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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 13 DE JUNHO DE 2018. -----------------------  

*A1*  Aos 13 dias do mês de junho do ano de 2018, 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, Ana Luísa Couto,  João Rodrigues e Rogério 

Tenreiro. ---------------------------------------------------------------  

*A2*  Às 14h30m, constatada a existência de quórum, o senhor 

Presidente da Câmara declarou aberta a reunião . -----------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

Aprovação e Publicidade de Ata: ---------------------------------  

*A3*  Nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 57.º da Lei 

número 75/2013, de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 23 

do passado mês de maio 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.   

*A4*  Tendo a mesma sido aprovada,  por maioria, em virtude de não 

ter participado na discussão e votação o senhor vereador João 

Rodrigues, por não ter estado presente nes sa reunião, foi, ainda, 

deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício dos Paços 

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



 

 
Ata  n . º    1 1  /  2 01 8 .    Reuniã o  de    13 -0 6 -2 0 1 8  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

109, datado de 12 do corrente mês de junho e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 932.237,45€;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 189.311,70€.  ----------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  ----------------------  

*A6*  Da ordem de trabalhos, previamente enviada, constavam os 

seguintes pontos:  -----------------------------------------------------  

Ponto 1:  Informação relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis . ------------------------------------------------------  

Ponto 2: Dispensa de licenças de habitabilidade / utilização.   

Ponto 3:  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito 

da delegação de competências, durante o mês de maio.  -----  

Ponto 4: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos n.º  3, respeitante à obra “Construção 

do Centro Escolar da Ribeirinha”.  -----------------------------  

Ponto 5: Análise, discussão e votação relativas à aprovação 

do projeto, dos documentos inerentes ao procedimento 

concursal, bem como ao lançamento de concurso e à 

nomeação do júri,  destinados à execução da empreitada 

“Área de Acolhimento Empresarial de Trancoso”.  ----------  

Ponto 6:  Análise, discussão e votação relativas a uma 
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informação técnica relacionada com a execução de 

trabalhos de suprimento de erros e omissões na empreitada 

“Reparação e Beneficiação da E. N. 226: Trancoso - 

Chafariz do Vento”.  ---------------------------------------------  

Ponto 7: Análise, discussão e votação relativas ao projeto de 

arquitetura “Do Monumento Construído ao Monumento 

Interpretado: Musealização e Valorização Turística do 

Castelo de Trancoso”.  -------------------------------------------  

Ponto 8: Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

assunção de compromissos plurianuais, relacionados com a 

contratação de transportes escolares, para o ano letivo de 

2018/2019, a submeter à autorização prévia da Assembleia 

Municipal de Trancoso.  -----------------------------------------  

Ponto 9: Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

assunção de compromissos plurianuais, relacionados com a 

contratação de combustíveis rodoviários para os veículos e 

máquinas do Município, durante um período de três anos, a 

submeter à autorização prévia da Assembleia Municipal de 

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

Ponto 10:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

assunção de compromissos plurianuais, relacionados com o 

fornecimento de gás propano, para aquecimento de águas e 

ambiente dos equipamentos: Escola Integrada do 1º Ciclo, 
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Pavilhão Multiusos de Trancoso e Piscinas Municipais de 

Trancoso e Vila Franca das Naves, durante um período de 

dois anos, a submeter à autorização prévia da Assembleia 

Municipal de Trancoso.  -----------------------------------------  

Ponto 11:  Apreciação da 7.ª alteração ao orçamento da 

receita e da despesa e à correspondente alteração às 

grandes opções do plano, para corrente ano.  -----------------  

Ponto 12:  Análise, discussão e votação relativas à 3.ª revisão 

ao orçamento da receita e da despesa e à correspondente 

alteração às grandes opções do plano, para o corrente ano .  

Ponto 13:  Análise, discussão e votação respeitantes às contas 

consolidadas do grupo municipal, relativas ao exercício 

económico de 2017.  ---------------------------------------------  

Ponto 14:  Análise, discussão e votação relativas ao exercício 

ou não do direito de preferência na aquisição de um 

imóvel, sito na rua Xavier da Cunha, em Trancoso.  ---------  

Ponto 15:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

definição das competências, da área, dos requisitos do 

recrutamento e período de experiência profissional, bem 

como da respetiva remuneração e constituição do júri do 

procedimento concursal, tendo em vista o provimento do 

cargo de dirigente intermédio de 3.º  grau, respeitante à 

subunidade de Planeamento e Acompanhamento de Obras, 
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constante do organograma dos serviços municipais.  --------  

Ponto 16:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

2.ª alteração ao mapa de pessoal do Município, para o ano 

de 2018. ----------------------------------------------------------  

Ponto 17:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

designação do representante do Município, na Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de Trancoso.  --  

Ponto 18:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

fixação de preços inerentes às viagens dos alunos, 

relacionadas com as férias desportivas, promovidas pela 

Câmara Municipal, para o corrente ano.  ----------------------  

Ponto 19: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

de indemnização, por danos causados numa viatura.  --------  

Ponto 20: Análise, discussão e votação acerca de pedidos de 

apoio. -------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A7*  Intervenção: ----------------------------------------------------------  

Interveio o senhor Presidente da Câmara para: --------------------  

- entregar aos senhores vereadores um convite, a fim de 

poderem participar no XXXII Convívio Nacional /  XXVI 

Convívio Internacional de Dadores de Sangue que irá ter lugar 

em Trancoso, no próximo sábado, dia 16 de junho;  ---------------  

- informar que, no âmbito das Comemorações da Festa da 
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História (Bodas Reais) que irão decorrer em Trancoso, nos 

próximos dias 23 e 24 de junho, lhe havia sido formulado um 

desafio, no sentido de as mesmas poderem integrar um ato 

solene, com a presença de algumas entidades e poderem contar 

com a participação dos senhores vereadores. Acrescentou que,  

se tal se vier a concretizar, os senhores vereadores serão, 

oportunamente, informados;  -----------------------------------------  

- informar que, no âmbito de um procedimento concursal, d o 

qual foi dado conhecimento aos senhores vereadores, havia sido 

entregue, na passada sexta-feira, uma viatura nova, destinada à 

Presidência, com um custo de aquisição a rondar os 50.000€. ---  

*A8*  Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis:  De 

seguida, 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 maio de 2018, verificando-se que, 

tendo por base as disposições previstas na citada Lei  e no 

Decreto –  Lei nº 127/2012, de 21  de junho, nas suas atuais 

redações, bem como as disposições sobre a matéria , previstas 

na Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, existia um valor de 

fundos disponíveis, tal como consta do mapa que anexou, no 

montante de 334.001,78€ .--------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  ----------------------  
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Dispensa de licenças de utilização:  -------------------------------  

*A9*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 323 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

1 do corrente mês de junho, de Diogo de Andrade Fonseca, 

residente em Armação de Pera, na qualidade de coproprietário, 

a solicitar isenção de licença de utilização para uma habitação, 

sita em Vale do Seixo, inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 495 da União das Freguesias de Vale do Seixo e Vila 

Garcia, 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.  --------  

*A10*  Em seguida, foi presente o  requerimento número 325 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 4 do 

corrente mês de junho, de Margarida Pena, solicitadora, com 

escritório em Pinhel, na qualidade de mandatária de Adrião 

Ferreira Ribeiro, a solicitar isenção de licença de utilização 

para uma habitação, sita na travessa das Ganâncias, em Granja ,  

inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 231 da Freguesia 

de Granja, uma vez que a mesma foi construída antes da entrada 

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

1951. -------------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

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

*A11*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 338 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

8 do corrente mês de junho, de José Joaquim Pereira Marques, 

residente em Coimbra, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização para uma edificação destinada 

a arrumos agrícolas, sita em Vila Garcia , inscrita na matriz 

predial urbana sob o artigo 576 da União das Freguesias de 

Vale do Seixo e Vila Garcia , 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*  Em seguida, foi presente o requerimento número 344 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 11 do 

corrente mês de junho, de António Manuel Nifo Viana de 

Lemos, residente na Figueira da Foz, na qualidade de herdeiro, 

a solicitar isenção de licença de utilização para uma habitação, 

sita na rua Xavier da Cunha, em Trancoso , inscrita na matriz 

predial urbana sob o artigo 543 da União das 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 
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de agosto de 1951.  ----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração d o 

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

*A13*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 345 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

11 do corrente mês de junho, de José Bernardino Gomes, 

residente em Carigas, na qualidade de proprietário, a solicitar  

isenção de licença de utilização para uma habitação, sita no 

lugar de Carigas, União das Freguesias de Vale do Seixo e Vila 

Garcia, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 317 da 

União das Freguesias de Vale do Seixo e Vila Garcia , 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.  --------  

*A14*  Em seguida, foi presente o requerimento número 346 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 11 do 

corrente mês de junho, de Isabel Cristina Ferreira Costa 

Quelhas, residente em Póvoa do Concelho, na qualidade de 

proprietária, a solicitar isenção de licença de utilização para 

uma habitação, sita no lugar de Gateira, em Vale do Seixo , 

inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 399 da União das 

Freguesias de Vale do Seixo e Vila Garcia , uma vez que a 
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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 da 

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

*A15*  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de maio:  

Seguidamente, foi presente informação da divisão de obras,  

ambiente, estruturas e equipamento urbano, a dar conta das 

operações urbanísticas realizadas, durante o passado mês de 

maio, designadamente as que estão sujeitas a autorização de 

utilização, despachadas pelo senhor Vice -Presidente, no uso 

dos poderes delegados, ao abrigo  do disposto no artigo 34.º  do 

Anexo I da Lei n.º  75/2013, de 12 de setembro, que se reproduz 

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

‘Licenças: -------------------------------------------------------------  

Conservação e remodelação de um edifício, em nome de 

Luís Manuel Soromanho Varela Marreiros , sito no Largo 

Francisco Crespo, em Cogula; ------------------------------  

Reconstrução de uma moradia, em nome de Delfim de 

Paula da Silva, sita na Rua do Vale do Pomar, em Vale 

de Mouro; -----------------------------------------------------  

Reconstrução de imóvel destinado a arrumos, em nome de 

Joaquim António Pinto Pires, sito na Rua de Baixo, em 
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Corças; --------------------------------------------------------  

Legalização de um edifício destinado a habitação e 

comércio, em nome de Maria Dores dos Santos Nunes, 

sito na Rua Alexandre Herculano, em Trancoso.  

Autorização de Utilização:  ------------------------------------------  

Habitação, n.º 3, em nome de Luís Carlos Fonseca Ramos, 

sita no lugar de Cabeços, em Ribeira de Freixo; ---------  

Habitação, n.º 4, em nome de Armindo Jorge Sousa 

Carvalheira, sita no lugar de Trigueiras, em Terrenho; -  

Informações Prévias:  -------------------------------------------------  

Alteração e ampliação de pavilhão multiusos, em nome de 

Freguesia de Valdujo, sito no lugar de Corgo, em 

Valdujo;--------------------------------------------------------  

Alteração da área de um lote, em nome de Paulo Jorge 

Cabral Rico, sito no loteamento do Convento dos 

Frades, em Trancoso.’  ---------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento das operações 

urbanísticas que foram objeto de tomada de decisões, no 

âmbito da delegação de competências no Presidente da 

Câmara Municipal, previstas no n.º 1 do artigo 34. º do Anexo 

I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e, entretanto,  

subdelegadas no senhor vereador Eduardo Pinto.  ---------------  

*A16*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 
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trabalhos n.º 3,  respeitante à obra “Construção do Centro 

Escolar da Ribeirinha”:  De seguida, foi presente informação 

do setor de acompanhamento e fiscalização de obras 

municipais, a dar conta que o auto de medição está de acordo 

com as medições efetuadas em obra e com os preços unitários 

constantes na proposta, importando no valor de 30.781,76€, a 

que acresce o IVA à taxa legal em vigor.  --------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos, no montante de 30.781,76€.  --------------  

*A17*  Análise, discussão e votação relativas à aprovação d o 

projeto, dos documentos inerentes ao procedimento 

concursal, bem como ao lançamento de concurso e à 

nomeação do júri, destinados à execução da empreitada 

“Área de Acolhimento Empresarial de Trancoso”:  

Seguidamente, foi presente informação da divisão de obras,  

ambiente, estruturas e equipamento urbano, acerca do assunto 

referido em epígrafe, que se transcreve na íntegra:  ---------------  

‘O projeto de execução, no âmbito do registado no pont o 2, 

artigo 43.º do Código dos Contratos Públicos, foi objeto de 

prévia revisão por entidade devidamente qualificada para a sua 

elaboração, distinta do autor do mesmo. A prévia revisão 

produziu um relatório final de apreciação, o qual sugeriu que 
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fossem colmatadas algumas omissões devidamente sinalizadas.   

A equipa projetista, após ter conhecimento do teor do 

relatório, introduziu as alterações que entendeu oportunas, as 

quais tiveram como consequência, entre outras, a alteração do 

orçamento, o qual passou a ter um valor de 1.009.125,54€ (um 

milhão, nove mil, cento e vinte e cinco euros e cinquenta e 

quatro cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, 

fracionados da seguinte maneira:  ----------------------------------  

-Rede Viária - 496.561,01€;  --------------------------------------  

-Drenagem de águas pluviais - 31.841,95€;  --------------------  

-Drenagem de águas residuais - 99.141,65€;  -------------------  

-Abastecimento de água - 28.039,84€;  --------------------------  

-Rede de gás - 17.835,70€;  ---------------------------------------  

-Infraestruturas elétricas - 244.970,64€;  -----------------------  

-Infraestruturas telefónicas - 90.734,75€.  ----------------------  

O projeto de execução, no programa de trabalhos, prevê um 

prazo de execução de 6 meses, o qual, no meu entender, é muito 

curto, propondo um prazo de execução de 12 meses.  -------------  

Anexa-se o programa de procedimento e o caderno de 

encargos.  --------------------------------------------------------------  

CPV - 45211360-0 - Obras de Urbanização’  ----------------------  

Tratando-se de um investimento previsto em orçamento e 

plano de atividades para o corrente ano, a Câmara Municipal  
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deliberou aprovar o projeto, o caderno de encargos, o 

programa de procedimento e a minuta do anúncio, bem como 

lançar concurso público de empreitada, destinado à realização 

da obra suprarreferida.  ----------------------------------------------  

Mais, foi deliberado nomear o seguinte júri do procedimento, 

delegando nele todas as competências previstas no art.º 109.º 

do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro: Eng.º Victor 

Jorge que preside, Eng.º João Mano e Eng.º José Carlos 

Fantasia. Como suplentes, foram nomeados o Dr. Francisco 

Coelho e o Dr. Fernando Delgado.  --------------------------------  

*A18*  Análise, discussão e votação relativas a uma informação 

técnica relacionada com a execução de trabalhos de 

suprimento de erros e omissões na empreitada “Reparação e 

Beneficiação da E. N. 226: Trancoso - Chafariz do Vento” :  

De seguida, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais , já  

anteriormente transcrita,  na reunião de 9 do passado mês de 

maio e que se volta a reproduzir na íntegra:  -----------------------  

“1 – INTRODUÇÂO --------------------------------------------------  

A empreitada em epígrafe foi objeto de um procedimento, ao 

abrigo do Código de Contratos Públicos (Decreto -Lei nº 

18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações), em que a 

entidade adjudicante é o Município de Trancoso e no qual 
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importa registar os  seguintes detalhes:  ----------------------------  

- Tipo de Procedimento: Concurso Público, publicado em 

D.R., 2ª série, n.º 150, de 4 de agosto de 2017;  -------------  

- Contrato da empreitada celebrado com a empresa António 

Saraiva & Filhos, Limitada, em 19 de fevereiro de 2018;  --  

- O valor de adjudicação é de 264.200,00€;  --------------------  

- O Auto de Consignação é de 20 de março de 2018; A data 

em que o dono de obra comunica ao empreiteiro a 

aprovação do Plano de Segurança e Saúde foi feita em 03 

de abril de 2018;  ------------------------------------------------  

- A data de receção da comunicação ao empreiteiro da 

aprovação do Plano de Segurança e Saúde foi feita em 09 

de abril de 2018;  ------------------------------------------------  

- O prazo de execução das obras é de 90 dias.  -----------------  

Na fase de apresentação de propostas , o interessado ‘Gualdim 

Anciães Amado & Filhos, Lda .’ apresentou uma lista de erros e 

omissões que eram esclarecimentos sobre trabalhos (artigos 

2.4, 2.5.2 e 5.3) e que o júri , após análise cuidada sobre os 

mesmos, deliberou aceitá-los e manter o mapa de trabalhos, a 

qual, depois, foi submetida à aprovação pela entidade 

competente para a decisão de contratar.  --------------------------  

2 –  EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ---------------------------------  

2.1 –  Trabalhos de suprimento de erros e omissões:  -------------  
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2.1.1 – Erros e omissões que o adjudicatário não tinha 

obrigação de ter identificado na fase de formação do contrato .  

A empresa adjudicatária detetou, na fase de execução da obra,  

uma lista de erros e omissões, tendo-os comunicado ao dono de 

obra, no dia 27 de abril de 2018.  -----------------------------------  

De acordo com o n.º 1 do artigo n.º 378 do Código dos 

Contratos Públicos, ‘o dono de obra é responsável pelos 

trabalhos de suprimento de erros e omissões resultant es dos 

elementos que tenham sido por si elaborados ou 

disponibilizados ao empreiteiro, designadamente os elementos 

da solução da obra ’.  -------------------------------------------------  

Anexa-se uma lista de erros e omissões (Mapa 1), apresentada 

pelo Empreiteiro e que tem os seguintes valores:  -----------------  

- Erros…………………   0,00€  --------------------------------------  

- Omissões………28.145,27€, assim classificados:  -------------  

A - Valores a mais com preço de contrato  - 5.047,65€  -----------  

Estes trabalhos reportam-se a incorreta quantificação no mapa 

de medições e que são indispensáveis à execução da 

empreitada.  ------------------------------------------------------------  

B - Valores a mais sem preço de contrato - 23.097,62€  ----------  

Estes trabalhos são de espécie diferente do contrato inicial, 

são indispensáveis à execução da empreitada, o que originou a 

apresentação de preços novos. A fiscalização acordou esses 
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preços, uma vez que entende que os preços propostos estão de 

acordo com os preços praticados na região , para este tipo de 

trabalhos.  --------------------------------------------------------------  

O trabalho n.º 6 do Mapa 1, muro em pedra, no montante de 

14.944,50€, é necessário para se cumprir com a largura de 

1,60m para os passeios, de acordo com a legislação  em vigor, 

dado, no local, existir um grande desnível no terreno e se 

tornar necessário existir uma contenção de terras. Refira -se 

que a realização deste trabalho estava prevista em projeto, mas 

não foi contemplado no orçamento objeto de concurso. De 

acordo com o n.º 3 do Artigo n.º 376 do CCP, o preço atribuído 

aos trabalhos de Erros e Omissões não pode exceder 5% do 

preço contratual (13.210,00€). Assim, dado não se poder 

executar o muro, propomos que a construção do passeio , nesta 

zona (Km 86.900), não seja realizada.  -----------------------------  

3 –  CONCLUSÃO -----------------------------------------------------  

Assim, caso a Ex.ma  Câmara o entenda, existirão na empreitada 

Erros e Omissões com preço de contrato , no montante de 

5.047,65€ e Erros e Omissões sem preço de contrato , no 

montante 8.153,12€, sendo necessário realizar -se um contrato 

adicional, no montan te de 13.200,77€.  -----------------------------  

Esta classificação de trabalhos de suprimento de erros 

omissões pode merecer por parte do empreiteiro reclamação , 
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por pedido de prorrogação de prazo  (Art. n.º 373, n.º 1 –  b) do 

CCP). -------------------------------------------------------------------  

O dono da obra dispõe de 10 dias para se pronunciar sobre a 

proposta do empreiteiro (Art. n.º 373, n.º 3 do CCP).  -----------  

MAPA 1 

Código Designação dos Trabalhos Unid. Quant. P. Unitário TOTAL 

 ERROS E OMISSÕES 

     A - Com Preços de Contrato 

    2.5.3 Construção de conduta da rede de 

abastecimento de água em tubo PVC PN16 

de diâmetro de 200 mm na extensão de 

78,00m. Todos os trabalhos incluídos desde 

a abertura da vala até à reposição dos 

acabamentos iguais ao existente. Conforme 

desenho. Km 86+614. vg 1,00 1590,85 1590,85 

3.6.1 Colocação de camada de regularização em 

saibro e acabamento em cubo de granito 

11x11x11 cm e valeta no mesmo material. 

Cubos assentes sobre argamassa. m² 250,00 11,87 2967,50 

5.2 Reconstrução de muro de suporte em ruínas 

em blocos maciços de betão (40x20x20 cm) 

com altura total de 0,90 m, espessura de 

0,20 m e pilares com a secção de 0,20x0,20 

de travamento de 7 em 7 m à altura do muro. 

Construção de vigas de fundação e 

coroamento com varões de D 10mm e 

estribos de 6 mm e betão ao traço 1-2-3.e 

secção 20x20cm. serão betão com 0,30 m de 

profundidade e 0,30 m de largura. 

    5.2.1 Km - 87+400. Comprimento de 17 m, 

espessura 0,20 m, altura de 0,90 m e número 

de pilares 4 unidades. vg 1,00 489,30 489,30 

 B- Com Preços Acordados 

    1 Abertura e regularização do fundo de caixa 

e colocação de ABGE com 0,15 m de 

espessura.  m² 250,00 3,60 900,00 

2 Fornecimento e colocação de guias de 

remate em betão, nos passeios. ml 469,00 6,68 3132,92 
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3 Execução de câmaras de visita normais, de 

anéis e cone excêntrico pré-fabricados de 

betão Ø 1.00m, incluindo movimento de 

terras em terreno de qualquer natureza, 

soleira pré-fabricada, tampa de FFD com 

0,60m de abertura útil com inscrição das 

palavras "CMT - SANEAMENTO", degraus 

chumbados em ferro revestido a 

polipropileno, e todos os trabalhos 

complementares conforme peças desenhadas 

e norma NP EN 124. un 2,00 343,27 686,54 

4 Fornecimento, montagem e assentamento de 

tubagem de PVC rígido SN6, de parede 

maciça, DN200mm, incluindo rede 

sinalizadora com 30 cm de largura, 

movimento de terras em terreno de qualquer 

natureza, acessórios e todos os trabalhos 

complementares. ml 12,00 24,83 297,96 

5 Semáforos: 

    5.1 Fornecimento e aplicação de semáforos 

tricolores. un 2,00 487,50 975,00 

5.2 Fornecimento e aplicação de avisador 

acústico para invisuais. un 4,00 50,00 200,00 

5.3 Sistema de pré-sinalização intermédia, 

incluindo coluna. un 2,00 425,25 850,50 

5.4 Fornecimento e instalação de interruptor 

com chave para acionamento dos semáforos 

a partir dos bombeiros. un 1,00 455,00 455,00 

5.6 Execução de caixa com grelha para recolha 

de águas pluviais, incluindo todos os 

materiais e trabalhos necessários para o seu 

bom funcionamento. Km 77+150. ml 7,00 93,60 655,20 

6 Execução de muro em pedra ao PK86+900 

com 82mts de comprimento e altura média 

de 3metros, incluído todos os trabalhos 

necessários. m2 246,00 60,75 14944,50 
 

Ainda àcerca deste assunto , a divisão financeira prestou a 

seguinte informação que se transcreve na íntegra:  ----------------  

‘Na sequência do envio à divisão financeira de um processo de 

despesa relativo à celebração de um contrato de trabalhos de 

suprimento de erros e omissões referente à empreitada 

"Reparação e Beneficiação da EN 226: Trancoso/Chafariz do 
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Vento", no valor de 13.200,77 euros, acrescidos de IVA à taxa 

legal em vigor, verificou-se que, por lapso, não tinha sido 

previamente acautelado o suporte orçamental à deliberação de 

9 de maio último.  -----------------------------------------------------  

Neste contexto e após a aprovação da 7.ª alteração ao 

orçamento da receita e despesa e ao PPI de 2018, tendo-se já 

procedido também à cabimentação inerente à auto rização de 

celebração do referido contrato, sugere -se a reapreciação da 

proposta pelo órgão competente para a tomada de decisão. ’  ---  

Concordando com o teor das informações técnicas prestadas 

pelo setor de acompanhamento e fiscalização de obras 

municipais e pela divisão financeira, a Câmara Municipal, 

considerando nula a deliberação camarária de 09/05/2018, 

deliberou aprovar a execução dos trabalhos de suprimento de 

erros e omissões, no montante global de 13.200,77€, devendo 

cumprir-se os formalismos legais subsequentes, 

nomeadamente a celebração do respetivo contrato adicional.  -  

*A19*  Análise, discussão e votação relativas ao projeto de 

arquitetura “Do Monumento Construído ao Monumento 

Interpretado: Musealização e Valorização Turística do 

Castelo de Trancoso”:  De seguida, acerca do assunto referido 

em epígrafe, o setor de arqueologia prestou a informação que se 

transcreve na íntegra:  ------------------------------------------------  
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‘No âmbito do programa Valorizar, o Turis mo de Portugal 

criou uma linha de apoio à Valorização Turística do Interior, 

conforme Despacho Normativo n. º 9/2016, de 28 de outubro, 

"que tem por objetivo promover a contínua qualificação dos 

destinos através da regeneração, requalificação e reabilitação  

dos espaços públicos com interesse para o turismo e da 

valorização do património cultural e natural do país".  ----------  

Nesta medida, o Município de Trancoso tem intenção de 

candidatar a este programa o seguinte projeto: Do Monumento 

Construído ao Monumento Interpretado: Musealização e 

Valorização Turística do Castelo de Trancoso.  -------------------  

Esta importante fortificação que representa e nos recorda a 

sua influência e relevância no panorama nacional , apesar de 

ter tido intervenções no passado, carece de uma melhoria na 

sua atratividade e experiência turística, facto este que conduz 

à apresentação de algumas propostas de intervenção ao nível 

da valorização e qualificação deste ex -líbris de Trancoso.  -----  

A aposta reside, essencialmente, na criação de um "novo" 

produto turístico de excelência, o qual se baseia nos recursos e 

valores patrimoniais existentes e que ainda não tiveram 

oportunidade de ser devidamente explorados e divulgados.  

Criar uma ligação entre o Património Cultural 

material/imaterial e o Turismo proporcionará à popula ção 
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local e ao visitante/turista novas experiências de visitação, 

com o acesso a uma informação atual e apoiada no 

conhecimento, possibilitando-lhe uma total liberdade de 

escolha, nas várias valências de divulgação postas à sua 

disposição na visita ao monumento. Deste modo, considera-se 

que estes serão elementos convidativos que irão elevar o índice 

de atratividade do produto turístico e o desejo de o visitar.  ----  

Para a implementação desta estratégia, torna -se imprescindível  

a concretização do conjunto de ações que visa essencialmente: 

a valorização do poço-cisterna e das áreas com vestígios 

arqueológicos, a requalificação de uma das torres para espaço 

expositivo, a reconversão do atual posto de atendimento em 

sala multimédia, a criação de um novo corpo para p osto de 

receção, a redefinição e melhoria das acessibilidades, a 

melhoria das condições de segurança e a colocação de 

sinalética informativa e interpretativa.  ----------------------------  

Assim, para os devidos efeitos, junto se anexam os projetos e os 

orçamentos respetivos ao projeto acima descrito.’  ---------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada, a 

Câmara Municipal deliberou aprovar o projeto global 

apresentado, bem como os diversos orçamentos parcelares, 

inerentes ao mesmo.  -------------------------------------------------  

*A20*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à a ssunção 
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de compromissos plurianuais, relacionados com a 

contratação de transportes escolares, para o ano letivo de 

2018/2019, a submeter à autorização prévia da Assembleia 

Municipal de Trancoso: Seguidamente, o senhor Presidente da 

Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou a 

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

‘Nos termos do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 

a assunção de compromissos plurianuais está sujeita à 

autorização prévia do órgão deliberativo municipal.  ------------  

Assim, considerando a necessidade de iniciar os procedimentos 

administrativos de contratação dos serviços essenciais ao 

regular funcionamento do ano letivo de 2018/2019, 

nomeadamente a contratualização dos transportes escolares em 

autocarro e tendo em atenção a p lurianualidade de que se 

revestem os referidos contratos, bem como os montantes base 

envolvidos, os mesmos carecem de autorização prévia da 

Assembleia Municipal.  -----------------------------------------------  

Neste contexto, propõe-se que seja remetido à Assembleia 

Municipal o pedido de autorização prévia à abertura do 

procedimento em causa, estimando-se como valor base os 

seguintes montantes:  -------------------------------------------------  

 Custo Estimado Exercício 2018 Custo Estimado Exercício 2019 
Contratação de Transportes 

Escolares em Autocarro Ano Letivo 

de 2018/2019 
119.000,00€ 251.500,00€ 
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À divisão financeira para cabimentar.  -----------------------------  

À reunião do executivo.’  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal , nos termos do art.º 6.º da Lei n.º 8/2015, 

de 21 de fevereiro,  deliberou aprovar a proposta apresentada, 

requerendo, à Assembleia Municipal, autorização prévia para 

a contratação mencionada e consequente assunção de despesa, 

com os valores constantes na mesma proposta.  ------------------  

*A21*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à assunção 

de compromissos plurianuais, relacionados com a 

contratação de combustíveis rodoviários para os veículos e 

máquinas do Município, durante um período de três anos, a 

submeter à autorização prévia da Assembleia Municipal de 

Trancoso:  De seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca 

do assunto referido em epígrafe, apresentou  a proposta que se 

transcreve na íntegra:  ------------------------------------------------  

‘Nos termos do artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 

a assunção de compromissos plurianuais está sujeita à 

autorização prévia do órgão deliberativo municipal.  ------------  

Assim, considerando a necessidade de inici ar os procedimentos 

administrativos de contratação dos serviços essenciais ao 

regular funcionamento dos serviços municipais, nomeadamente 

a contratualização do fornecimento de combustíveis 

rodoviários e tendo em atenção a plurianualidade de que se 
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reveste o referido contrato, bem como o montante base 

envolvido, de 258.300,00€ para o período de três anos, o 

mesmo carece de autorização prévia da Assembleia Municipal.   

Neste contexto, propõe-se que seja remetido à Assembleia 

Municipal o pedido de autorização p révia à abertura do 

procedimento em causa, estimando-se como valor base os 

seguintes montantes:  -------------------------------------------------  

 Custo Estimado 

Exercício 2018 

Custo Estimado 

Exercício 2019 

Custo Estimado 

Exercício 2020 

Custo Estimado 

Exercício 2021 

Contratação de 

Combustível Rodoviário 
21.525,00€ 86.100,00€ 86.100,00€ 64.575,00€ 

 

À divisão financeira para cabimentar.  -----------------------------  

À reunião do executivo.’  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal, nos termos do art.º 6.º da Lei n.º 8/2015, 

de 21 de fevereiro,  deliberou aprovar a proposta apresentada, 

requerendo, à Assembleia Municipal, autorização prévia para 

a contratação mencionada e consequente assunção de despesa, 

com os valores constantes na mesma proposta.  ------------------  

*A22*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à assunção 

de compromissos plurianuais, relacionados com o 

fornecimento de gás propano, para aquecimento de águas e 

ambiente dos equipamentos: Escola Integrada do 1º Ciclo, 

Pavilhão Multiusos de Trancoso e Piscinas Municipais de 

Trancoso e Vila Franca das Naves, durante um período de 

dois anos, a submeter à autorização prévia da Assembleia 
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Municipal de Trancoso: Seguidamente, o senhor Presidente da 

Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou a 

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

‘Nos termos do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 

a assunção de compromissos plurianuais está sujeita à 

autorização prévia do órgão deliberativo municipal.  ------------  

Assim, considerando a necessidade de iniciar os procedimentos 

administrativos de contratação dos serviços essenciais ao 

regular funcionamento e utilização da Escola EB 1.º Ciclo, do 

Pavilhão Multiusos e Piscinas Municipais de Trancoso e Vila 

Franca das Naves, nomeadamente a contratualização do 

fornecimento de gás propano, e tendo em atenção a 

plurianualidade de que se reveste o referido contrato, bem 

como o montante base envolvido, de 209.100,00 € para o 

período de dois anos, o mesmo carece de autorização prévia da 

Assembleia Municipal.  -----------------------------------------------  

Neste contexto, propõe-se que seja remetido à Assembleia 

Municipal o pedido de autorização prévia à abertura do 

procedimento em causa, estimando-se como valor base os 

seguintes montantes:  -------------------------------------------------  

 

 Custo Estimado 

Exercício 2018 

Custo Estimado 

Exercício 2019 

Custo Estimado 

Exercício 2020 

Contratação de Gás Propano 26.137,50€ 104.550,00€ 78.412,50€ 
 

À divisão financeira para cabimentar.  -----------------------------  

À reunião do executivo.’  ---------------------------------------------  
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A Câmara Municipal, nos termos do art.º 6.º da Lei n.º 8/2015, 

de 21 de fevereiro,  deliberou aprovar a proposta apresentada, 

requerendo, à Assembleia Municipal, autorização prévia para 

a contratação mencionada e consequente assunção de despesa, 

com os valores constantes na mesma proposta.  ------------------  

*A23*  Apreciação da 7.ª alteração ao orçamento da receita e da 

despesa e à correspondente alteração às grandes opções do 

plano, para corrente ano:  ------------------------------------------  

Tendo sido presentes a 7.ª alteração ao orçamento da receita e 

da despesa, com um valor  equivalente para o total de reforços e 

para o total de diminuições, no montante de 167.400,00€ e a 

correspondente alteração às grandes opções do plano,  -----------  

a Câmara Municipal tomou conhecimento das alterações 

verificadas nos referidos documentos, atendendo a  que se 

trata de uma competência delegada no seu Presidente.  ---------  

*A24*  Análise, discussão e votação relativas à 3.ª revisão ao 

orçamento da receita e da despesa e à correspondente 

alteração às grandes opções do plano, para o corrente ano:  -  

A Câmara Municipal deliberou aprovar os referidos 

documentos, com um acréscimo de receita e de despesa, no 

montante global de 73.605,01€ .  ------------------------------------  

Mais, foi deliberado submeter este assunto à apreciação e 

votação por parte da Assembleia Municipal de Trancoso.  ------  
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*A25*  Análise, discussão e votação respeitantes às contas 

consolidadas do grupo municipal, relativas ao exercício 

económico de 2017:  Tendo sido presentes as contas 

consolidadas do grupo municipal de Trancoso, relativas ao 

exercício económico de 2017, em conformidade com o previsto 

no art.º  75.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro,  ---------------  

a Câmara Municipal deliberou, por maioria, proceder à 

aprovação das contas, com um ativo líquido de 56.479.855,82€  

e um passivo de 26.912.113,62€, um total de custos e perdas de 

11.158.544,22€, um total de proveitos e ganhos de 

11.999.729,73€ e um consequente resultado líquido positivo de 

841.185,53€.-----------------------------------------------------------  

Os senhores vereadores do PSD abst iveram-se. ------------------  

Mais, foi ainda del iberado submeter as contas consolidadas à 

apreciação e votação, por parte da Assembleia Municipal de 

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

*A26*  Análise, discussão e votação relativas ao exercício ou não do 

direito de preferência na aquisição de um imóvel, sito na rua 

Xavier da Cunha, em Trancoso:  Em seguida, foi presente o 

requerimento número 343 da Secção de Obras Particulares que 

deu entrada nesta Câmara em 11 do corrente mês de junho, de 

António Manuel Nifo Viana de Lemos, residente na Figueira da 

Foz, na qualidade de herdeiro, a solic itar que a Câmara 



 

 
Ata  n . º    1 1  /  2 01 8 .    Reuniã o  de    13 -0 6 -2 0 1 8  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

Municipal informe se deseja ou não exercer o direito de 

preferência, relativo à venda de um prédio urbano, sito na rua 

Xavier da Cunha, em Trancoso, inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 543 da União de Freguesias de Trancoso e 

Souto Maior, pelo valor de 165.000 euros.  ------------------------  

A Câmara Municipal deliberou não exercer o direito de 

preferência, na aquisição do referido imóvel.  --------------------  

*A27*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à definição 

das competências, da área, dos requisitos do recrutamento e 

período de experiência profissional, bem como da respetiva 

remuneração e constituição do júri do procedimento 

concursal, tendo em vista o provimento do cargo de 

dirigente intermédio de 3.º grau, respeitante à subunidade 

de Planeamento e Acompanhamento de Obras, constante do 

organograma dos serviços municipais:  Seguidamente, o 

senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em 

epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve na íntegra:  ---  

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

a) A atual Estrutura Orgânica do Município de Trancoso, 

aprovada em sessão ordinária da Assembleia Municipal 

realizada em 23/02/2018, sob proposta da Câmara 

Municipal, prevê a existência de um cargo de direção 

intermédia de 3. º Grau, de acordo com o disposto no n.º 2 do 
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artigo 4º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua atual 

redação, que procedeu à adaptação à Administração Local 

da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro;  -----------------------------  

b) De acordo com o estabelecido no nº 3 do art.º 4º da citada 

Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, ".. .cabe à Assembleia 

Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, a definição 

das competências, da área, dos requisitos de recrutamento 

entre os quais a exigência de licenciatura adequada, e do 

período de experiência profissional, bem como da respetiva 

remuneração, a qual deve ser fixada entre a 3ª e a 6ª posição 

remuneratórias, inclusive, da carreira geral de técnico 

superior".  -----------------------------------------------------------  

c) O artigo 13º, n.º 1 da referida Lei n.º 49/2012, de 29 de 

agosto, determina que o júri de recrutamento de cargos 

dirigentes seja designado por deliberação da Assembleia 

Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, nos termos 

dos n.os  2 e 3 do mesmo artigo 13º.  ------------------------------  

Assim, proponho que a Câmara Municipal delibere submeter à 

Assembleia Municipal, a seguinte proposta, de acordo com o já 

citado n.º 3 do artigo 4.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto:  -  

No que diz respeito às competências, pretende -se que o 

dirigente da sub-unidade orgânica de direção intermédia de 3.º 

grau assegure a direção, gestão da respetiva sub -unidade, de 



 

 
Ata  n . º    1 1  /  2 01 8 .    Reuniã o  de    13 -0 6 -2 0 1 8  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

acordo com as orientações e princípios que lhe forem fixados e 

com integral respeito pelos princípios legais e regulamentares 

em vigor, bem como orientações estratégicas anualmente 

definidas, competindo-lhe, ainda, a coordenação da equipa de 

trabalho, distribuição de tarefas, gestão de ass iduidade e 

avaliação de desempenho.  -------------------------------------------  

Relativamente à área e requisitos de recrutamento, propõe -se 

ainda que o mesmo seja feito por procedimento concursal nos 

termos legais aplicáveis, de entre licenciados, integrados na 

carreira de técnico superior, detentores de competências 

técnicas e aptidão para o exercício de funções de gestão e 

coordenação de equipas de trabalho e que reúnam três anos de 

experiência profissional em funções, cargos ou carreira para 

cujo exercício ou provimento seja exigível licenciatur a. --------  

No que diz respeito ao nível remuneratório, propõe -se a 

fixação na 6ª posição remuneratória da carreira geral de 

técnico superior.  ------------------------------------------------------  

Por último e tendo em vista a constituição do júri do 

procedimento de recrutamento do citado dirigente, propõem -se, 

para aquele júri, os seguintes elementos:  -------------------------  

Presidente: Dr. Fernando Tavares Delgado, Diretor de 

Departamento da Administração Geral da Câmara 

Municipal de Trancoso;  ----------------------------------------  
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1º Vogal efetivo: Dr. Francisco José Correia Coelho, Chefe 

da Divisão Administrativa da Câmara  Municipal de 

Trancoso; ---------------------------------------------------------  

2º Vogal efetivo: Eng. Victor Jorge Almeida Ribeiro da Silva,  

Chefe da Divisão de Obras, Ambiente e Equipamento 

Urbano da Câmara Municipal de Trancoso;  -----------------  

1º Vogal suplente: Dr.ª Carla Sofia Gil Ribeiro Saraiva 

Gamboa, Chefe da Divisão Financeira da Câmara 

Municipal de Trancoso;  ----------------------------------------  

2º Vogal suplente: Professor Pedro Alexandre Nogueira 

Cardão, Vice-Presidente do Instituto Politécnico da 

Guarda.’  ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, submetendo-a à 

apreciação e votação por parte da Assembleia Municipal de 

Trancoso, em conformidade com o previsto na Lei.º 49/2012, 

de 29 de agosto. -------------------------------------------------------  

*A28*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 2.ª  

alteração ao mapa de pessoal do Município, para o ano de 

2018:  De seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta que se 

transcreve na íntegra:  ------------------------------------------------  

‘Considerando que:  ---------------------------------------------------  
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a) O mapa de pessoal , enquanto instrumento de planeamento e 

gestão dos recursos humanos, mater ializa a previsão dos 

trabalhadores que se prevê como necessários para,  

anualmente, levar a cabo a realização de atividades dos 

serviços, no quadro das atribuições dos órgãos do município 

e das estratégias que estão previamente definidas;  ------------  

b) A gestão dos recursos humanos é por natureza 

contingencial, dependendo de múltiplos fatores, 

nomeadamente dos recursos financeiros, dos recursos 

materiais, da formação, dos incentivos e da motivação dos 

trabalhadores;  ------------------------------------------------------  

c) Nessa medida, o mapa de pessoal assume um carac ter 

dinâmico, mediante a possibilidade de alteração sempre que 

se revele necessário, por forma a dar resposta célere e 

eficaz, aos problemas com que o Município se confronta;  ----  

d) Se revela necessária a criação de um cargo de chefia 

intermédia de 3º grau para ocupação da sub-unidade de 

planeamento e acompanhamento de obras;  ---------------------  

e) Os encargos a suportar com o recrutamento decorrente da 

necessidade criada encontram previsão no orçamento da 

autarquia; -----------------------------------------------------------  

f) Nos termos do n.º 1 do artigo 25.º,  alínea o) do Anexo I d a 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete à Assembleia 
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Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovar, 

manter ou alterar o mapa de pessoal do Município.  -----------  

Assim e de acordo com as razões anteriormente expostas,  

proponho que a Câmara Municipal, delibere o seguinte:  --------  

a) Aprovar a 2.ª alteração ao mapa de pessoal, criando o lugar 

de dirigente intermédio de 3.º grau, em conformidade com o 

documento que se dá aqui por integralmente reproduzido 

para todos os efeitos legais e que se anexa à presente 

proposta; ------------------------------------------------------------  

b) Caso a presente proposta venha a merecer a aprovação do 

executivo camarário, deverá a mesma ser agendada para a 

próxima sessão de Assembleia Municipal, com vista a obter a 

sua aprovação, dando-se assim cumprimento às disposições 

previstas nos art.os 33.º n.º 1 alínea ccc), 25.º n.º 1 alínea 

o), ambos do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 

art.º 3.º nº 2 alínea a) do Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro. ------------------------------------------------------------  

c) Por fim, deverá o mesmo ser tornado público por afixação 

nos serviços e inserção em página eletrónica, no 

cumprimento do disposto no art.º 29.º n.º 4 do anexo da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho. ’  -------------------------------------  

-----2.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DE 2018  ----  

-----------(conforme os artigos 28º e 29º do anexo à  ------------  
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-------------------Lei n.º 35/2014, de 20 de junho) ----------------  

 

 

Unidade(s) Orgânica(s) 

dos Serviços Municipais 

Postos de Trabalho  

Previstos 

Carreira Categoria 

Área de Formação 

Académica e/ou 

Profissional 

Nº Obs. 

Serviço de Apoio ao GAP  

Serviço de Proteção Civil      

D ep ar ta m en to
 

d
e A d m in is
t

ra çã o
 

G er al
 

Divisão Administrativa Técnico Superior Técnico Superior 
Gestão Recursos 

Humanos 
1 a) e f) 

 

Unidade(s) Orgânica(s) 

dos Serviços Municipais 

Postos de Trabalho  

Existentes Contrato Trabalho em Funções Públicas 

Carreira Categoria 

Área de Formação 

Académica e/ou 

Profissional 

Nº Obs. 

Serviço de Apoio ao GAP 
Técnico Superior Técnico Superior Secretariado e Adm. 1 a) 

Técnico Superior Técnico Superior Relações Públicas 1 a) 

Serviço de Proteção Civil Assistente Técnico Assistente Técnico 
 

1 a) 

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
A

d
m

in
is

tr
aç

ão
 G

er
al

 

 

Diretor de Departamento 
  

1 b)  

Técnico Superior Técnico Superior Economia 1 a) 

Divisão Administrativa 

Chefe de Divisão 
  

1 b)  

Técnico Superior Técnico Superior Direito 2 
1 a), 1 a) e 

e) 

Técnico Superior Técnico Superior Administração Pública 1 a) 

Especialista de 

Informática 

Especialista de 

Informática 
Informática 1 a) 

Assistente Técnico 
Coordenador Técnico 

 
1 a) 

Assistente Técnico  14 a) 

Assistente Operacional Assistente Operacional  5 a)  

Divisão Financeira 

Chefe de Divisão   1 b) 

Técnico Superior Técnico Superior Economia 1 a) 

Técnico Superior Técnico Superior Cont. e Administração 2 a) 

Técnico Superior Técnico Superior Gestão 2 a) 

Técnico Superior Técnico Superior Informática de Gestão 1 a)  

Assistente Técnico Assistente Técnico 
 

4 a) 

Divisão de Obras 

Municipais, Ambiente, 

Estruturas e Equipamento 

Urbano 

Chefe de Divisão 
  

1 b) 

Técnico Superior Técnico Superior Engenharia Civil 6 
5 a), 1 a) e 

e) 

Técnico Superior Técnico Superior Arquitetura 2 a) 

Técnico Superior Técnico Superior Arqueologia 1 a) 

Técnico Superior Técnico Superior Eng. Topográfica 2 a)  

Técnico Superior Técnico Superior Geografia e Planeamento 1 a) 

Técnico Superior Técnico Superior Medicina Veterinária 1 a) 

Técnico Superior Técnico Superior 
Eng. Ambiente e 

Território 
1 a)  

Técnico Superior Técnico Superior Eng. Ord. Rec. Nat. 1 a) 

Assistente Técnico Assistente Técnico  7 
5 a), 1 a) e 

e), 1 a) e g) 

Assistente Operacional Assistente Operacional  61 a) 

Divisão de Educação, 

Ação Social, Cultura, 

Turismo e Desporto 

c) 

Técnico Superior Técnico Superior Invest. Social Aplic. 1 1 a) e e) 

Técnico Superior Técnico Superior Serviço Social 1 a)  

Técnico Superior Técnico Superior Psicologia 1 a) 

Técnico Superior Técnico Superior História 1 a) 

Técnico Superior Técnico Superior Música 2 a)  

Técnico Superior Técnico Superior Turismo 1 a)  

Técnico Superior Técnico Superior Engenharia Mecânica 1 a)  

Assistente Técnico Assistente Técnico  7 a) 

Assistente Operacional Assistente Operacional  61 a) 

    
Total 201 
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Técnico Superior Técnico Superior Ciências Sociais 1 a) e f) 

Divisão Financeira      

Divisão de Obras 

Municipais, Ambiente, 

Estruturas e Equipamento 

Urbano 

Dirigente Intermédio 3.º 

Grau 

Dirigente Intermédio 

3.º Grau 
Licenciatura 1 b) 

Técnico Superior Técnico Superior Arquitetura 1 a) e d) 

Técnico Superior Técnico Superior 
História, variante 

Arqueologia 
1 h) 

Técnico Superior Técnico Superior Design de Equipamento 1 a) e f) 

Técnico Superior Técnico Superior Engenharia Eletrotécnica 1 h) 

Assistente Operacional Assistente Operacional  4 2 a) e 2 h) 

Divisão de Educação, 

Ação Social, Cultura, 

Turismo e Desporto 

c) 

Técnico Superior Técnico Superior Serviço Social 1 h) 

Técnico Superior Técnico Superior Sociologia 1 h) 

Técnico Superior Técnico Superior 
Nutrição Humana e Qual 

Alim 
1 h) 

Técnico Superior Técnico Superior Gestão Empresas 1 a) e d) 

Técnico Superior Técnico Superior Educação Física 2 a) 

Técnico Superior Técnico Superior 
Línguas e Literaturas 

Clássicas 
1 a) 

Técnico Superior Técnico Superior 
Turismo, Lazer e 

Património 
1 h) 

Assistente Técnico Assistente Técnico  2 h) 

Assistente Operacional Assistente Operacional  6 2 a) e 4 h) 

    
Total 26 

 
       

    
Totais 

Existente

s 
201 

228 
 

    Previstos 27  
 

a) Atividades de natureza permanente; relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado; 

b) Estes técnicos superiores ocupam os respetivos Cargos Dirigentes em regime de Comissão de Serviço; 

c) Unidade orgânica não provida de chefe de divisão municipal ao abrigo do nº 1 do artigo 21º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto 

d) Mobilidade na carreira vindo de outro serviço 

e) Mobilidade na carreira para outro serviço - Pode regressar 

f) Mobilidade Intercarreiras - Pode consolidar 

g) Lugar vago no quadro (CTTI) 

h) Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários, nos termos da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro 
 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, relativa à 2.ª alteração ao mapa de pessoal para 

o corrente ano de 2018, submetendo-a à apreciação e votação 

por parte da Assembleia Municipal de Trancoso , em 

conformidade com o previsto na al ínea o) do n.º 1 do art.º 25.º 

do Anexo I da Lei.º 75/2017, de 12 de setembro . -----------------  

*A29*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

designação do representante do Município, na Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de Trancoso : 

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 
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assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta que se 

transcreve na íntegra:  ------------------------------------------------  

‘Nos termos do artigo 26.º n.º 1 da Lei n.º 147/99, de 1 de 

setembro e dado ter renunciado ao mandato o Dr. António 

Carlos Camejo Martins, como representante do Município de 

Trancoso, na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Trancoso, proponho a Srª.  Vereadora Ana Luísa Monteiro do 

Couto, para representante do Município de Trancoso, na 

referida comissão. ’  ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, designando como representante do Município na 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de 

Trancoso a senhora vereadora Ana Luísa Monteiro do Couto.   

*A30*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à f ixação 

de preços inerentes às viagens dos alunos, relacionadas com 

as férias desportivas, promovidas pela Câmara Municipal, 

para o corrente ano:  Seguidamente, o senhor Presidente da 

Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou a 

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

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

a) A Câmara Municipal , em sua reunião de 14/03/2018, 

deliberou fixar os preços associados à participação dos 

alunos nas atividades culturais, lúdicas e desportivas, 
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programadas para as férias da Páscoa, Verão e Natal;  -------  

b) Se encontra prevista a realização de diversas viagens , 

durante o decurso das mencionadas atividades, que irão 

decorrer nas próximas férias de Verão;  -------------------------  

c) Se revela necessário proceder à fixação dos preços inerentes 

à participação nas referidas viagens.  ---------------------------  

Assim, proponho, para aquele efeito, o preço de 10,00€ por 

viagem e por participante. ’  ------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos. ------------------------------  

*A31*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

indemnização por danos causados numa viatura:  De seguida, 

foi presente o ofício número 1421 que deu entrada na Secretaria 

da Câmara, em 26 de junho de 2017, de Maria da Conceição 

Andrade Rodrigues , a solicitar uma indemnização, no valor de 

231,59€, por  danos causados na sua viatura, resultantes do 

embate num cão vadio, na EN 226. ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder uma indemnização, 

no montante de 231,59€.  --------------------------------------------  

Análise, discussão e votação acerca de pedidos de apoio:  ----  

*A32*  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta  que se 

transcreve na íntegra:  ------------------------------------------------  
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‘A Câmara Municipal de Trancoso, continuando a reconhecer o 

esforço feito pelas Juntas de Freguesia do concelho, com vista 

à melhoria da qualidade de vida das suas populações, tem 

vindo, apesar do contexto exigente em termos  financeiros, a 

conceder alguns apoios àquelas freguesias, sempre que tal é 

orçamentalmente possível.  -------------------------------------------  

Assim, dado que, no presente ano de 2018, a maioria das 

freguesias ainda não beneficiou de qualquer apoio por parte 

desta Autarquia, justifica-se, agora, que existe a referida 

disponibilidade orçamental, ainda que limitada, que seja 

atribuído a essas freguesias, um apoio financeiro no valor de 

3.500€ (três mil e quinhentos euros), destinado à execução de 

pequenas obras a realizar, no âmbito das competência s 

próprias da respetiva freguesia. Desta forma, proponho a 

atribuição do mencionado apoio às seguintes freguesias: Aldeia 

Nova; Castanheira; Cogula; Cótimos; Granja; Guilheiro; 

Moimentinha; Palhais; Póvoa do Concelho; Rio de Mel; 

Tamanhos e União de Freguesias de Freches e Torres.’  ---------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que, de acordo com o previsto na 

alínea j) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, aprove a atribuição dos apoios financeiros referidos  

na proposta, mediante a celebração de protocolos . --------------  
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*A33*  De seguida, foi presente o requerimento número 1117 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 8 do passado mês 

de maio, da União das Freguesias de Vila Franca das Naves e 

Feital,  a solicitar a atribuição de um apoio financeiro, no valor 

de 15.000€, destinado a ajudar a suportar a despesa inerente à 

execução de obras de reparação no edifício sede, sito em Feital .   

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que aprove a conce ssão de um apoio 

financeiro, no montante de 12.500,00€, mediante a celebração 

de protocolo, em conformidade com o previsto na alínea j) do 

n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  -------  

*A34*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1369 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 8 do corrente mês 

de junho, da União das Freguesias de Trancoso e Souto Maior, 

a solicitar a atribuição de um apoio financeiro, no valor de 

20.000€, destinado a comparticipar a aquisição de um veículo 

elétrico com sistema de lavagem. -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoio 

financeiro, no montante de 12.500,00€, mediante a celebração 

de protocolo, em conformidade com o previsto na alínea j) do 

n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  -------  

*A35*  De seguida, foi presente o requerimento número 1034 da 
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Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 30 do passado mês 

de abril,  da União das Freguesias de Vale do Seixo e Vila 

Garcia, a solicitar a atribuição de um apoio financeiro, 

destinado a fazer face às despesas relacionadas com a 

realização de obras na sede da União de Freguesias . -------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoio 

financeiro, no montante de 12.500,00€, mediante a celebração 

de protocolo, em conformidade com o previsto na alínea j) do 

n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  -------  

*A36*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 602 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 9 do passado mês 

de março, da Casa do Benfica de Trancoso, a solicitar a 

atribuição de um apoio financeiro, no montante de 5.000€, 

destinado a ajudar a suportar as despesas inerentes ao seu plano 

de atividades para 2018. ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 3.500€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A37*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1341 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 6 do corrente mês 

de junho, de Maria Helena Plácido Fernandes, residente em 

Freches, a solicitar a atribuição de um apoio financeiro,  

destinado a ajudar a suportar as despesas inerentes ao 
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transporte de Margarida Alexandra Fernandes Álvaro, a 

frequentar a instituição CERCIG, entre Freches e Celorico da 

Beira e vice-versa.  ----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou continuar a suportar as 

despesas referentes ao transporte solicitado, no montante de 

2.610€.  -----------------------------------------------------------------  

*A38*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 

deliberações constantes desta ata, sob a forma de minuta, nos 

termos do disposto no número 3 do artigo 57.º da Lei n.º  

75/2013, de 12 de janeiro, com vista à sua executori edade 

imediata. ---------------------------------------------------------------  

*A39*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A40*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 16h30m, 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 vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Diretor de Departamento  

que a redigiu. ----------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara:  
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O Diretor de Departamento:  


