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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 15 DE ABRIL DE 2015. ------------------------  

*A1* Aos 15 dias do mês de abril do ano de 2015, nesta cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso, sob a presidência do senhor 

Amílcar Salvador e a comparência dos senhores vereadores 

Eduardo Pinto, Ivone Mouco, João Rodrigues, Augusto Rente e 

doutora Cristina Inocêncio. ------------------------------------------  

*A2* Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência, à presente 

reunião, do senhor vereador Paulo Matias. ------------------------  

*A3* Às 15,00 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A4* Aprovação e Publicidade da Ata:  ---------------------------------  

Nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 57º da Lei 

número 75/2013 de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 25 

do passado mês de março submetida à discussão e votação, 

tendo sido dispensada a sua leitura, atendendo a que a mesma 

foi, antecipadamente, distribuída a todos os membros do 

executivo. --------------------------------------------------------------  

Tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade, foi, ainda, 
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deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício dos Paços 

do Município de Trancoso e publicá-la no site do Municipio. ---  

*A5* Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

71, datado de 14 do corrente mês de abril e que apresenta os 

seguintes valores: -----------------------------------------------------  

- Operações Orçamentais: 570.026,94€; ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 324.839,67€. ----------------  

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

*A6* Intervenções: Começou por usar da palavra o senhor Presidente 

da Câmara, para informar que o adiamento da data desta 

reunião se ficou a dever ao facto de se julgar que seria o tempo 

necessário para serem presentes os documentos contabilísticos 

de prestação de contas, referentes ao exercício de 2014. 

Acrescentou que, apesar do esforço desenvolvido, tal não foi 

possível,  uma vez que é necessário consolidar as contas do 

município, com as participações detidas em diversas empresas 

e, por isso, tal assunto só será apreciado na próxima reunião do 

executivo, prevista para o dia 22 do corrente mês de abril.------  

*A7* De seguida, interveio o senhor vereador João Rodrigues, para 

formular as seguintes questões: -------------------------------------  

‘1º - Já há alguma ideia para a utilização a dar ao Palácio 

Ducal? Já está pago? ------------------------------------------------  
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2º - Já há alguma ideia para os terrenos junto ao cemitério? ---  

3º - Tomámos conhecimento da saída, há já algum tempo, do 

boletim municipal.  Solicitamos o programa de concurso e o 

caderno de encargos. Porque razão a Oposição não teve 

oportunidade para escrever um artigo? ----------------------------  

4º - Qual o ponto de situação das vendas dos terrenos junto ao 

campo da bola em Vila Franca das Naves? ------------------------  

5º - Qual o ponto de situação da venda dos terrenos junto à 

residência do senhor Delfim Côdeas? ------------------------------  

6º - Qual o critério de distribuição do serviço de máquinas da 

Câmara, uma vez que a máquina às anexas de Moreira de Rei 

não chega? ------------------------------------------------------------  

7º - Qual o ponto de situação da Empresa Municipal? Que 

informações prestou o Tribunal de Contas? -----------------------  

8º - Quem se demitiu na Escola Profissional e na Encanta? 

Quem será o substituto ou substitutos? ----------------------------  

9º - Há já colocação de alguns estágios profissionais? Quem 

foi colocado e onde? Qual o vencimento?’ ------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara afirmou: -----------  

‘1º - No que diz respeito ao Palácio Ducal, já há algumas 

ideias acerca da utilização a dar ao mesmo, instalando ali 

diversos ateliers de artes, relacionados, por exemplo, com a 

Batalha de Trancoso, com o profeta sapateiro Bandarra e com 
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a pintora Eduarda Lapa e, também, salas de conferências e 

uma loja do cidadão. Será um assunto que virá a uma futura 

reunião do executivo, para obter parecer prévio vinculativo 

destinado à contratação de serviços respeitantes à elaboração 

do projeto técnico e, só depois, se avançará com o 

procedimento contratual. --------------------------------------------  

Relativamente à aquisição do edifício, informo que, na 

sequência da outorga da escritura de compra e venda que teve 

lugar em 07/11/2014, foram já pagos 50.000€ e que, para os 

restantes 300.000€, há já compromisso de suporte ao seu 

pagamento, durante o corrente ano de 2015. ----------------------  

2º - Quanto à utilização a dar aos terrenos localizados junto ao 

cemitério de Trancoso, está a ser elaborado um projeto pelos 

serviços técnicos do município, no sentido de serem criados 

não só alguns lotes que serão objeto de venda, mas também 

uma zona verde com estacionamentos. O referido projeto 

indicará, ainda, quais as infraestruturas que será necessário 

concretizar. ------------------------------------------------------------  

3º - No que diz respeito ao boletim municipal, farei chegar ao 

senhor vereador uma cópia do procedimento concursal. No 

entanto, informo, desde já, que foram solicitadas propostas a 4 

empresas e que a adjudicação veio a recair sobre a de mais 

baixo preço, com um valor de, aproximadamente, 3.000€ para 
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5.000 exemplares. Quanto à possível abertura para que os 

membros da oposição possam escrever nas próximas edições do 

boletim municipal, ir-se-á pensar no assunto. --------------------  

4º - Relativamente aos lotes de terreno localizados junto ao 

campo de futebol, em Vila Franca das Naves, informo que, na 

sequência da hasta pública lançada, não apareceu nenhuma 

proposta de aquisição. Penso trazer o assunto a uma das 

próximas reuniões do executivo, revendo o preço e, 

eventualmente, outras condições inerentes à venda. -------------  

5º - No que se refere aos lotes de terreno sitos na Fonte do 

Salgueiro, em Vila Franca das Naves, os serviços técnicos do 

município estão a averiguar se os mesmos permitem ou não 

construção habitacional, o que conduzirá a que os mesmos 

venham a ser registados como urbanos, ou, em alternativa, 

como rústicos. No entanto, este assunto há-de vir, depois, a 

uma reunião da Câmara Municipal. --------------------------------  

6º - Quanto à utilização das máquinas do município, tem-se 

procurado conseguir que as mesmas cheguem a todas as 

freguesias do concelho, de acordo com as urgências que vão 

surgindo e o plano de atuação que se vai estabelecendo.’ -------  

Ainda acerca deste assunto, o senhor vereador Eduardo Pinto 

acrescentou que o senhor vereador João Rodrigues não tem 

razão nenhuma, uma vez que, durante três semanas do passado 
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mês de fevereiro, as máquinas do município operaram em 

Golfar que é uma anexa de Moreira de Rei. -----------------------  

Voltando a intervir, para continuar a responder às questões 

formuladas pelo senhor vereador João Rodrigues, o senhor 

Presidente da Câmara disse: -----------------------------------------  

7º - No que diz respeito à empresa municipal, infelizmente, não 

há novidades. No entanto, posso acrescentar que, no passado 

dia 31 de março, acompanhado pelos senhores, vereador Paulo 

Matias, advogado Francisco Pimentel e presidente da eventos, 

estivemos presentes no Tribunal de Contas, onde fomos 

recebidos pelo secretário da Exmª. Juíza Conselheira relatora 

do processo e a quem deixámos um documento, a solicitar 

urgência na apreciação do recurso apresentado, respeitante à 

fusão de empresas. Desde logo, nos foi prometido que iriam 

tomar o assunto em consideração, dando-lhe a urgência 

possível.  ---------------------------------------------------------------  

8º - Relativamente à Encanta, o senhor doutor Carlos Martins 

que era gerente da empresa pediu para sair e, por isso, a partir 

de 31 de março, foi substituído pelo senhor doutor André Pinto. 

Como tal,  os atuais gerentes da empresa são os senhores 

doutores António Oliveira e André Pinto. -------------------------  

Na Direção da Escola Profissional, houve um pedido de 

demissão, por parte da senhora doutora Amélia Gomes, que foi 
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aceite pela Assembleia Geral e que resolveu não proceder à 

sua substituição, uma vez que aquele órgão continua a ter uma 

maioria de membros que permite o seu funcionamento. Por 

outro lado, a senhora doutora Luísa Gil, membro da 

Assembleia Geral da Escola, também pediu a sua demissão, 

devido a incompatibilidades pessoais. Veio a ser substituída 

pelo senhor doutor André Pinto que fica a fazer parte da 

Assembleia Geral da Escola e é, simultaneamente, gerente da 

Encanta. ---------------------------------------------------------------  

9º - No que se refere aos estágios profissionais, os técnicos da 

área dos recursos humanos já fizeram um levantamento dos 

concorrentes que poderão ser admitidos e dos que terão que ser 

excluídos. O júri do concurso irá reunir, a curto prazo, para 

selecionar os concorrentes admitidos’. ----------------------------  

*A8* Usando da palavra, o senhor vereador João Rodrigues 

perguntou, novamente, ao senhor Presidente da Câmara, se os 

vereadores da oposição sempre iriam, ou não, escrever no 

boletim municipal.  ----------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara respondeu-lhe que era um 

assunto que carecia de ser melhor pensado. -----------------------  

*A9* Voltando a intervir, o mesmo vereador João Rodrigues 

perguntou se a menina Liliana Tavares de Vila Franca das 

Naves estava, ou não, a trabalhar, no Centro de Interpretação da 
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Cogula. -----------------------------------------------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara afirmou que a 

referida menina estava enquadrada num contrato de emprego e 

inserção, apoiando, quer na Escola Primária/Jardim de Infância, 

quer no Centro de Interpretação da Cogula. -----------------------  

ORDEM DO DIA 

*A10*  Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis:  

Seguidamente, foi presente informação da divisão financeira a 

dar conta que, dando cumprimento ao disposto na Lei nº 8/2012 

de 21 de fevereiro, havia sido calculado o valor dos fundos 

disponíveis para o mês de abril  de 2015, verificando-se que, 

tendo por base as disposições previstas na citada Lei e no 

Decreto – Lei nº 127/2012 de 21 de junho, existe, à presente 

data, um valor positivo para os mesmos, tal como consta do 

mapa que anexou, no valor de 936.231,95€. -----------------------  

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

Dispensa de licença de utilização: --------------------------------  

*A11*  Em seguida, foi presente o requerimento número 175 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara, em 6 do 

corrente mês de abril, de João Armando Coelho Palhais, 

residente em Lisboa, na qualidade de herdeiro/proprietário, a 

solicitar isenção de licença de utilização para uma casa de 

arrumos, sita em Venda do Cêpo, inscrita na matriz predial 
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urbana sob o artigo 666, da união de freguesias de Trancoso e 

Souto Maior, uma vez que a mesma foi construída antes da 

entrada em vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7 de 

agosto de 1951. -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isenta de licença de utilização. --------  

*A12*  Análise, discussão e votação relativas a proposta de 

realização de estudos prévios, com vista à celebração dos 

acordos de execução, nos termos do art.º  33º da Lei nº  

75/2013 de 12 setembro: Seguidamente, o senhor Presidente da 

Câmara, acerca do assunto em epígrafe, apresentou a proposta 

que se transcreve na íntegra: ----------------------------------------  

‘Considerando que a Lei n° 75/2013 de 12 de setembro que 

aprovou, entre outros, o Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, prevê, expressamente, na alínea I) do n° 1 do artigo 

33° que "compete à Câmara Municipal, discutir e preparar 

com os Departamentos Governamentais e com as juntas de 

freguesia, contratos de delegação de competências e acordos 

de execução, nos termos previstos na presente Lei". ------------  

Considerando que o acordo de execução deve ser qualificado 

como um contrato único e, dentro desta categoria, um contrato 

administrativo; --------------------------------------------------------  

Considerando que, o cumprimento das normas relativas aos 
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procedimentos 'pré-contratuais públicos é, por via de regra, 

uma competência da Câmara Municipal; PROPONHO que a 

Câmara Municipal, nos termos da disposição legal acima 

referida, com vista à concretização da delegação legal de 

competências, dê início ao procedimento pré-contratual que 

culminará na celebração do contrato administrativo, sob a 

forma de acordo de execução. ---------------------------------------  

Mais, PROPONHO que, ainda de acordo com o diploma legal 

acima citado, sejam elaborados, num prazo de 2 meses, os 

respetivos estudos prévios que irão suportar o conteúdo futuro 

do acordo de execução. ----------------------------------------------  

Assim, a implementação da já referida delegação legal de 

competências deverá assegurar a demonstração de que não 

existirá aumento da despesa pública global, bem como garantir 

o aumento da eficiência da gestão e dos ganhos da eficácia dos 

recursos das entidades envolvidas, concretizando, desta forma, 

uma boa articulação, dos dois níveis da administração 

pública.’ ---------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, dando-se início ao 

procedimento que conduzirá à celebração do acordo de 

execução com as Juntas de Freguesia do concelho. -------------  

*A13*  Análise, discussão e votação relativas ao Plano de 
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Transportes Escolares para o ano letivo de 2015/2016:  Tendo 

sido presente o plano de transportes e a informação prestada 

pelo serviço municipal de transportes que, seguidamente, se 

transcreve: -------------------------------------------------------------  

‘Tendo organizado o Plano de Transportes Escolares, para o 

ano letivo de 2015/2016, de acordo com o artigo 4.° do 

Decreto-Lei n.º 299/84 de 5 de Setembro, informo V.Exa de que 

do presente Plano fazem parte uma rede de transportes 

públicos em carreira de horário, cuja concessão pertence às 

Empresas Transdev Interior S.A., com sede em Castro Daire e 

Rodocôa - Transportes, Lda., com sede em Pinhel, garantindo 

estes, o transporte dos alunos que residem nos lugares e 

localidades de todo o concelho que frequentam os 

Estabelecimentos de Ensino, pertencentes ao Agrupamento de 

Escolas de Trancoso, (1.°, 2.° e 3.° ciclo e Secundário), e 

ainda de 40 alunos que, embora residentes nesta Cidade, 

utilizam diariamente os transportes escolares. -------------------  

Encontra-se, também, previsto neste Plano o transporte dos 

alunos que frequentam o 1.° Ciclo do Ensino Básico que 

residem em Quintas ou Lugares onde não existe rede de 

transportes públicos ou existe incompatibilidade, em termos de 

horários e, ainda, de alunos do Ensino Pré-Escolar cujo 

transporte tem sido realizado, nos anos anteriores, em viaturas 
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do Município. ---------------------------------------------------------  

Não se encontra incluída, neste Plano, a previsão dos alunos 

para a Escola Profissional, por não haver informação, por 

parte daquele Estabelecimento de Ensino. -------------------------  

Nestes termos e porque o Decreto - Lei n.º 7/2003 de 15 de 

Janeiro extinguiu o Conselho Consultivo dos Transportes 

Escolares, criando o Conselho Municipal de Educação, deixo o 

assunto à consideração superior’, ----------------------------------  

a Câmara Municipal deliberou aprovar o plano de transportes 

escolares apresentado, para o ano letivo de 2015/2016. --------  

*A14*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à abertura 

de procedimento concursal e à composição do júri de 

recrutamento para ‘Diretor de Departamento de 

Administração Geral’:  Na sequência da informação prestada 

pelos serviços de recursos humanos do município que 

seguidamente se reproduz: -------------------------------------------  

‘Somos a informar que, por força do disposto no artigo 18.° da 

Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto e nos termos da al. a) do n.º 1 

do artigo 25.° da Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro, na redação 

que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, no 

dia 15 de maio de 2015, cessam, por terem chegado a seu 

termo, as seguintes comissões de serviço de cargos dirigentes 

da Câmara Municipal de Trancoso: --------------------------------  
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- Dr. Fernando Tavares Delgado, no cargo de Diretor de 

Departamento da Administração Geral; ----------------------  

- Eng. Victor Jorge Almeida Ribeiro da Silva, no cargo de 

Chefe da Divisão de Obras Municipais. ----------------------  

Mais, informamos que a prévia opção pelo mecanismo de 

manutenção das comissões de serviço até ao seu termo, 

prevista no n.º 7 do artigo 25.° da Lei n.º 49/2012 de 29 de 

agosto, aquando da adequação da estrutura orgânica dos 

serviços, impossibilita a renovação das comissões de serviço 

destes cargos de direção intermédia da Câmara Municipal de 

Trancoso que, a partir dessa data, ficarão em situação de 

vacatura’, --------------------------------------------------------------  

o senhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta:  

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

- a publicitação da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto que 

determinou a adaptação às autarquias locais da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 

64/2011, de 22 de dezembro, obrigou a que os municípios 

procedessem à revisão da sua estrutura orgânica, segundo 

novos critérios; -------------------------------------------------------  

- de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.° da Lei n.º 

49/2012, de 29 de agosto, a comissão de serviço dos titulares 

dos cargos dirigentes cessa, com as necessárias adaptações, 
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nos termos do disposto no artigo 25.° da Lei n.º 2/2004, de 15 

de janeiro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, 

de 22 de dezembro; ---------------------------------------------------  

- que, nos termos do n.º 7 do artigo 25.° da Lei n.º 49/2012, de 

29 de agosto, foi usada a faculdade de manutenção, até ao final 

do respetivo período, das comissões de serviço dos cargos 

dirigentes em funções, à data de entrada em vigor deste 

diploma legal; ---------------------------------------------------------  

- que, desta forma, estas comissões de serviço não são 

passíveis de renovação; ----------------------------------------------  

- que a comissão de serviço do cargo dirigente em causa cessa 

por chegar a seu termo, no dia 13 de maio de 2015; -------------  

- neste sentido, torna-se necessário proceder ao preenchimento 

do lugar de Diretor de Departamento de Administração Geral, 

previsto no mapa de pessoal da Câmara Municipal de 

Trancoso, aprovado para o ano de 2015; --------------------------  

- a Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto que procede à adaptação à 

Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na 

sua atual redação, introduziu alterações no recrutamento dos 

cargos dirigentes, nomeadamente quanto à forma de 

designação e composição do júri; ----------------------------------  

- o júri do recrutamento é designado por deliberação da 

Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, de 
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acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 13.° da Lei n.º 

49/2012, de 29 de agosto; -------------------------------------------  

- nos termos dos artigos 12.° da Lei n.º 49/2012, de 29 de 

agosto e artigo 20.° da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na 

redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 

dezembro, os titulares de cargos de direção intermédia deverão 

ser recrutados de entre trabalhadores em funções públicas 

contratados ou designados por tempo indeterminado, 

licenciados, dotados de competência técnica e aptidão para o 

exercício de funções de direcção, coordenação e controlo que 

reúnam quatro ou seis anos de experiência profissional em 

funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou 

provimento seja exigível uma licenciatura, consoante se trate 

de cargos de direcção intermédia de 1.° ou de 2.° grau, 

respectivamente; ------------------------------------------------------  

- urge a necessidade de assegurar a direção, programação, 

organização e coordenação de todas as atividades do 

Departamento de Administração Geral necessárias ao 

cumprimento dos objetivos de planeamento e gestão definidos 

no orçamento e plano de atividades; -------------------------------  

Tenho a honra de propor à Câmara Municipal: -------------------  

1.°- Que delibere autorizar o provimento do cargo de direção 

intermédia de 1.° grau, Diretor de Departamento de 
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Administração Geral, permitindo a abertura do seguinte 

procedimento concursal comum, nos termos do n.º 2 do artigo 

4.° do Decreto - Lei n.º 209/2009 de 3 de setembro: -------------  

Modalidade da Relação Jurídica: Comissão de Serviço; --------  

Cargo: Direção Intermédia de 1.° Grau - Diretor de 

Departamento de Administração Geral; ---------------------------  

Regime: Cargo não inserido em carreiras; ------------------------  

Habilitação Literária e/ou Profissional: Licenciatura; ----------  

Descrição da Habilitação: Licenciatura em Economia; ----------  

Perfil: Os candidatos deverão possuir os seguintes requisitos: -  

- Seis anos de experiência profissional em funções, cargos, 

carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja 

exigível uma licenciatura; -------------------------------------------  

- Experiência comprovada no acompanhamento de execução de 

todas as atividades administrativas, financeiras, de gestão 

urbanística, planeamento, ambiente, educação, cultura, 

turismo, e ação social,  em conformidade com as normas legais 

e com as decisões dos órgãos municipais; -------------------------  

- Experiência no exercício de funções de cargos dirigentes; ----  

- Formação profissional específica e ou outra relacionada com 

a área funcional posta a concurso; ---------------------------------  

- Capacidade de planeamento, de direção e coordenação, 

liderança, iniciativa e gestão de motivações, nomeadamente, 



 
 

Ata  n . º    0 6  /  2 01 5 .    Reuniã o  de    15 -0 4 -2 0 1 5 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

boa capacidade de gestão na área funcional posta a concurso e 

articulação com os demais serviços e bons conhecimentos das 

diversas áreas de actuação das autarquias locais, com especial 

ênfase, na área desta unidade orgânica. ---------------------------  

Descrição da Área de Atuação: -------------------------------------  

- Traduz-se no exercício das competências definidas no artigo 

15.° da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e no âmbito das 

competências previstas em regulamento para o Departamento 

de Administração Geral, sem prejuízo de outras competências 

que lhe venham a ser cometidas no âmbito da regulamentação 

interna dos serviços e, eventualmente, as competências que lhe 

forem delegadas nos termos da lei.  ---------------------------------  

2.°- Que, nos termos do n.º 1 do artigo 13.° da Lei n.º 49/2012, 

de 29 de agosto seja submetida, para designação pela 

Assembleia Municipal, a seguinte proposta de composição do 

júri do procedimento concursal, constituído nos termos do n.º 2 

e 3 do artigo 13.° da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, por um 

presidente e dois vogais efetivos, os quais foram selecionados 

de entre personalidades de reconhecido mérito profissional, 

credibilidade e integridade pessoal, sendo que devem exercer 

funções preferencialmente na área dos recursos humanos ou da 

administração local autárquica, a saber: --------------------------  

- Presidente: ----------------------------------------------------------  
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Dr. Francisco José Alveirinho Correia, Diretor de 

Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal de 

Castelo Branco; -------------------------------------------------------  

- Vogais efetivos: -----------------------------------------------------  

Dr. Adelino Fernando de Almeida Costa, Diretor do 

Departamento de Recursos Humanos, Financeiros e Materiais, 

da Câmara Municipal de Viseu;-------------------------------------  

Professor Dr. Pedro Alexandre Nogueira Cardão, Vice-

Presidente do Instituto Politécnico da Guarda; -------------------  

Será designado o 1.° Vogal efetivo para substituir o Presidente 

do Júri, nas suas faltas ou impedimentos.’ ------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, lançando-se um 

procedimento concursal de recrutamento para o cargo de 

direção intermédia de 1º grau – Diretor de Departamento de 

Administração Geral. Foi, ainda, deliberado, em 

conformidade com o previsto no nº. 1 do art.º 13º da Lei nº. 

49/2012 de 29 de agosto, propor à Assembleia Municipal de 

Trancoso a aprovação do júri de recrutamento apresentado na 

proposta. ---------------------------------------------------------------  

*A15*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à abertura 

de procedimento concursal e à composição do júri de 

recrutamento para ‘Chefe de Divisão de Obras, Ambiente, 
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Estruturas e Equipamento Urbano’:  Na sequência da 

informação prestada pelos serviços e referida no ponto anterior, 

o senhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta:  

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

- a publicitação da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto que 

determinou a adaptação às autarquias locais da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, na redação que ultimamente lhe foi dada pela 

Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, obrigou a que os 

municípios procedessem à revisão da sua estrutura orgânica 

segundo novos critérios; ---------------------------------------------  

- de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.° da Lei n.º 

49/2012, de 29 de agosto, a comissão de serviço dos titulares 

dos cargos dirigentes cessa, com as necessárias adaptações, 

nos termos do disposto no artigo 25.° da Lei n.º 2/2004, de 15 

de janeiro na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, de 

22 de dezembro; ------------------------------------------------------  

- que, nos termos do n.º 7 do artigo 25.° da Lei n.º 49/2012, de 

29 de agosto, foi usada a faculdade de manutenção, até ao final 

do respetivo período, das comissões de serviço dos cargos 

dirigentes, em funções à data de entrada em vigor deste 

diploma legal; ---------------------------------------------------------  

- que, desta forma, estas comissões de serviço não são 

passíveis de renovação; ----------------------------------------------  
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- que a comissão de serviço do cargo dirigente em causa cessa 

por chegar a seu termo, no dia 13 de maio de 2015; -------------  

- neste sentido, torna-se necessário proceder ao preenchimento 

do lugar de Chefe de Divisão de Obras Municipais, Ambiente, 

Estruturas e Equipamento Urbano, previsto no mapa de pessoal 

da Câmara Municipal de Trancoso, aprovado para o ano de 

2015; -------------------------------------------------------------------  

- a Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que procede à adaptação à 

Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na 

sua atual redação, introduziu alterações no recrutamento dos 

cargos dirigentes, nomeadamente quanto à forma de 

designação e composição do júri; ----------------------------------  

- o júri do recrutamento é designado por deliberação da 

Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, de 

acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 13.° da Lei n.º 

49/2012, de 29 de agosto; -------------------------------------------  

- nos termos dos artigos 12.° da Lei n.º 49/2012, de 29 de 

agosto e artigo 20.° da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na 

redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 

dezembro, os titulares de cargos de direção intermédia de 2.° 

grau deverão ser recrutados de entre trabalhadores em funções 

públicas contratados ou designados por tempo indeterminado, 

licenciados, dotados de competência técnica e aptidão para o 
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exercício de funções de direção, coordenação e controlo que 

reúnam quatro ou seis anos de experiência profissional em 

funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou 

provimento seja exigível uma licenciatura, consoante se trate 

de cargos de direção intermédia de 1.° ou de 2.° grau, 

respetivamente; -------------------------------------------------------  

- urge a necessidade de assegurar a direção, programação, 

organização e coordenação de todas as atividades da Divisão 

de Obras Municipais, Ambiente, Estruturas e Equipamento 

Urbano, necessárias ao cumprimento dos objetivos de 

planeamento e gestão definidos no orçamento e plano de 

atividades; -------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor à Câmara Municipal: -------------------  

1.°- Que delibere autorizar o provimento do cargo de direção 

intermédia de 2.° grau - Chefe de Divisão Obras Municipais, 

Ambiente, Estruturas e Equipamento Urbano, permitindo a 

abertura do seguinte procedimento concursal comum, nos 

termos do n.º 2 do artigo 4.° do Decreto - Lei n.º 209/2009 de 3 

de setembro: -----------------------------------------------------------  

Modalidade da Relação Jurídica: Comissão de Serviço; --------  

Cargo: Direção Intermédia de 2.° Grau - Chefe de Divisão de 

Obras Municipais, Ambiente, Estruturas e Equipamento 

Urbano; ----------------------------------------------------------------  
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Regime: Cargo não inserido em carreiras; ------------------------  

Habilitação Literária e/ou Profissional: Licenciatura; ----------  

Descrição da Habilitação: Licenciatura em Engenharia Civil; -  

Perfil: Os candidatos deverão possuir os seguintes requisitos: -  

- Quatro anos de experiência profissional em funções, cargos, 

carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja 

exigível uma licenciatura; -------------------------------------------  

- Experiência comprovada nas ações de gestão urbanística, 

nomeadamente, no âmbito de licenciamento e fiscalização das 

operações urbanísticas, bem como a realização de ações de 

conservação e reabilitação urbana, e ainda, a organização, 

promoção, direção e execução das obras municipais;------------  

- Experiência no exercício de funções de cargos dirigentes; ----  

- Formação profissional específica e ou outra relacionada com 

a área funcional posta a concurso; ---------------------------------  

- Capacidade de planeamento, de direção e coordenação, 

liderança, iniciativa e gestão de motivações, nomeadamente, 

boa capacidade de gestão na área funcional posta a concurso e 

articulação com os demais serviços e bons conhecimentos das 

diversas áreas de atuação das autarquias locais, com especial 

ênfase, na área desta unidade orgânica. ---------------------------  

Descrição da Área de Atuação: -------------------------------------  

- Traduz-se no exercício das competências definidas no artigo 
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15.° da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e no âmbito das 

competências previstas em regulamento para a Divisão de 

Obras Municipais, Ambiente, Estruturas e Equipamento 

Urbano, sem prejuízo de outras competências que lhe venham a 

ser cometidas, no âmbito da regulamentação interna dos 

serviços e, eventualmente, as competências que lhe forem 

delegadas nos termos da lei.  ----------------------------------------  

2.°- Que, nos termos do n.º 1 do artigo 13.° da Lei n.º 49/2012, 

de 29 de agosto, seja submetida, para designação pela 

Assembleia Municipal, a seguinte proposta de composição do 

júri do procedimento concursal, constituído nos termos do n.º 2 

e 3 do artigo 13.° da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, por um 

presidente e dois vogais efetivos, os quais foram selecionados 

de entre personalidades de reconhecido mérito profissional, 

credibilidade e integridade pessoal, sendo que devem exercer 

funções preferencialmente na área dos recursos humanos ou da 

administração local autárquica, a saber: --------------------------  

- Presidente: ----------------------------------------------------------  

Dr. Adelino Fernando de Almeida Costa, Diretor do 

Departamento de Recursos Humanos, Financeiros e Materiais, 

da Câmara Municipal de Viseu;-------------------------------------  

- Vogais efetivos: -----------------------------------------------------  

Dr. Fernando Tavares Delgado, Diretor de Departamento de 
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Administração Geral da Câmara Municipal de Trancoso; -------  

Dr. Eduardo Manuel Simões Alves, Chefe de Divisão do Serviço 

de Comunicação e Relações Públicas da Câmara Municipal da 

Covilhã. ----------------------------------------------------------------  

Será designado o 1.° Vogal efetivo para substituir o Presidente 

do Júri, nas suas faltas ou impedimentos.’ ------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, lançando-se um 

procedimento concursal de recrutamento para o cargo de 

direção intermédia de 2º grau – Chefe de Divisão de Obras, 

Ambiente, Estruturas e Equipamento Urbano. Foi, ainda, 

deliberado, em conformidade com o previsto no nº. 1 do art.º 

13º da Lei nº. 49/2012 de 29 de agosto, propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso a aprovação do júri de recrutamento 

apresentado na proposta. --------------------------------------------  

Análise, discussão e votação acerca de apoios: -----------------  

*A16*  De seguida, foi presente o ofício número 875 da Secretaria que 

deu entrada nesta Câmara, em 13 do corrente mês de abril, da 

Associação AMT - Academia de Música de Trancoso, a solicitar 

a atribuição de um subsídio, no montante de 15.000€, para 

ajudar a financiar as suas atividades de promoção da educação e 

cultura musical,  ensino da música e sua divulgação. -------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com o voto 
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contra da senhora vereadora doutora Cristina Inocêncio, 

conceder um apoio financeiro, no montante de 10.000€, 

mediante a celebração de protocolo. -------------------------------  

*A17*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 775 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 31 do passado mês 

de março, da Associação Naves XXI, com sede em Vila Franca 

das Naves, a solicitar a atribuição de um apoio, para organizar 

um passeio todo terreno turístico, por terras de Vila Franca, no 

próximo dia 19 de abril .  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 250€, mediante a celebração de protocolo. ----  

*A18*  De seguida, foi presente o ofício número 840 da Secretaria que 

deu entrada nesta Câmara, em 9 do corrente mês de abril, da 

Associação Núcleo de Karate Skukokai das Beiras, com sede 

em Trancoso, a solicitar a atribuição de um apoio para realizar 

as suas atividades, nomeadamente um campeonato regional e 

outro nacional. --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 850€, mediante a celebração de protocolo. ----  

*A19*  Tendo sido presente a seguinte proposta do senhor Presidente 

da Câmara que se reproduz na íntegra: -----------------------------  

‘Considerando que compete à Câmara Municipal "participar na 

prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de 
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vulnerabilidade nas condições constantes do regulamento 

municipal, conforme dispõe a alínea v) do n° 1 do artigo 33° da 

Lei n° 75/2013 de 12 de setembro de 2013"; ----------------------  

Considerando que o Regulamento de apoio à melhoria das 

condições de habitação de munícipes carenciados prevê, no seu 

artigo 3º, a concessão de apoios para realização de pequenas 

obras destinadas à melhoria das condições de segurança das 

habitações; ------------------------------------------------------------  

Considerando, ainda, que o relatório da situação económico-

social, elaborado pelos serviços de ação social do Município, 

acerca do cidadão Fernando Correia de Andrade, residente em 

Vila Franca das Naves, refere a "necessidade de realizar obras 

de construção na habitação, após esta ter ardido no ano de 

2011 preconizando o referido relatório a reconstrução do 

telhado, bem como a generalidade do interior da habitação 

para o que é necessário, também, proceder à aquisição dos 

respetivos materiais"; ------------------------------------------------  

Considerando, por último, que o Sr. Fernando Correia de 

Andrade reúne as condições de acesso previstas no 

Regulamento Municipal atrás designado; --------------------------  

Proponho que a Câmara Municipal delibere a atribuição 

àquele munícipe do valor de 12.500€ acrescidos de IVA à taxa 

legal. -------------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 15.375€ a Fernando Correia de Andrade, 

mediante a celebração de protocolo. -------------------------------  

*A20*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata, 

sob a forma de minuta, nos termos do disposto no número 3 do 

artigo 57º da Lei nº 75/2013 de 12 de janeiro, com vista à sua 

executoriedade imediata. ---------------------------------------------  

*A21*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A22*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17,30 horas, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, da qual, 

para constar, se lavrou a presente ata que foi aprovada em 

minuta e que vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara 

e pelo Diretor de Departamento que a redigiu. --------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  

 
 


