos 

20 anos, nos dois censos obteve os melhores resultados nos três primeiros lugares ficando demonstrado que o grau de 

desenvolvimento do concelho tem permitido que as pessoas se fixem. A Câmara de Trancoso teve capacidade de 

execução, tudo aquilo que pôde ir buscar, foi buscar, realizou o quadro quase a 100%. Dos oitenta municípios está no 

terceiro lugar da região centro em termos de execução. Em 4 000 000€, Trancoso está com 99% de realização da taxa do 

QREN. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa colocou o ponto à votação sendo o mesmo aprovado com 

16 votos contra e 30 votos a favor. Informou que se iria passar ao ponto quatro da ordem de trabalhos. Deu a palavra ao 

Presidente do Município para fazer uma breve introdução. -------------------------------------------------------------------------------------

--------- Este referiu que a segunda revisão ao orçamento e às grandes opções do plano tem a ver sobretudo com a 

possibilidade de se fazer a inclusão do terreno destinado à construção do quartel dos bombeiros de Trancoso e algum 

reforço de verbas que não são significativas. Esse terreno, decorridas a fase de avaliação, a fase de concertação, que não 

houve, com os proprietários para a sua aquisição. Tendo de se avançar para uma fase contenciosa com o pedido de 

expropriação para utilidade pública, de forma a libertar o terreno o mais rápido possível. Referiu também existir uma 
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principal incidência que é a questão da Escola Profissional, uma vez que depois do primeiro subsídio que já foi pago à 

escola, irão transferir para a EPT o valor de 155 000€. ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o deputado Eduardo Pinto referindo que, sobre aquela revisão queria dizer que votariam a favor, 

sobretudo, porque estava em causa uma verba significativa para a EPT. Disse que não se tratava de subsídio nenhum 

mas sim de pagar à EPT aquilo que lhe era devido e que a administração da escola deveria ter, ao longo dos anos, 

reclamado junto da Câmara Municipal. Disse que, enquanto Presidente de Junta empenhou-se e empenhar-se-á para que 

a Câmara Municipal assuma as suas responsabilidades e pague aquilo que deve pagar às instituições e, neste caso, à 

EPT. Relativamente à verba destinada ao terreno para construção do quartel de bombeiros de Trancoso disse não 

perceber como é que se faz uma candidatura a um projeto a fundos comunitários, quando efectivamente nem a Câmara 

nem a Associação detêm o terreno para implantar esse projeto. Também lhe custa a entender qual é o benefício de se 

gastar uns milhares de euros para o pagamento das especialidades do projeto, quando ainda há um longo processo a 

percorrer para aquisição daquele terreno. Disse que para se conseguir aquela revisão orçamental, o orçamento tem 

margem de manobra numa quantidade diferente de rubricas que estavam afetas à freguesia de Moreira de Rei. Tem pena 

que tendo sido aprovado o PAEL não tenham equacionado para esta revisão, apoio às vinte e nove freguesias, visto que 

nos últimos dois anos, a Câmara Municipal “fechou a torneira” para as freguesias. ------------------------------------------------------

--------- Em resposta o Presidente do Município referindo que os 155 000€ para a EPT irão ser transferidos a titulo de 

subsidio. Existe, naturalmente, uma contabilidade que não pode ser exigida a esse nível no que diz respeito a transportes. 

Entre a Câmara que faz alguns transportes para a escola e muitos transportes que ocorreram para a Câmara da parte da 

escola não poderão ser feitos acertos de contas, uma vez que é proibido, pelo POCAL e também não poderá ser faturado 

pela EPT, porque esta não possui alvará como prestador de serviços, daí que exista alguma compensação. A verba sairá 

como subsídio mas a administração da escola não pode ser criticada uma vez, que não tem meios legais para 

documentalmente emitir faturas. Salientou que a CMT comprou o edifício, doou-o à EPT, gastou milhares de euros na sua 

requalificação, pagando a componente nacional do edifício sendo assim parceira, tendo uma quota na escola e que tem 

assumido plenamente. A verba dos 155 000€ permitirá que a EPT tenha meios financeiros. Relativamente ao terreno para 

construção do quartel dos bombeiros disse que tem havido reuniões de trabalho, entre a Câmara e a direção dos 

bombeiros e entendem que em finais de maio poderão ter a declaração de posse administrativa do terreno e também a 

conclusão do processo das especialidades, para que seja lançado o concurso público da obra. Relativamente ao apoio às 

juntas de freguesia disse ter havido, mercê dos fundos disponíveis que a Câmara dispôs já na atribuição de subsídios a 

algumas juntas de freguesia que estão a desenvolver obras no quadro do PRODER e que precisavam de investimento 

para avançar, mas irão naturalmente estender esses subsídios a todas as juntas de freguesia, uma vez que já existem 

fundos disponíveis. Quanto ao Palácio Ducal e às verbas disponibilizadas para os projetos referiu que o próximo quadro 

comunitário de apoio é muito vocacionado para exigir mais dos investimentos em termos de impacto na atividade 

económica do que aquele que tem sido até agora, ou seja, promover obra pública. É natural que a formatação do quadro 

vá dar prioridade a investimentos que tenham uma componente de impacto na criação de emprego e na dinamização da 

economia. Referiu que caso se conseguisse fazer um projeto no âmbito da regeneração urbana que possa incluir a 

recuperação do Palácio Ducal e o seu financiamento de acordo com os projetos que estão feitos para museu e o mercado 

municipal com componente pública e componente privada. -------------------------------------------------------------------------------- ---
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--------- Interveio o deputado João Baptista referindo que todo o percurso de localização do quartel dos bombeiros 

começou com o eis presidente da direção, José Nascimento, em 2008/09. O local primário acabou por não ser o escolhido 

porque a estrutura não previa um conjunto de situações da qual os bombeiros necessitavam, tais como, não permitiria que 

houvesse a casa do quarteleiro, áreas sociais, etc. A Associação Nacional Proteção Civil condicionou por tipificações em 

função da tipologia, neste caso será tipologia II que passaremos a ter um comandante, um segundo comandante e dois 

adjuntos. Acontece, porém, que condicionado por essa tipologia foram condicionados a um x metros quadrados de 

construção e o que irá acontecer é que o novo quartel não tem capacidade de área útil de aparcamento de viaturas para 

conseguirem meter as 30 viaturas. No máximo conseguirão colocar 22 viaturas. Convidou todos os presentes a estarem 

presentes na comemoração do aniversário da associação, no próximo dia 26 de Maio. Nunca fizeram nada sem que 

previamente dialogassem com a Câmara se estariam em condições de serem apoiados. Nesse aspeto, a Câmara sempre 

se mostrou disponível. Disse que o edificado existente poderá manter o quarteleiro e poderão contar com os dois parques 

existentes e basta atravessar a rua e estão no novo quartel. Foi feita uma candidatura, a Câmara mostrou-se sempre 

disponível e houve a promessa do terreno, contratualizando o projeto com o Arqtº Cardia de Viseu uma vez que já tinha 

desenvolvido projetos de quartéis em Viseu, em São Romão e outras ampliações. -----------------------------------------------------

--------- Usou da palavra a deputada Sandra Ribeiro questionando se o montante transferido para a EPT serão os 155 

000€ ou os 180 000€ como saiu num comunicado. A escola já recebeu 25 000€ mas está planeado que os 155 000€ terão 

início em 5/2013 e término em 12/2013. O que foi dito em reuniões é que esse subsídio seria pago no atual mandato. Pelo 

que vê, não sabe se terá sido erro de programa ou se poderá passar para o próximo Executivo. -----------------------------------

--------- O Presidente do Município mencionou que o compromisso era, efetivamente, os 180 000€, já foram pagos 25 000€ 

e com os 155 000€ perfaz esse valor. O que foi dito é que os 155 000€ seriam pagos em tranches. O que está 

calendarizado teve a ver apenas com as cabimentações que são necessárias realizar para que se obedeça àquilo que são 

os fundos disponíveis do Município, mas não quer dizer que não possa pagar-se mais cedo. ----------------------------------------

--------- Não havendo mais intervenções e colocada a revisão orçamental, a mesma foi aprovada com 46 votos a favor e 4 

votos contra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Em declaração de voto, o deputado Amaral Veiga referiu o seguinte: “Votei contra a segunda revisão orçamental e 

contra as Grandes Opções do Plano em dissonância com a minha bancada pelas razões que passo a explicar. 

Compreensivamente a bancada do PS, sensibilizada com a grave situação económico financeira da EPT, achou por bem 

votar favoravelmente a transferência de verbas para esta instituição. Compreensivamente votou também favoravelmente, 

porque a revisão contempla a afetação de verbas para a expropriação de terreno com vista à construção do novo quartel 

de bombeiros em Trancoso. Quer uma, quer outra destas instituições merecem toda a minha atenção, a minha 

preocupação com o seu futuro e o meu apreço pelas funções que ambas desempenham neste concelho. Porém, o facto 

desta revisão orçamental ter como o primeiro fundamento o apoio a estas duas instituições, cujo montante muito 

sinceramente não acredito que possa, infelizmente, resolver nem o futuro da EPT nem os problemas da expropriação com 

vista à construção do novo quartel de bombeiros, não justificam o desvio que se fez às verbas destinadas ao saneamento 

e rede de águas de Moreira de Rei. Haverá decerto muitas outras rubricas no orçamento, onde poderia ser subtraída 

verba para esses fins. Das duas rubricas referidas, saneamento e rede de águas saem agora 67 000€ delegando para o 

futuro a conclusão de uma obra que há muito deveria estar concluída. Lembramos que esta foi uma obra eleitoralista, 
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iniciada ilegalmente, sem contrato nem concurso a quatro dias das eleições autárquicas. Começada, defendemos a sua 

conclusão com recalcitrante empenhamento pessoal nunca compreendido pela maioria desta assembleia. Vencido, 

prometi não voltar, neste órgão até ao final do longo reinado do atual Presidente da Câmara. Revoltado com esta atitude 

que só entendo, persecutória, torpe e rebaixista apenas, porque venho acusando o Presidente da Câmara e a atual 

maioria de miopia partidária, decidi pôr termo à luta por esta causa e esperar que novos protagonistas, mais cumpridores 

das promessas, mais escrupulosos com a palavra, venham reparar os males que foram feitos à exangue e ostracizada 

mas vetusta vila de Moreira de Rei. Alguém há-de um dia fazer justiça a Moreira de Rei, assim o espero, face a mais esta 

injusta, mesquinha e aviltante proposta contra Moreira e os seus fregueses, não poderia eu, cidadão desta terra, votar 

favoravelmente esta revisão orçamental.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente informou que se iria passar ao ponto cinco da ordem de trabalhos. Apresentou o documento do 

inventário dos bens do Município referindo que estava à disposição de todos os deputados municipais para apreciação. 

Não havendo intervenções, informou que se iria passar ao ponto seis da ordem de trabalhos. -------------------------------------

--------- Usou a palavra o deputado Luís Castro mencionando que o artº 24 respeitante aos depósitos de sucata, na sua 

instalação, a Câmara pretende cobrar taxas sobre a apreciação do pedido, emissão do alvará, sobre certidões de 

localização, etc. Disse que a figura dos depósitos de sucata regia-se pelo decreto-lei 168 de 98. Acontece que em 2006 

com a entrada do decreto-lei 178/2006 a atividade de sucatas passou a fazer parte da atividade de gestão de resíduos e 

passou a reger-se pelo decreto-lei 178/2006. As entidades competentes para licenciar as atividades de tratamento de 

resíduos são a autoridade nacional de resíduos, agência portuguesa do ambiente, no caso de ser precisa a avaliação de 

estudo de impacto ambiental ou as autoridades regionais de resíduos. A Câmara ao pretender cobrar taxas sobre um tipo 

de licenciamento que não é da sua competência estará a cometer uma ilegalidade. Sugeriu que esta proposta fosse 

retirada, uma vez que viola o princípio da legalidade. --------------------------------------------------------------------------------------------

---------- O Presidente do Município disse que o que está em causa é a ocupação de um espaço público e não do 

licenciamento e quando existe ocupação destes espaços, estes devem ser taxados. Tudo o que está no regulamento foi 

elaborado pelos serviços técnicos e foi objecto de consulta pública. Na sua opinião, o regulamento obedece ao princípio 

da legalidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa colocou a proposta à votação sendo a mesma aprovada com 35 votos a favor, 1 contra e 10 

abstenções. Informou que se iria passar ao ponto sete da ordem de trabalhos. ---------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município disse que as alterações do regulamento vêm responder no ordenamento municipal à 

publicação do decreto-lei 26/2010 de 30 de Março que introduziu alterações significativas ao regime jurídico da 

urbanização e edificação em vigor estabelecidas pelo decreto anterior 555/99. Com a entrada do decreto 9/2009 havia que 

adequar o regulamento municipal aos conceitos técnicos que foram introduzidos. Disse serem alterações ditadas pela 

conformação legal de diplomas quer de decretos-leis, quer de decretos regulamentares que vieram neste domínio 

introduzir alterações, consagrar novos conceitos administrativos e jurídicos. --------------------------------------------------------------

--------- Não havendo introduções e colocada a proposta à votação pelo Presidente da Mesa, a mesma foi aprovada por 

unanimidade. Informou que se iria passar ao ponto oito da ordem de trabalhos e que a designação dos dois munícipes 

para integrar a comissão alargada da CPCJ seria feita por voto secreto. Deu cinco minutos às bancadas para falarem 

sobre o assunto para indicarem um nome cada. Passado esse tempo, comunicou que com o aval dos dois partidos os 



Ata n.º 23 – reunião da sessão de 30 de Abril 2013 

 

                                                                              11 

munícipes propostos para integrar a referida comissão seriam: Cidália Ramos Costa Santos e João Rafael Rodrigues. 

Depois de escrutínio secreto obtiveram-se os seguintes resultados: 40 votos a favor, 1 contra e quatro votos em branco. ---

--------- No âmbito do ponto oito que estava agendado e que foi retirado e substituído: “Análise, discussão e votação do 

estudo de viabilidade económico-financeira da futura empresa municipal e do projeto de fusão das empresas municipais, 

bem como minuta da escritura da fusão”; o PS apresentou um requerimento que irá ser transcrito na íntegra: “ O Grupo 

Municipal do PS pretendia questionar o Sr. Presidente da Câmara no âmbito do ponto 8 da ordem de trabalhos retirado no 

início desta sessão, sobre a situação jurídica em que se encontra a TEGEC. Isto porque nos termos do nº1 do artº62 as 

empresas locais seriam obrigatoriamente objecto de deliberação de dissolução, no prazo de seis meses, isto é no dia 1 de 

Março de 2013.  

Tendo esta assembleia, na reunião de 28 de Fevereiro passado, aprovado a fusão da TEGEC por incorporação na 

PACETEG mas não tendo essa aprovação dependido de prévia demonstração da viabilidade económico – financeira e da 

racionalidade económica da futura estrutura empresarial, entende este Grupo Municipal que a empresa TEGEC se terá 

dissolvido em 1 de Março passado.  

Tendo em consideração o que se deixa exposto requere-se a V. Ex.ª Sr. Presidente da Assembleia que seja interpelado o 

Sr. Presidente da Câmara para responder a esta questão, em concreto, qual a situação jurídica da TEGEC, isto é, se se 

dissolveu, se está em liquidação ou se entende que, apesar de não ter havido qualquer estudo de viabilidade económico-

financeira, a mesma se encontra fundida por integração na PACETEG. O Grupo Municipal do Partido Socialista” -------------

--------- Em resposta o Presidente do Município referiu que, após tomada de deliberação por parte da assembleia 

municipal, foi comunicado às finanças e DGAL a intenção de fundir a empresa municipal, estando assim cumprida a 

formalidade. Disse que a empresa mantém-se em atividade, está a decorrer todo o formalismo para a elaboração do 

estudo da viabilidade económico-financeiro que está praticamente concluído. A decisão será fazer uma assembleia 

extraordinária em que irão todos os documentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O deputado Amaral Veiga disse não perceber, uma vez que o Presidente do Município disse que a empresa se 

mantém em atividade, significa que a fusão não produziu efeitos, quais os documentos enviados para a DGAL e Inspeção 

de Finanças, uma vez que a ata só tinha sido aprovada naquele dia. ------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta, o Presidente do Município disse que o que a lei diz é que tinha de ser comunicado às entidades qual 

o teor da deliberação e foi aquilo que foi comunicado. As atas têm de ir para o Tribunal de Contas. Quanto à questão da 

fusão pois esta nem no domínio privado, nem no público ocorre pela simples tomada de uma deliberação em Assembleia 

Municipal. O processo primeiro terá de ir ao Tribunal de Contas e só depois do visto é que poderão partir para a escritura 

de fusão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto nove da ordem de trabalhos. Deu a palavra ao 

Presidente do Município, o qual referiu que tem vindo, progressivamente, a inscrever no domínio privado do Município 

todos os bens que lhe pertencem. Disse que já, por várias vezes, esta Assembleia aprovou o inventário que tem vindo a 

ser progressivamente acrescentado. Têm sido feitas escrituras para se registar em nome da Câmara os bens que esta 

possui. Com o loteamento do Eng.º Pedro Viterbo, Quinta D. Maria foram cedidos para o domínio público municipal as 

áreas de arruamento, áreas verdes e as infra estruturas. Referiu que, progressivamente, terão de os inscrever no domínio 

privado municipal. O polidesportivo que foi feito naquele loteamento entendem que deve ser registado individualmente 
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como bem privado e, portanto, será desafetado daquela área de equipamentos que já estava no domínio público 

municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Não havendo intervenções, o Presidente da Mesa colocou a proposta à votação sendo a mesma aprovada por 

unanimidade. Informou que se iria passar ao ponto dez da ordem de trabalhos. --------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município solicitou a retirada deste ponto, uma vez que quando foi agendado ainda não tinha ido à 

reunião de Câmara e esta acabou por não se realizar, daí que não houve uma deliberação prévia, entendendo que não 

estava em condições de trazer uma proposta do Município. ------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa disse aceitar a exclusão do ponto. De seguida, suspendeu os trabalhos para almoço 

referindo que os mesmos seriam retomados às 14h30. ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Retomados os trabalhos, o Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto onze da ordem de trabalhos. 

Referiu que o PS solicitou a inclusão deste ponto e entendeu-se solicitar a presença da Dr.ª Céu, diretora financeira e do 

Dr. Domingos, diretor a tempo inteiro da EPT e serão permitidas, caso sejam colocadas questões, intervenções deles para 

serem plenamente esclarecidos. Deu a palavra ao deputado Amaral Veiga, líder do grupo municipal do PS. --------------------

--------- No uso da palavra, o deputado explicou que o grupo municipal do PS solicitou o agendamento deste ponto uma 

vez que saíram notícias e foi público a dificuldade financeira que a Escola Profissional de Trancoso atravessa. Gostariam 

de ser esclarecidos em concreto sobre qual a situação em que a escola vive, quais as suas perspetivas de futuro, se tem 

viabilidade ou não. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município disse que a EPT faz parte do nosso presente e fará parte do nosso futuro. A escola tem 

corpos administrativos em que estão representados a CMT, na pessoa do Eng.º João Carvalho, a associação empresarial, 

na pessoa do Dr. Oliveira e a ENCANTA representada pelo Dr. Domingos. Disse presidir a Assembleia-geral, tem 

acompanhado de perto a situação e tem reunido com a direção. O conselho de administração é presidido pelo Dr. António 

Oliveira e parece-lhe que faz todo o sentido que a administração pudesse prestar esclarecimentos da situação que a 

escola vive. Falou do ensino profissional em geral no contexto do país. --------------------------------------------------------------------

--------- Foi delegada a palavra ao Dr. Oliveira, Presidente do Conselho de Administração da EPT. Este fez um 

enquadramento da EPT nos seus quase vinte e quatro anos de existência. Disse que a EPT foi criada em 1989. Em 1995 

foram obrigados a acabar com a formação na área da agricultura tendo como consequência o primeiro despedimento 

coletivo na altura. Despediram todos os docentes dessa área e foi vendida toda a maquinaria. Em 2011 para surpresa 

uma das áreas que o Ministério da Educação queria implementar à força era, novamente, a área da agricultura. 

Mencionou como é que era possível que ao fim de doze anos considerem novamente essa área prioritária. O mesmo 

aconteceu com a área da hotelaria que obrigava à construção de instalações próprias e específicas e depois desistiram do 

processo. Anos depois, a Câmara de Aguiar da Beira propôs criar um pólo da escola profissional e foi-lhe sugerido criarem 

então a área da hotelaria. Depois houve instruções do Governo para que a Direção Regional proibisse a criação de mais 

escolas e esse projeto ficou sem sentido. Referiu que hoje aprovam-se cursos de hotelaria em qualquer C+S apenas com 

as instalações da cantina. Disse serem políticas educativas que não se entendem. Com as condições que teve, após a 

construção de novas instalações, onde a CMT contribuiu com 2 000 000€, a escola cresceu. Em 2002 passaram-se a ter 

18 turmas, o número máximo de alunos foi atingido nos anos de 2005 a 2007, onde além das 18 turmas de ensino 

profissional, chegou a haver três turmas de cursos especialização tecnológicas (CET). Neste momento, a escola não se 
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pode candidatar a esses cursos nem podem ter nenhuma delegação, porque passaram a ser realizados nos institutos 

politécnicos e nas universidades. Em 2007 /2008 com a criação de uma oferta generalizada de cursos profissionais em 

tudo o que são C+S e secundárias da região, a base de recrutamento de alunos para os cursos da EPT ficaram em causa. 

Para além da baixa taxa de natalidade e a desertificação que também explica a falta de alunos. Referiu que a mudança do 

sistema de financiamento das escolas também foi alterada que tem a ver com despesas de funcionamento. O valor é dado 

por turma que tem de ter 24 alunos, porque se não tiverem serão penalizados e sempre que um aluno desista, ao longo 

dos três anos, levam com uma penalização de 3.33%. Para aquilo que tem a ver com transportes, alojamentos, o 

montante aprovado em orçamento para este ano no caso de alojamentos e jantares foi zero. Para transportes receberão 

40€ por aluno a ser transportado. Mencionou que o Município de Trancoso gasta em transportes escolares qualquer coisa 

como 70 a 80€ por aluno transportado em carreiras públicas. Disse que com miniautocarros no anterior ano letivo, a 

escola gastava por aluno 120€. Em Março receberam o reembolso de Janeiro e Fevereiro, reclamaram mas o processo 

está parado. Disse que já se soube que irão atender a algumas coisas mas outras não. Deu o exemplo de alunos que 

estejam a frequentar a escola e que tenham escolas com formação na mesma área da sua residência, não irão receber 

nada por eles. Os alunos cabo-verdianos começaram a frequentar a escola, porque houve a procura por parte da 

comunidade cabo-verdiana. Também a parte deles foi cortada por terem residência em Lisboa. Referiu que agora insistem 

no ensino “dual”, ou seja, os alunos passariam 6 meses na escola, outros 6 numa empresa e assim sucessivamente. 

Questionou onde é que estão as empresas na região para se adotar este tipo de ensino. Mencionou que este conjunto de 

situações levou a uma diminuição de número alunos e como consequência o corpo docente teve de ser diminuído. 

Atualmente estão com 9 turmas. Segundo o Ministério da Educação só podem entrar o número de turmas que saírem, ou 

seja, nove. Deu o exemplo se por um acaso, este ano só conseguirem duas turmas, haverá um ano que só podem entrar 

duas. Referiu que as contas de 2011 tiveram um défice de prejuízo 278 000€, sendo que deste valor 210 ou 220 000 foi o 

gasto com o despedimento coletivo que fizeram quando caíram de 14 para 11 turmas. Em 2012 tiveram um prejuízo de 

186 000€ e sem despedimentos coletivos. Mostrou o orçamento previsional para o ano 2012/2013 com o valor negativo de 

155 000€ só em funcionamento que advém de ter como despesas 875 000€ e em termos de receitas 720 000€. Desses 

875 000€, 660 000€ são com o pessoal. Disse que naquele momento têm na escola três ou quatro administrativos a mais 

e não têm mais dinheiro para fazer mais despedimentos coletivos. Acresce a isso, na rubrica dos alunos com despesas de 

transporte, alojamento e alimentação, um buraco de 80 000€ a 120 000€. Portanto, estão a falar de um total de 220 000€ 

a 270 000€. Não sabe o que irá acontecer no próximo ano letivo. Relativamente à questão da prestação de serviços, 

referiu que a escola não pode faturar serviços. A escola, antes de prestar serviços de transportes à CMT, prestou serviços 

de mecânica. Em 2004 houve um encontro de contas, a câmara já devia 70 000€. Entretanto, tiveram um concurso do 

Ministério da Educação para a aquisição de equipamento e celebraram um protocolo. A Câmara decidiu dar o montante da 

parte não comparticipada para compensar e desses 70 000€ receberam 52 000€. Desde 2004 foi-se acumulando serviços 

de transportes até a Câmara adquirir um conjunto de carrinhas de 19 lugares que hoje tem e dispensou a colaboração da 

escola. A partir de 2008 foram muito poucos os serviços prestados. -------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado Eduardo Pinto referindo que lhe parece que poderão concluir que há uma data para o 

encerramento da EPT. Disse que para algumas regiões e alguns problemas as soluções não são fáceis. Confessa que 

quando soube daquela situação, telefonou ao Presidente da Câmara, porque estava na altura da Câmara se envolver 
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mais. É verdade que existe uma inconstância nas políticas educativas, mas também é verdade que nenhum dos projetos, 

mesmo a nível autárquico, está garantido à partida. Se esta escola era um projeto regional e uma vez que esta não é a 

primeira vez que passa por dificuldades deveria requerer, por parte dos responsáveis, uma constante atenção àquilo que 

se estava a passar e uma constante intervenção e chamada de atenção junto dos decisores políticos, movendo todas as 

influências necessárias e que estivessem ao alcance para o objetivo de manter a escola. Disse que há várias escolas 

profissionais, no interior, que apesar de terem passado ou estarão a passar por dificuldades continuam a laborar. 

Recentemente foi criada mais uma escola profissional na Guarda. Disse pensar, enquanto munícipe, que a EPT, fruto do 

prestígio que tinha, estava muito mais à frente do que aquelas que foram criadas recentemente e iria captar mais alunos. 

Parece-lhe que a caminhada que foi feita, por parte da escola, é que esta foi-se adaptando às sucessivas alterações. 

Questionou se afinal a escola é ou não para manter. Relativamente aos administrativos questionou se aquelas saíssem a 

escola teria um horizonte de viabilidade de quanto tempo. Parece-lhe que a solução não passa por aí. Referiu que o 

problema é de fundo e de conceção e isto obrigaria a que os diversos responsáveis tivessem tido uma intervenção 

constante. Questionou se a tentativa de lay off resulta em algo para a escola em termos de futuro e o que é que está a ser 

feito para assegurar o funcionamento da mesma nos próximos anos. Sugeriu que a escola tem de garantir outro tipo de 

receitas, uma vez que está impedida de faturar prestação de serviços, poderia fazer protocolos financeiros e isso não seria 

ilegal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Dr. Oliveira referiu que se tinha esquecido, na sua intervenção, que também contribuiu para a diminuição de 

alunos a abertura de uma escola profissional na Guarda. Disse ao deputado que têm feito todas as diligências mas são 

regras impostas para todo o território nacional. O regulamento do ensino profissional é igual para todo o lado. O que as 

diferentes escolas têm tentado fazer é através da sua associação nacional de escolas profissionais levar o Governo a 

negociações, o que não tem sido bem sucedido. Se a EPT tivesse professores a recibos verdes a pagar 20€ / hora o 

problema estaria resolvido, mas para se poder trabalhar com professores a recibos verdes teria de ser em acumulação. 

Disse já ter feito várias diligências mas há coisas que não pode mudar tal como o sistema de financiamento idêntico para 

todos. Disse que não podem ter a mesma estrutura de administrativos como tinham quando havia mais alunos. Quanto 

aos auxiliares, alguns já se reformaram e outros já saíram. Existem vencimentos em atraso e sempre que se passem os 

três meses em atraso, as pessoas poderão denunciar o seu contrato de trabalho com justa causa e como a escola no dia 

8 de Maio não terá condições de pagar poderão aparecer pedidos de insolvência a não ser que a Câmara, em vez de 

pagar uma tranche, que pague duas e aí permitiria pagar até ao 8 de Maio um mês de vencimento. Relativamente a 

protocolos disse que a AENEBEIRA paga mensalmente para utilização do espaço das instalações para formação, 700 € 

mensais e o IEFP paga 3€ / hora. O IEFP já manifestou interesse de colocar cursos de aprendizagem, mas esses iriam 

disputar os alunos, os próprios cursos da escola e nada garantia a contratação dos mesmos docentes o que, na sua 

opinião, iria ser pior. Sobre a ENCANTA disse que naquele momento só tinha dois funcionários para servir as refeições do 

pré-escolar de Trancoso, do primeiro ciclo de Palhais e Reboleiro e do pré-escolar e primeiro ciclo de Freches e Cogula. 

Disse que até poderiam acabar com a ENCANTA, mas iriam ser obrigados a fazer a refundação da escola, porque esta 

tem três entidades promotoras com x representantes, são elas a ENCANTA, a Câmara e a AENEBEIRA, o que poria em 

causa que a ENCANTA pudesse fazer o serviço de refeições ao pré-escolar e às escolas rurais. -----------------------------------

--------- Interveio o deputado Amaral Veiga referindo que a intervenção feita pelo Dr. Oliveira foi muito clarividente, mas no 
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entanto, teve um discurso derrotista. Disse não poder ser esta a perspetiva de quem quer salvar a escola. Compreende 

que haja problemas de demografia, da forma como a escola nasceu com quadros próprios sem possibilidade de recorrer a 

professores contratados, com um quadro administrativo com alguma estrutura pesada, mas não pode concordar com a 

atitude de resignação por parte do Dr. Oliveira. Julga não ser momento de baixar os braços, mas sim momento de 

enfrentar as dificuldades existentes. Referiu que uma das críticas que ouve fazer à EPT é que a escola não se promove, 

nem se divulga como fazia no passado. Por outro lado, também já ouviu que a própria AENEBEIRA é concorrente da EPT. 

Sabe que a ENCANTA é uma das entidades promotoras da escola, mas tinha ideia que aquela empresa tinha nascido 

para ser uma entidade financiadora da própria escola, ou seja, ser uma empresa que pudesse faturar uma vez que a 

escola o não poderia fazer. Sabe que foram feitos vários serviços, o próprio PS recorreu a esses e pagou essas festas.  

Apesar do Dr. Oliveira ter dito que atualmente a ENCANTA tem apenas dois funcionários, sabe que há pouco tempo ainda 

tinha uns administradores que não eram assim tão mal remunerados. Também lhe constou que houve muitas entidades 

ligadas ao PSD e outras instituições que recorreram aos serviços da ENCANTA e nunca os pagaram. Disse que isto tudo 

pode não ser muito significativo, mas tudo ajuda. É tudo uma questão de ética. ----------------------------------------------------------

--------- Em resposta o Dr. Oliveira disse que a EPT continua a fazer as mesmas campanhas de divulgação que sempre 

fez. Continuam a divulgar os cursos nas escolas que os deixam entrar e onde permitem falar com os alunos mas em off é-

lhes dito que não, porque precisam desses mesmos alunos para as escolas ou então aceitam e quando chegam, está a 

sala vazia, porque não avisaram ninguém. Disse que onde se notará algum menor empenhamento é na promoção 

institucional, como outdors, publicidade em jornais, flyers, mas é tudo por uma questão financeira. --------------------------------

--------- Interveio o Professor Domingos referindo que têm divulgado a escola em várias emissoras de rádio como a de 

Moncorvo, Mêda, Pinhel, Lamego, rádio altitude e F da Guarda. Têm utilizado comunicação social regional desde 

Bragança, do nordeste transmontano. Na região da Guarda e de Viseu têm utilizado os meios de comunicação escrita. 

Têm tentado visitar diversas escolas. O ano passado foram a Almeida, Vilar Formoso por muita insistência da escola, já 

Figueira de Castelo Rodrigo não os deixaram lá ir. Deu o exemplo de Celorico da Beira e de Foz Côa que não os deixam 

lá entrar. Para fazer a divulgação, têm deixado a carrinha com a publicidade dos cursos que a EPT tem para tentar captar 

alguns alunos. Disse que na DREC em reunião com todas as escolas secundárias e profissionais que estavam presentes 

foi-lhes dito que várias escolas profissionais não conseguiam fazer a divulgação dos seus cursos em outras escolas por 

impedimento das mesmas. A DREC pura e simplesmente “lavou as mãos” dessa situação. ------------------------------------------

--------- O Dr. Oliveira disse que relativamente à ENCANTA, tal como o PS, tudo o que lá foi feito pelo PSD, pela Câmara 

foi pago. De facto, tem uma outra situação de juntas de freguesia que têm pequenas dívidas à ENCANTA, porque estão à 

espera de subsídios por parte da Câmara e a dívida do Clube Trancosense de serviços prestados em batidas e que nunca 

foram pagos. Sobre a gerência disse que atualmente não é remunerada. De há um ano para cá era remunerada com o 

ordenado mínimo nacional e antes disso havia uma remuneração de 1000 €, o outro gerente recebia 800€. Serviços 

prestados a terceiros só foram feitos a partidos políticos e a entidades, porque não ficaria bem, fazer concorrência direta a 

outros restaurantes do setor privado. Disse que o espaço do restaurante do Pavilhão Multiusos explorado pela ENCANTA, 

apenas funciona na Feira de São Bartolomeu e na Feira do Fumeiro. Salientou que, uma vez que tem poucos 

funcionários, para a Feira de São Bartolomeu terá de contratar algumas pessoas a pagar, tratando-se apenas de um ato 

isolado, para manter aquele espaço aberto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- Interveio a deputada Luísa Gil referindo que não concorda quando disseram que um dos vários problemas da EPT 

estar a ficar sem alunos que é o impedimento feito por parte de escolas secundárias e EB2 /3 aquando da divulgação de 

cursos. Disse ter-lhe custado muito ouvir aquilo e que fala pela escola que representa e pelo Mega Agrupamento. Deixou 

claro que, até ao momento em que foi subdiretora da escola EB 2/3 de Trancoso, desde 2005 até 2008, sempre abriu as 

portas, deram toda a informação, foram acolhidos com todo o carinho e canalizaram muitos alunos para a EPT. 

Chegaram, inclusivamente, a que fosse discutido em termos de rede escolar uma parceria com a EPT. Disse que uma das 

soluções que gostaria de ver para a EPT era o entendimento com as outras escolas e que as forças do poder se 

movimentassem até onde fosse possível e conseguissem um entendimento entre professores e alunos podendo-se 

adequar a um agrupamento mais alargado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em resposta o Dr. Oliveira referiu que, fique bem claro que nunca tiveram quaisquer problemas de divulgação em 

Trancoso. Não têm nada a apontar às escolas do ensino regular deste concelho. Concorda que seria um passo 

fundamental se o Ministério da Educação integrasse a escola profissional no agrupamento. -----------------------------------------

--------- Interveio, novamente, o deputado Eduardo Pinto questionando a direção da escola sobre quais e quantos cursos 

irão funcionar no próximo ano letivo. Quais as perspetivas que têm em termos de captação de alunos. Se os atuais cursos 

são propostos tendo por base algum tipo de procura por parte do tecido empresarial e qual a taxa de empregabilidade dos 

formandos. Recordou as palavras do Presidente da Câmara na sessão da assembleia municipal em Fevereiro onde referiu 

que haveria um mix de soluções para a EPT. Questionou o que é que estava a pensar em fazer ou já fez para acautelar a 

continuidade da escola. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Dr. Oliveira referiu que relativamente à lay off disse que tiveram dificuldade em o implementar com os 

professores e por outro lado com a saída de algumas auxiliares, não teriam depois auxiliares suficientes para manter o 

normal funcionamento e não lhes pareceu justo colocar apenas os administrativos em Lay off. Disse que o ideal, como o 

deputado Eduardo Pinto referiu, seria que a oferta formativa do ensino profissional fosse em função das necessidades do 

tecido empresarial. A escola para o próximo ano letivo irá fazer publicidade a sete cursos sabendo que irão avançar só 

com dois. Têm abertas inscrições para o curso de turismo, mecatrónica automóvel, eletrónica comunicações, instalações 

elétricas, informática de gestão, secretariado, comunicação e relações públicas. Estas áreas foram concebidas tendo em 

conta o corpo docente da escola. Disse que existem pessoas que frequentaram a EPT e, presentemente, estão muito bem 

na vida a trabalhar nas diversas áreas e não só. --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio a deputada Sandra Ribeiro referindo, uma vez que se falou nos administrativos da EPT, ser administrativa 

da escola há 21 anos questionando se o maior bolo da massa salarial da EPT serão os administrativos. Disse que o seu 

vencimento bruto é 875€ e gostaria que lhe respondessem se a maior massa salarial e o défice que existe na rubrica nove 

será dos administrativos. Mencionou que os administrativos têm noção, perante os alunos que a escola tem, que se calhar 

existem administrativos a mais, mas sendo assim, sentem-se, conversem e decidam o que é melhor, mas na sua opinião 

não é a maior massa salarial nem dos auxiliares que contribuem para o défice mas sim os docentes e chefias. Sabe que 

não existem horários completos para alguns docentes e são completados com outras situações como coordenadores de 

turma, orientações de turma, etc. O Dr. Oliveira mencionou que “casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem 

razão”. De facto, a situação económica da EPT tem-se vindo a degradar. Desde 2008 que não existem atualizações de 

vencimentos naquela casa e isso contribuiu para a deterioração de relações e para a crispação do ambiente entre os 
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vários setores. Aquilo que propôs antes do lay off, ao pessoal docente e não docente era uma redução de vencimentos. O 

problema é que os auxiliares e os administrativos disseram que não e queriam que só os vencimentos dos professores 

fossem cortados. Disse que caso cortassem teria de ser a todos os funcionários como seria lógico. -------------------------------

--------- De seguida, o deputado Eduardo Pinto disse ter ficado muito incomodado com a questão dos vencimentos, 

redução de trabalho mas pensa que antes de se tomar uma atitude deve-se ter a capacidade de se colocar no lado das 

pessoas que vão ser afectadas. Disse que não resolve nada os responsáveis fecharem-se, mandarem recados e não 

discutir nada. Quando há dificuldades tem de se enfrentar e chamar as pessoas para se dialogar. Julga saber que há os 

salários de Fevereiro, Março e Abril em atraso questionando se não seria bom ter feito um comunicado a explicar a 

situação aos funcionários. Sabe que os alunos tiveram tolerância no dia 26 de Abril, questionou o que é que os 

professores estiveram a fazer naquela escola. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Interveio o deputado João Paulo Matias referindo que tinha estado atento e chegou à conclusão que os problemas 

atuais da EPT tiveram apenas origem em fatores externos. Questionou o Dr. Oliveira se não assume nestes 24 anos 

nenhum erro de gestão sendo também a pergunta extensiva ao Presidente do Município naquilo que competia à Câmara 

Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Dr. Oliveira disse que os erros de gestão que cometeu foi terem ido na conversa no Ministério da Educação que 

lhes dava como referência o praticar as tabelas salariais do ensino particular e cooperativo. Disse que o único erro que 

tem para assumir é que está farto, já são 24 anos e anda a discutir a remuneração dos outros onde só ganha dores de 

cabeça. Colocou o seu lugar à disposição. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Usou da palavra o Presidente do Município referindo que quem toma decisões pode cometer erros e só não erra 

quem não faz. A verdade é que a situação que vive a EPT deve-se um pouco à regressão demográfica da região, à falta 

de tecido empresarial e ao facto de escolas secundárias terem oferta de cursos profissionais. Disse que a escola tem 

viabilidade apesar de algumas incertezas. Para além do apoio direto, ou seja, dos 180 000€ por parte da câmara, podem 

arranjar também através do alojamento e alimentação algum apoio a alunos deslocados. Referiu que o importante é que 

as pessoas falem sobre soluções para que as dificuldades sejam contornadas. Salientou que o melhor que Trancoso tem 

é a capacidade de resistência que as pessoas têm. Pensa que juntos irão conseguir e EPT permanecerá. ----------------------

--------- Usou a palavra o deputado Eduardo Pinto referindo que nenhum dos presentes se alheia das suas 

responsabilidades e, quando o PS pediu o agendamento do ponto, fê-lo com intenção de colaborar, mas também é 

verdade que ninguém pode ajudar se não souber qual a situação e o que é facto depois do último despedimento coletivo 

pensaram que o assunto estaria resolvido. Disse que a Câmara é liderada pelo PSD num Governo social-democrata 

acerca de dois anos, as dificuldades do interior vêm-se agravando ano após ano, governo após governo. A preocupação 

do concelho envolve várias áreas como a educação. Questionou se o Presidente do Município teve alguma vez alguma 

reunião com o Ministro da Educação ou com o ministro regional com a preocupação de acautelar interesses na educação 

como, por exemplo, fazer ver que havia aqui um projeto regional. ----------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município disse que o que vale a pena pensar é que tem de se estabelecer, em conjunto, as 

estratégias mais sábias e assertivas para que o concelho de Trancoso continue a ser um concelho agregador. Disse que 

os presidentes das distritais reúnem de dois em dois meses com o primeiro-ministro e de quinze em quinze com vários 

membros do Governo e o Ministro Crato já por lá passou. Referiu que muitas destas questões ligadas ao interior são 



Ata n.º 23 – reunião da sessão de 30 de Abril 2013 

 

                                                                              18 

recorrentes nessas reuniões. Disse que a assembleia municipal estava de parabéns, devia discutir este e outros assuntos 

mas sempre na perspectiva que o concelho saia reforçado. Disse não ter dúvidas que a EPT está para durar. -----------------

--------- O Presidente da Mesa disse ter ficado agradado com a participação de todos e agradeceu ao grupo municipal do 

PS a inclusão do ponto. Informou que se iria passar ao ponto doze da ordem de trabalhos. -----------------------------------------

--------- Interveio a munícipe Carla Coelho referindo ser funcionária administrativa da EPT há 21 anos. Disse que quer 

acreditar naquilo que o Presidente do Município mencionou ao dizer que a escola tem viabilidade, com ela ou sem, visto 

que um dos problemas parece que três administrativos estão a mais. Pensa que há soluções e se estão a mais, 

conversem porque não é por causa de uma andorinha que deixa de haver primavera. Os postos de trabalho são 

importantes, as pessoas ficaram por Trancoso, fizeram escolhas. Agora porem em causa a viabilidade da escola por 

causa de administrativos a mais custa-lhe um pouco a aceitar porque os vencimentos são cerca de 800€ líquidos. Disse 

que desde Abril estão sem subsídio de alimentação apesar de poderem almoçar na cantina. Disse fazer a gestão 

orçamental de casa e sabe o quão difícil é estar três meses sem ordenado. Não lhe parece que esteja haver uma grande 

sensibilidade social neste caso, porque as pessoas estão a ser tratadas como lixo. Se é para descartar algumas pessoas 

então que o assumam. Referiu que nas várias reuniões, na primeira foi proposto o lay off a três administrativas e uma 

auxiliar e foi-lhes pedido para se voluntariarem. Como não houve voluntários, na reunião seguinte passou-se a ir toda a 

gente 20%. Parece que houve umas condicionantes não muito fáceis de colocar em prática e foi-lhes pedido então se 

estavam dispostos a ter um corte do vencimento em 10%. Os funcionários não estavam nessa disposição, mas havia um 

grupo de professores que também não estavam nessa disposição. São os professores que têm o ordenado mais baixo. 

Inclusive, os funcionários fizeram uma contra proposta porque é que não se aplicava esse desconto a partir de um certo 

patamar. Disse que Trancoso precisa da escola porque existem muitos outros setores como a restauração, vários 

particulares que têm rendimentos à custa de alojamento de alunos da EPT. Não ponham é culpa aos administrativos 

porque sempre tiveram na disposição de dialogar mas como devem compreender ninguém gosta de ao fim de 21 anos ser 

chutado para canto. Se tiverem que haver despedimentos que haja para viabilizar a escola. Agradeceu ao grupo municipal 

do PS ter trazido este assunto à Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Dr. Oliveira disse que os administrativos são um dos problemas porque começou por referir que o primeiro 

problema é terem um orçamento de 720 000€, dos quais 660 000€ eram gastos em vencimentos e sobrariam 60 000€ 

para gastos como gás, eletricidade, aquecimento, consumíveis, 40 000€ anuais de encargos bancários, etc. É evidente 

que a situação do lay off só resolveria algo se fosse aplicado a toda a gente. Sabia que o despedimento de três 

administrativos, não resolve o problema porque este é bem mais vasto. --------------------------------------------------------------------

--------- Interveio a Munícipe Teresa Cruz, auxiliar de ação educativa da EPT, referindo que faria à meia-noite três meses 

que estava sem vencimento questionando o Presidente do Município, uma vez que iria ser paga uma tranche à escola, se 

podia contar com uma das parcelas aquele mês. --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente do Município disse que a relação da munícipe é com a escola e a dele também é com a escola, mas 

a outro nível. Disse que uma coisa é a disponibilidade dos meios financeiros e outra coisa é passar por cima dos órgãos 

da escola para dar uma informação que é da competência da escola. Disse que com a aprovação do orçamento estão 

criadas as condições para se cabimentarem os 155 000€, mas seria uma questão a combinar com a escola. ------------------

--------- A munícipe dirigiu-se então ao Dr. Oliveira questionando-o quando é que pode contar com os vencimentos. ----------
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--------- Em resposta o Dr. Oliveira disse que apesar de aprovada a revisão orçamental terá de ser aprovado o subsídio, 

caso a caso, em reunião de câmara. Só depois da próxima reunião de Câmara é que esta poderá atribuir um subsídio à 

EPT. Se for de 25 000€ disse não terem condições para pagar um vencimento a todo o pessoal da escola, se a Câmara 

estiver em condições de disponibilizarem 50 000€ pagarão o vencimento a todos os funcionários. --------------------------------- 

--------- Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que 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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