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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2005.   

*A1*  Aos 29 dias do mês de Novembro do ano 2005, nesta Cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso sob a Presidência do senhor 

doutor Júlio José Saraiva Sarmento, tendo comparecido todos 

os senhores vereadores.  ----------------------------------------------  

*A2*  Às 15,00 horas, o senhor Presidente da Câmara declarou aberta 

a reunião, dando-se de imediato início ao Período Antes da 

Ordem do Dia .  --------------------------------------------------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A3*  Aprovação de Actas:  ------------------------------------------------  

Colocada à discussão e votação, a acta da reunião ordinária 

realizada em 15 do corrente mês de Novembro, documento que 

previamente havia sido distribuído, foi a mesma aprovada .  -----  

*A4*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 227 datado de 28 do corrente mês de Novembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 177.926,63 €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 393.533,03 €.-----------------  

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento .  -----------  
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ORDEM DO DIA 

*A5*  Análise, discussão e votação da 2ª Revisão ao Orçamento da 

Receita e Despesa para o ano de 2005:  ---------------------------  

Seguidamente tomou a palavra o senhor Presiden te da Câmara 

para se referir aos objectivos fundamentais que justificam a 

apresentação da 2ª Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções 

do Plano, elementos que foram remetidos aos senhores 

vereadores em devido tempo, mostrando-se disponível para 

responder a quaisquer pedidos de esclarecimentos.  ---------------  

Tomou então a palavra o senhor vereador doutor Amaral Veiga 

para solicitar alguns esclarecimentos, tendo o senhor Presidente 

da Câmara respondido às questões colocadas.  ---------------------  

Não havendo mais pedidos de esclarecimentos, o senhor 

Presidente da Câmara, colocou o documento em discussão à 

votação, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade.  ------  

*A6*  Análise, discussão e votação das Grandes Opções do Plano e 

Proposta de Orçamento para o ano de 2006:  --------------------  

O senhor Presidente da Câmara, tomou de seguida a palavra 

para referir que, tendo as Grandes Opções do Plano e a proposta 

de Orçamento para o ano de 2006, sido entregues aos senhores 

vereadores, dentro do prazo devido, dispensava -se de dar 

qualquer explicação sobre o conteúdo dos mesmos, mo strando-

se disponível para responder a qualquer pedido de 
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esclarecimento, colocando assim, formalmente, os referidos 

documentos à discussão.  ---------------------------------------------  

Começou por usar da palavra o senhor vereador professor 

Amílcar Salvador, para solicitar o esclarecimento de algum as 

questões, tendo o senhor Presidente da Câmara respondido às 

dúvidas apresentadas.  ------------------------------------------------  

Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador doutor Amaral 

Veiga para colocar algumas questões, que mereceram o 

esclarecimento do senhor Presidente da Câmara . -----------------  

O senhor vereador doutor Paulo Matias interveio também para 

solicitar o esclarecimento de alguns pontos dos documentos em 

discussão, tendo o senhor Presidente da Câmara respondido ao 

esclarecimento solicitado.  -------------------------------------------  

Não havendo mais pedidos de esclarecimentos, o senhor 

Presidente da Câmara, colocou os documentos em discussão à 

votação, tendo os mesmo sido aprovados por maioria, com as 

abstenções dos senhores vereadores do Partido Socialista,  

doutor Paulo Matias, professor Amílcar Salvador e doutor 

Amaral Veiga. --------------------------------------------------------  

Os senhores vereadores do PS apresentaram a “ Declaração de 

Voto” que se transcreve de imediato:  -------------------------------  

---------------------DECLARAÇÃO DE VOTO ---------------------  

“O orçamento da Câmara Municipal de Trancoso para 2006 é, 



 

 
Acta  n . º    2 2  /  2 00 5 .    Reuniã o  de    29 -1 1 -2 0 0 5  

 
 

em nosso entender, um orçamento limitado, de estagnação, 

persuasivo e irrealista pois, é nossa convicção que, grande 

parte das obras ali referenciadas não serão executadas neste 

mandato autárquico e muito menos no ano de 2006.  -------------  

Ademais, o mesmo é praticamente idêntico ao de anos 

anteriores.  -------------------------------------------------------------  

Em 2006 não se realizará qualquer obra nova que não estivesse 

já pensada no passado o que, convenhamos, revela uma 

manifesta falta de ideias desta maioria quanto a uma estratégia 

futura de desenvolvimento para Trancoso.  ------------------------  

É um orçamento demagógico que procura culpabilizar apenas o 

actual governo, quando todos nós sabemos que a situação 

financeira da Câmara Municipal é já muito complicada devido 

à má gestão, falta de planificação e definição de prioridades.  -  

É notória a falta de rigor na apresentação deste plano/ 

orçamento.  -------------------------------------------------------------  

São muitas as obras ali inscritas, vindas já de 2002 e 2003, 

com o único objectivo de se proceder ao respectivo pagamento 

revelando assim uma clara falta de planeamento financeiro.  ---  

Na verdade da análise a este orçamento e opções do plano 

resultam „as mesmas intenções‟  dos anos de 1999 a 2005.  ------  

Existem obras que se arrastam de plano em plano e cuja 

execução se adiam sucessivamente, vejamos: ---------------------  
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Centro Coordenador de Transporte;  -------------------------  

Museu de Trancoso;  -------------------------------------------  

Piscinas cobertas em Vila Franca das Naves;  --------------  

Piscinas descobertas em Trancoso; --------------------------  

Ampliação das zonas industriais em Trancoso e Vila 

Franca das Naves;  --------------------------------------------  

Criação de novas zonas industriais em Freches e na 

Ribeirinha; ----------------------------------------------------  

Remodelação do edifício dos Paços de Concelho;  ---------  

Remodelação do mercado municipal;  ------------------------  

Quartel da GNR; -----------------------------------------------  

Quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca das 

Naves; ----------------------------------------------------------  

Centro de interpretação do Bandarra;  ----------------------  

Casa da Juventude;  --------------------------------------------  

Faltam ainda diversas obras, importantes para a melhoria da 

qualidade de vida dos Trancosenses, como por exemplo as 

variantes norte e sul de Trancoso, novo bloco de aulas para o 

primeiro ciclo e pré – escolar em Trancoso, aquisição do Solar 

dos Brasis, campo de futebol relvado, parque de 

estacionamento e repavimentação de estradas municipais.  ------  

Importa ainda salientar os encargos financeiros com o Centro 

de Feiras, agora denominado Pavilhão Multiusos, inaugurado 
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já em Julho de 2003 ,  mas que ainda se encontra, neste 

orçamento para 2006, com uma dotação financeira significativa 

– 546.000 € - apesar dos empréstimos bancários contraídos 

para o efeito.  ----------------------------------------------------------  

Registamos com agrado a inclusão de algumas obras de 

saneamento básico, esperamos naturalmente que a melhoria da 

qualidade da água seja uma realidade com o investimento 

previsto na aquisição dos filtros de carvão e comungamos da 

urgência na ampliação e beneficiação do cemitério de 

Trancoso. --------------------------------------------------------------  

Este é um orçamento substancialmente inferior ao de anos 

anteriores.  -------------------------------------------------------------  

Se comparado com o orçamento do corrente ano de 2005 

verificamos o seguinte:  ----------------------------------------------  

-As despesas correntes aumentam de  5.859.552 € para 

6.965.581 € (um acréscimo de 1.105.929 €)  ---------------  

-As despesas de investimento diminuem de 15 .183.630 € 

para 13.212.300 €  (um decréscimo de 1 .971.330 €)  ------  

Para além disso e embora o total das receitas e despesas 

previstas neste orçamento seja de 20 .177.881 €, verificaremos 

certamente mais tarde, aquando da apresentação da conta de 

gerência de 2006 que a execução final rondará apenas os 

11.000.000 €, tal como tem acontecido nos últimos anos.  -------  
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Com as grandes opções do plano e orçamento agora 

apresentado para este mandato autárquico o concelho de 

Trancoso continuará longe dos padrões de desenvolvimento 

possíveis e desejados.  ------------------------------------------------  

No entanto e numa atitude construtiva optaremos por um voto 

de abstenção, que não significa uma adesão á proposta da 

maioria mas antes um voto de expectativa pela total 

concretização das obras previstas.  ---------------------------------  

Trancoso, 29 de Novembro de 2005  --------------------------------  

Os vereadores do PS:  ------------------------------------------------  

a) João Paulo Matias; ------------------------------------------  

b) Amílcar Salvador; --------------------------------------------  

c) Amaral Veiga.”  -----------------------------------------------  

Seguidamente os senhores vereadores do PSD apresentaram a 

“Declaração de Voto” que se transcreve de imediato:  ------------  

--------------------DECLARAÇÃO DE VOTO ----------------------  

“A proposta de Plano e Orçamento para 2006 procura 

responder ao desafio nacional de redução da despesa e 

consequente contribuição para o combate ao deficit público.  ---  

Vem assim, na linha das preocupações do actual Governo de 

maioria Socialista, bem expresso, no Orçamento Geral do 

Estado para 2006.  ----------------------------------------------------  

Mas esta proposta de Plano e Orçamento aprovada por maioria 
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neste órgão executivo, está também fortemente condicionada 

pelas consequências directas das opções do actual Governo, 

traduzidas no Orçamento Geral do Estado para 2006, em 

virtude do incumprimento da Lei das Finanças Locais, situação 

que assume particular gravidade porque o Governo para si  

próprio não define a mesma regra . ---------------------------------  

Para além do crescimento zero das transferências do Estado 

para todos os Municípios, acresce ainda, a redução das 

transferências correntes, o agravamento em 3% em matéria de 

despesa de pessoal, o aumento da taxa de IVA em 2% e o 

aumento da taxa de inflação em incidência particular no 

agravamento do custo das empreitadas e fornecimentos, o que 

agravam as despesas correntes e de capital  ----------------------- . 

A proposta de Plano e Orçamento para 2006, apresentado por 

esta Câmara Municipal contém implícita uma estratégia de 

intervenção na linha do que resulta um Orçamento equilibrado, 

que sendo de austeridade, não deixa de ser ambicioso.  ----------  

Não adianta referir, que se trata de um documento feito à 

semelhança dos anteriores , repetitivo, pois vivemos um 

contexto pós eleitoral recente que apreciou esta maioria com o 

voto maioritário nas últimas eleições autárquica s, apesar das 

críticas recorrentes da oposição.  -----------------------------------  

Os documentos apresentados contêm todas as explicações 
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necessárias à compreensão da estratégia de desenvolvimento 

do concelho, tornando desnecessário enumerar de novo, a 

estratégia e as opções concretas definidas para o próximo ano.   

Por este motivo, os eleitos pelo PSD ao órgão executivo 

municipal, votaram favoravelmente a proposta de Plano e 

Orçamento para 2006.  -----------------------------------------------  

Os vereadores do PSD.”  ---------------------------------------------  

*A7*  Empréstimo de Longo Prazo:  Seguidamente o senhor Director 

de Departamento prestou a seguinte informação:  -----------------  

“1 – De acordo com o previsto na alínea d) do nº 2 do artigo 

53º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, compete à 

Assembleia Municipal, sob proposta ou pedido de autorização 

da Câmara Municipal, aprovar empréstimos nos termos da Lei.   

2 –  O artigo. 16º da Lei 42/98 de 6 de Agosto (Lei das Finanças 

Locais), na sua alínea h), prevê o produto de empréstimos 

como uma das receitas dos municípios.  ----------------------------  

3 – O número 2 do artigo 23º da Lei das Finanças Locais refere 

que o endividamento municipal se deve orientar por princípios 

de rigor e eficiência, visando os seguintes objectivos: -----------  

Minimização de custos directos e indirectos, numa 

perspectiva de longo prazo;  ---------------------------------  

Distribuição equilibrada de custos pelos vários 
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orçamentos anuais;  -------------------------------------------  

Evitar a excessiva concentração temporal de 

amortização; --------------------------------------------------  

Evitar riscos excessivos.  --------------------------------------  

4 – O número 4 do mesmo artigo. 23º diz que os empréstimos de 

médio e longo prazo têm um prazo de vencimento adequado à 

natureza das operações que visam financiar, não podendo, em 

caso algum, exceder a vida útil do respectivo investimento, com 

o limite máximo de 20 anos.  -----------------------------------------  

5 – O mesmo art igo. 23º, no seu número 5, refere que o pedido 

de autorização à Assembleia Municipal para a contracção de 

empréstimos de médio e longo prazos é, obrigatoriamente, 

acompanhada de informação sobre as condições praticadas em, 

pelo menos, três instituições de crédito, bem como de mapa 

demonstrativo da capacidade de endividamento do município.  -  

6 – O número 2 do artigo 24º. da Lei 42/98 diz que os 

empréstimos de médio e longo prazos podem ser contraídos 

para aplicação em investimentos ou, ainda, para proceder ao  

saneamento ou ao reequilíbrio financeiro do município. --------  

7 – O número 3 do mesmo artigo 24º, com as alterações 

introduzidas pela Lei 94/2001 de 20 de Agosto, referia que os 

encargos anuais, com amortizações e juros dos empréstimos a 

médio e longo prazos, não podiam exceder o maior dos limites 
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do valor correspondente a três duodécimos dos Fundos de Base 

Municipal, Geral Municipal e de Coesão Municipal que cabem 

ao município ou a 20% das despesas realizadas para 

investimento pelo município, no ano anterior.  --------------------  

8 –  Entretanto, a Lei 32 –  B/2002 de 30 de Dezembro, no artigo 

19º, respeitante ao endividamento municipal em 2003, vem 

reduzir os limites atrás referidos para metade, ou seja, para 

um oitavo dos Fundos de Base Municipal, Geral Municipal e de 

Coesão Municipal e 10% das despesas realizadas para 

investimento pelo município, no ano anterior.  --------------------  

9 – Quer a Lei número 107 – B/2003 (Orçamento do Estado 

para 2004), no seu artigo 20º, quer a Lei número 55 – B/2004 

(Orçamento de Estado para 2005), no seu artigo 19º, 

respeitantes ao endividamento municipal, mantiveram os 

limites referidos no número anterior.  ------------------------------  

De acordo com o previsto nos pontos 7, 8 e 9 e atendendo a 

que, durante o ano económico de 2004, as despesas de 

investimento directo da autarquia foram de 3.982.630,63 € e 

que o somatório dos Fundos Municipais, para o corrente ano, é 

de 6.411.369 €, verifica-se que os encargos anuais com 

amortizações e juros de empréstimos a médio e longo prazo não 

poderão exceder o montante de 801.421,13 €, pois que: ---------  

------------------ 81  x 6.411.369 € = 801.421,13 €  -----------------  
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--------------10% x 3.982,630,63 € = 398.263,06 € ----------------  

Tendo sido consultadas quatro Instituições Bancárias (Caixa 

Geral de Depósitos, Banco Português de Investimento, Banco 

Espírito Santo e Banco Millenium BCP), só não apresentou 

proposta o Banco Millenium BCP.  ----------------------------------  

Atendendo a que haviam sido, previamente, definidas algumas 

condições (montante: 793.844 €; prazo global: 20 anos; 

período de carência: 3 anos e pagamentos trimestrais, com 

prestações constantes), verifica-se que as propostas diferem, 

não só na taxa Euribor proposta, mas, fundamentalmente, nos 

“spreads” pretendidos. Embora todas tenham, como base, a 

taxa Euribor, a C.G.D. propõe, em alternativa, a Euribor a 3,6 

ou 12 meses, enquanto o BPI propõe  a Euribor a 3 meses e o 

BES propõe a Euribor a 1, 3 ou a 6 meses. Por outro lado, 

enquanto a C.G.D. propõe um “spread” de 0,14%, o BPI 

propõe 0,35 % e o BES propõe 0,40 %.  ----------------------------  

Face aos dados apresentados e atendendo a que as taxas 

Euribor (base 360 dias) são , actualmente (24/11/2005), as 

seguintes: Euribor a 1 mês – 2,326%; Euribor a 3 meses –  

2,450 %, Euribor a 6 meses – 2,574 % e Euribor a 12 meses –  

2,734 %, mesmo levando em linha de conta o facto de o BES 

propôr, como alternativa, a taxa Euribor a 1 mês, neste 

momento, inferior à de 3 meses em 0,124%, facilmente se 
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conclui que a proposta mais favorável é a apresentada pela 

CGD que propõe um “spread” inferior em 0,21% ao proposto 

pelo BPI e inferior em 0,26% ao proposto pelo BES.  ------------  

No sentido de procurar ava liar a capacidade de endividamento 

do Município, foi elaborado o quadro I, com condições 

semelhantes às dos empréstimos anteriormente contraídos, ou 

seja: --------------------------------------------------------------------  

-prestações constantes (amortizações + juros), após o 

período de carência;  -----------------------------------------  

-pagamentos trimestrais;  ---------------------------------------  

-Euribor a 3 meses, acrescida do “spread” proposto pela 

C.G.D. (0,14%);  ----------------------------------------------  

-supus, ainda, que o empréstimo seria, totalmente, 

utilizado em um de Março de 2006.  ------------------------  

Agregando os encargos trimestrais, por anos económicos, 

resulta o quadro II.  ---------------------------------------------------  

Nas condições atrás referidas, verifica-se que, para o 

empréstimo pretendido de 793.844 €, o montante máximo de 

encargos a suportar pelo Município se verifica entre os anos 

económicos de 2010 e 2025, com um valor de 57.692,04 €.  -----  

Estabelecendo uma proporcionalidade directa  entre o montante 

de empréstimo e o total de encargos a suportar, verifica -se que 

a capacidade de endividamento da Autarquia  nas condições 
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atrás referidas (taxa Euribor a três meses acrescida do 

“spread” de 0,14%; prestações constantes e pagamentos 

trimestrais) é de 11.027.576 €.  --------------------------------------  

Atendendo a que, em 31/12/2004, a divida a instituições de 

crédito, resultante da contracção de empréstimos de longo 

prazo, era de 7.410.493,88 € e que, durante o corrente ano de 

2005, está a ser utilizado um novo empréstimo, contratado em 

finais de 2004, no montante de 732.152 € e que já foram 

amortizados 479.179,99 €, se adicionarmos o novo empréstimo 

a contrair, o total da divida àquelas instituições passará a ser:   

7.410.493,88 €  + 732.152 €  - 479.179,99 €  + 793.844 € = 

8.457.309,89 €, valor este que, ainda, fica aquém da 

capacidade máxima de endividamento da Autarquia 

(11.027.576 €).  --------------------------------------------------------  

Secretaria da Câmara Municipal, 24 de Novembro de 2005.  ----  

O Director de Departamento: a) Fernando Delgado”  ------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a presente informação 

e em consequência, face às consultas realizadas às várias 

instituições bancárias, contratar com a CGD por ser a 

proposta mais favorável, o empréstimo de 793.844 euros, nas 

condições propostas e analisadas como consta da informação 

técnica. ----------------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado propor à Assembleia Municipal 
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autorização para contratar este empréstimo, no montante 

referido, à CGD, para as seguintes obras:  ------------------------  

1-  Aquisição e Aplicação de Filtros para a ETA: 350.000 

euros; ---------------------------------------------------------  

2-  Piscina Municipal Coberta de Vila Franca das Naves: 

223.844 euros; -----------------------------------------------  

3-  Piscina Descoberta de Trancoso: 150.000 euros;  --------  

4-  Estrutura de Apoio à Piscina Descoberta de Trancoso: 

70.000 euros.  -------------------------------------------------  

Aprovado por maioria, com os votos contra dos senhores 

vereadores do Partido Socialista ,  que apresentaram a 

“Declaração de Voto” que se transcreve de imediato:  ------------  

--------------------DECLARAÇÃO DE VOTO ----------------------  

“Considerando o excessivo grau de endividamento deste 

município que se encontra já numa situação financeira 

asfixiante e muito difícil;  --------------------------------------------  

Considerando que, nos últimos sete anos (1998 -2005) foram 

contraídos seis empréstimos bancários, a saber:  -----------------  

  01/10/1998 –  BPI – Abastecimento de Água --- 1 346 754 €  

  19/08/1999 –  BPI – Centro de Feiras/Escola Profissional  

  ----------------------------------------------------- 2 992 787 €  

  16/05/2002 –  CGD –  Complexo Desportivo, Cinema, 

Centro Cultural, Solar  dos Brasis,  etc.  ------- 2 493 989 €  
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  31/10/2003 –  CGD –  Largo das Portas D´El-Rei ----------  

  ------------------------------------------------------- 718.903 €  

  13/10/2004 –  CGD –  Abastecimento de Água e Esgotos --  

  ------------------------------------------------------- 732.152 €  

  29/11/2005 –  CGD –  Piscinas, Filtros de Carvão ---------  

  ------------------------------------------------------- 793.844 €  

Considerando o significativo endividamento desta câmara com 

empreiteiros e fornecedores;  ----------------------------------------  

Considerando que o caminho de recurso sistemático a 

empréstimos bancários para fazer obra é um caminho errado e 

que onera fortemente o custo final dessas obras;  -----------------  

Entendemos ser necessário e urgente estancar a divida, o que 

obriga a uma melhor gestão das verbas disponíveis,  

nomeadamente através da definição clara das prioridades para 

o nosso concelho e a selecção dos investimentos necessários.  --  

Por tudo isto votamos contra mais este empréstimo.  -------------  

Trancoso, 29 de Novembro de 2005. --------------------------------  

Os vereadores do PS:  ------------------------------------------------  

a) João Paulo Matias; ------------------------------------------  

b) Amílcar Salvador; --------------------------------------------  

c) Amaral Veiga .”  -----------------------------------------------  

*A8*  Apreciação da Manutenção do Encerramento ou Reabertura 

do Mercado de Aves Vivas:  Face ao agendamento do assunto 
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referido em epígrafe, foi convocado o médico veterinário 

municipal, tendo estado presente.  -----------------------------------  

Começou por usar da palavra o senhor vereador doutor António 

Oliveira para informar os presentes da reunião tida, há dias com 

os representantes dos produtores de aves da região, tendo estes 

referido que a grande maioria dos concelhos vizinhos de 

Trancoso, teria já reaberto os respectivos mercados de aves 

vivas, pelo que não se justificava, a manutenção do 

encerramento do referido mercado em Trancoso.  -----------------  

Assim, acrescentou, ele próprio confirmou junto d e municípios 

vizinhos, os factos atrás citados.  ------------------------------------  

Recordou ainda as recentes tomadas de posição da Direcção 

Geral de Veterinária relativamente aos citados mercados de 

aves. --------------------------------------------------------------------  

Desta forma concluiu, importar decidir se existem motivos para 

reavaliar toda a situação, solicitando assim a reabertura do 

citado mercado.  -------------------------------------------------------  

A este propósito interveio o médico veterinário municipal 

afirmando que é possível solicitar à DRABI, a reabertura 

daquele mercado desde que sejam cumpridas as condições 

previstas pela Direcção Geral de Veterinária.  ---------------------  

Assim, reforçou a ideia de que era fundamental que cada 

entidade cumprisse escrupulosamente as suas obrigações de 
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forma a que todos os requisitos exigidos para a abertura do 

mesmo mercado fossem cumpridas. ---------------------------------  

Concluiu, afirmando que face a existência deste compromisso, 

iria tomar as providências necessárias para aquela reabertura.  --  

A Câmara Municipal deliberou, nos termos das instruções 

emanadas da Direcção Geral de Veterinária, solicitar à 

Direcção Regional de Agricultura da Beira Interior , o 

levantamento da interdição da comercialização de aves no 

mercado semanal de Trancoso.  -------------------------------------  

*A9*  Proposta de Reorganização da Rede Escolar do 1º Ciclo do 

Ensino Básico no Concelho de Trancoso:  De seguida o senhor 

vereador com o Pelouro da Educação apresentou a seguinte 

proposta referida em epígrafe:  --------------------------------------  

„Tendo por base a decisão do Ministério da Educação de 

encerrar as escolas do 1º CEB, com o número inferior a 10 

alunos a partir do próximo ano lectivo 2006/2007, 

apresentaram os Agrupamentos de Escolas de Trancoso e  Vila 

Franca das Naves planos de reorganização da rede escolar,  

solicitando parecer sobre os mesmos a esta Autarquia.  ---------  

Assim considerando que:  --------------------------------------------  

a) A Câmara Municipal de Trancoso tem vindo, nos 

últimos 4 anos, a dar parecer favorável ao encerramento 

das escolas do 1º CEB com 1 e 2 alunos;  ------------------  
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b) As propostas apresentadas definem como escolas de 

acolhimento estruturas desadequadas e desprovidas de 

condições mínimas para proporcionarem um ensino de 

qualidade, nomeadamente pela inexistência de cantinas, 

ginásios, piscinas, salas de TIC`S e salas para 

expressão plástica;  -------------------------------------------  

c) A reorganização proposta pelos 2 Agrupamentos traduz -

se no encerramento de 12 escolas do 1º CEB e na 

consequente concentração em 8 escolas de acolhimento, 

solução que permite uma poupança signif icativa ao 

Ministério da Educação na contratação de professores e 

o aumento de despesa do Município com transportes 

escolares, sem em contrapartida serem visíveis 

resultados significativos na melhoria das condições de 

ensino; ---------------------------------------------------------  

d) Os pólos propostos como escolas de acolhimento não 

oferecem sustentabilidade num horizonte médio/longo 

prazo dada a intenção do Ministério da Educação vir a 

encerrar as escolas do 1º CEB com menos de 20 alunos;   

e) Está esgotada a capacidade de acolhimento da escola 

sede do Agrupamento de Escolas de Trancoso que nos 

últimos anos recebeu alunos provenientes de várias 

escolas encerradas: Miguel Choco, Venda do Cêpo, 
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Castaíde, São Martinho, Frechão, À-do-Cavalo, Fiães;  -  

f) A escola do 1º CEB de Vila Franca das Naves não 

dispõe das condições necessárias para ser a escola de 

acolhimento de todo o 1º ciclo do Agrupamento de 

Escolas de Vila Franca das Naves: cantina, ginásio, 

sala de TIC`S, etc.;  -------------------------------------------  

g) O acordo estabelecido entre o Ministério da Educação e 

a Associação Nacional de Municípios Portugueses 

relativo a Cartas Educativas e à Rede Escolar do 1º 

Ciclo, prevê no nº 5 que “O Ministério da Educação 

compromete-se ainda a, em colaboração com a 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, nos 

termos do Decreto-Lei nº 7/2003 de 15 de Janeiro, 

apresentar até Abril de 2006, um modelo de 

financiamento e um calendário de concretização para a 

renovação do parque escolar do 1º ciclo”;  ----------------  

h) O ofício enviado pela Junta de Freguesia da Póvoa do 

Concelho relativo à continuidade da Escola do 1º Ciclo 

do Ensino Básico existente naquela localidade, 

acompanhado de sete declarações de encarregados de 

educação.  ------------------------------------------------------  

Assim, proponho que a Câmara Municipal de Trancoso 

delibere, emitir parecer nos seguintes termos:  --------------------  
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1º - Aceitar o encerramento das escolas  e o reordenamento 

previsto, com a excepção da Póvoa do Concelho, apenas 

como provisório, até à construção de novos blocos de 

aulas nas escolas sedes de ambos os Agrupamentos e 

onde venha a ser considerado necessário de acordo com 

a Carta Educativa a elaborar; ------------------------------  

2º - Exigir ao Ministério da Educação apoio financeiro 

para a construção dos novos blocos de aulas, ficando a 

emissão deste parecer condicionada à oferta de tais 

contrapartidas;  -----------------------------------------------  

3º - Definir como escola de acolhimento do Pólo da 

Ribeirinha a escola do 1º CEB de Palhais, dados os 

compromissos existentes entre as juntas de freguesia de 

Reboleiro, Palhais e Sebadelhe da Serra, que são do 

conhecimento desta Câmara;  --------------------------------  

4º- Exigir a manutenção da Escola do 1º Ciclo da Póvoa 

do Concelho, face ao teor da expos ição apresentada 

pela Junta de Freguesia respectiva e às declarações 

apresentadas por um significativo número de 

encarregados de educação revelando a intenção de ali 

matricularem os seus filhos no próximo ano lectivo 

2006/2007.  -----------------------------------------------------  

Trancoso, 29 de Novembro de  2005. --------------------------------  
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O Vereador com o Pelouro da Educação: a)António Oliveira‟  --  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de 

Reorganização da Rede Escolar, integrando -se na deliberação 

o teor da mesma nos seus exactos termos, comunicando -se à 

DREC, CAE e Agrupamentos Escolares.  --------------------------  

*A10*  Pessoal:  Em seguida, foi presente a Acta elaborada pelo júri do 

concurso, referente ao concurso interno de acesso para um lugar 

de tesoureiro principal, a informar ter decorrido o prazo para a 

candidata Maria de Fátima Mendes Martins de So usa se 

pronunciar quanto à classificação atribuída, tornando -se assim 

em definitiva.  ---------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou homologar a acta.  --------------  

*A11*  E seguidamente, foi ainda presente a Acta elaborada pelo júri  

do concurso, referente ao concurso de contratação de pessoal  a 

termo resolutivo certo para um técnico de contabilidade e 

administração, a informar ter decorrido o prazo para o 

candidato Paulo Jorge Ferreira da Silva se pronunciar quanto à 

classificação atribuída, tornando-se assim em definitiva.  --------  

A Câmara Municipal  deliberou homologar a acta.  --------------  

*A12*  2ª. Revisão às Grandes Opções do Plano e do Orçamento de 

2005:  -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 2ª. Revisão às 

Grandes Opções do Plano e do Orçamento de 2005, que deu 
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origem a um aumento de 260.000 euros no valor total do 

orçamento.  ------------------------------------------------------------  

*A13*  As deliberações em que não é feita referência à votação foram 

tomadas por unanimidade tendo esta acta sido aprovada em 

minuta para efeitos de executoriedade imediata.  ------------------  

*A14*  Pelas 17.30 horas, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

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

constar, se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Chefe da Divisão 

Administrativa que a redigi.  -----------------------------------------  

O Presidente da Câmara: a) Júlio José Saraiva Sarmento  --------  

O Chefe da Divisão Administrativa: b) Francisco José Correia 

Coelho -----------------------------------------------------------------  


