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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2019. -----  

*A1*  Aos 26 dias do mês de junho do ano de 2019, nesta cidade de 

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

extraordinariamente, 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  11h30m,  constatada a existência de quórum, o senhor 

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

*A3*  Intervindo, o senhor Presidente da Câmara agradeceu a 

disponibilidade manifestada pelos senhores vereadores, 

relativamente ao agendamento desta reunião extraordinária do 

executivo camarário.  -------------------------------------------------  

*A4*  Da ordem de trabalhos, previamente enviada, constavam os 

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

Ponto 1: Informação atualizada relativa ao cálculo dos 

fundos disponíveis . ----------------------------------------------  

Ponto 2:  Análise, discussão e votação relativas  a uma 

informação técnica relacionada com a execução de 

trabalhos complementares na empreitada “Área de 

Acolhimento Empresarial de Trancoso” . ----------------------  

Ponto 3: Análise, discussão e votação de proposta relativa à 
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não aceitação da transferência de competências para os 

órgãos municipais, em 2019, decorrentes da publicação dos 

Decretos –  Lei nº. 21/2019, de 30 de janeiro, nº. 58/2019, 

de 30 de abril e nº. 72/2019, de 28 de maio . -----------------  

Ponto 4: Análise, discussão e votação acerca de ped idos de 

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

ORDEM DO DIA 

*A5*  Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis:  Seguidamente, foi presente informação da divisão 

financeira que se reproduz na integra: -----------------------------  

‘Na sequência da aprovação da alteração ao Pacto para o 

Desenvolvimento e Coesão Territorial da CIM das Beiras e 

Serra da Estrela, foi rececionada no Município de Trancoso a 

respetiva comunicação, bem como a adenda que formaliza a 

referida alteração.----------------------------------------------------  

Neste contexto e considerando que, decorrente deste facto, o 

Município de Trancoso beneficiou de um reforço de 

comparticipações a alguns dos projetos de investimento em 

execução, entendeu o Executivo Municipal ser pertinente 

determinar a reabertura e recálculo dos Fundos Disponíveis do 

mês de junho de 2019.  ------------------------------------------------  

Atendendo à maturidade da execução física e financeira do 

projeto “Construção do Centro Escolar da Ribeirinha” ,  o qual 

viu a respetiva comparticipação comunitária acrescida em 
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243.271,91 euros, e na sequência do despacho exarado pelo 

senhor Presidente , no passado dia 21 de junho, efetuou-se o 

recálculo dos Fundos Disponíveis para o mês de junho, de 

forma a incorporar o montante de acrésci mo de 

comparticipação do referido projeto. Assim, o novo valor 

global de Fundos Disponíveis apurado para o mês de junho 

ascendeu a 819.548,65 euros, sendo que, à presente data, existe 

um saldo disponível no valor de 244.206,48 euros.’  -------------  

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

*A6*  Análise, discussão e votação relativas  a uma informação 

técnica relacionada com a execução de trabalhos 

complementares na empreitada “Área de Acolhimento 

Empresarial de Trancoso”: De seguida, o setor de 

acompanhamento e fiscal ização de obras municipais , acerca do 

assunto referido em epígrafe, prestou a seguinte info rmação que 

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

‘1 – INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------  

A empreitada em epígrafe foi objeto de um procedimento, ao 

abrigo do Código de Contratos Públicos (Decreto -Lei n.º 

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

entidade adjudicante é o Município de Trancoso e no qual 

importa registar os seguintes detalhes:  ----------------------------  

- Tipo de Procedimento: Concurso Público, publicado em 

D.R., 2.ª série, n.º 117 de 20 de junh o de 2018; -------------  
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- Contrato da empreitada celebrado com a empresa João 

Tomé Saraiva - Sociedade de Construções, Limitada, em 02 

de novembro de 2018;  ------------------------------------------  

- O valor de adjudicação é de 844.574,11€;  --------------------  

- O Auto de Consignação é de 14 de dezembro de  2018; ------  

- A comunicação ao empreiteiro da aprovação do Plano de 

Segurança e Saúde foi feita em 03 de janeiro de 2019;  -----  

- O prazo de execução das obras é de 12 meses.  ---------------  

2 - EXECUÇÃO DOS TRABALHOS - Trabalhos complementares   

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

uma lista de trabalhos complementares, tendo-a comunicado ao 

dono de obra, no dia 14 de fevereiro de 2019.  --------------------  

O art. n.º 378, n.º 3 do CCP diz que "o empreiteiro deve, no 

prazo de 60 dias, contados da consignação total .. .,  reclamar 

sobre a existência de erros ou omissões do caderno de 

encargos, salvo dos que só sejam detetáveis durante a execução 

da obra, sob pena de ser responsável por suportar metade do 

valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros 

e omissões". O art. n.º 378, n.º 4 do CCP diz que "o 

empreiteiro é ainda responsável pelos trabalhos 

complementares que se destinem ao suprimento de erros e 

omissões que, não podendo objetivamente ser detetados na fase 

de formação do contrato, também não tenham sido por ele 

identificados, no prazo de 30 dias, a contar da data em que lhe 
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fosse exigível a sua deteção".  ---------------------------------------  

A lista destes trabalhos reporta -se a erros, a incorreta 

quantificação no mapa de medições e a omissões, sendo 

trabalhos indispensáveis à execução da empreitada, mas que 

não constavam no mapa de medições. Refira -se que a 

especialidade de rede de águas pluviais teve de ser revista pela 

equipa projetista, pois: estava prevista uma descarga de águas 

para a propriedade dos herdeiros do Sr. Aureliano  e que, como 

não existia aí nenhuma linha de água, não houve autorização 

para a descarga de água nesse terreno, e assim previu -se,  

conforme é do conhecimento do Executivo, as descargas das 

mesmas para a propriedade da Sr. ª  Isabel Tenreiro. Refira-se 

que, para se cumprir com o projeto inicial,  teria de existir uma 

enorme quantidade de proteção em betão para as manilhas 

(trabalho também não previsto em projeto). As omissões  

referem-se a trabalhos de espécie diferente do contrato inicial,  

o que originou a apresentação de preços novos para esses 

trabalhos, tendo a fiscalização chegado a acordo com o 

adjudicatário, uma vez que entende que os preços propostos 

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

tipo de trabalhos.  -----------------------------------------------------  

Anexa-se uma lista de trabalhos complementares , com a 

indicação dos trabalhos que, eventualmente, serão para ser 

executados, no valor de 24.331,91€, sendo 8.082,44€ (este é o 
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valor a suportar , em partes iguais , pelo Município e 

empreiteiro) e mais 16.249,47€.  ------------------------------------  

Esta classificação de trabalhos complementares pode merecer , 

por parte do empreiteiro, reclamação por pedido de 

prorrogação de prazo (art. n.º 373, n.º 2 do CCP).  --------------  

3 -CONCLUSÃO ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deverá aprovar a realização dos trabalhos 

complementares e aprovar as alterações ao projeto de 

especialidade que originou os mesmos. ----------------------------  

Os trabalhos complementares estão quantificados no montan te 

de 24.331,91€. De acordo com o estipulado no art. n.º 370, n.º 

2-b) do CCP, o preço atribuído a tais trabalhos não pode 

exceder 10% do preço contratual (84.457,41€) .  ------------------  

O dono da obra dispõe de 10 dias (até 28-02-2019), para se 

pronunciar sobre a proposta do empreiteiro (art. n.º 373, n.º 3 

do CCP).’  --------------------------------------------------------------  

O referido setor  informou, ainda, o seguinte:  ---------------------  

‘Em complemento à nossa Informação n.º 502, datada de 27 de 

fevereiro de 2019, informamos que o montante dos Trabalhos 

Complementares, no valor de 24.331,91€ ,  se encontra dividido 

da seguinte forma:  ----------------------------------------------------  

- Rede Viária - 13.906,11€  ----------------------------------------  

Preços Acordados: 9 .727 ,50€; Preços de Contrato: 

4.178,61€.  --------------------------------------------------------  
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- Rede de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais  -  

5.861,14€  ---------------------------------------------------------  

Preços Acordados: 3.378,20€; Preços de Contrato: 

2.482,94€.  --------------------------------------------------------  

Rede de Distribuição de Água - 1.243,50€  ----------------------  

Preços Acordados: 1.243,50€ -------------------------------------  

Rede de Distribuição de Gás  - 1.077,76€  -----------------------  

Preços Acordados: 1.077,76€.  ------------------------------------  

Infra Estruturas Elétricas  - 2.243,40€  --------------------------  

Preços Acordados: 2.243,40€. ’  -----------------------------------  

Concordando com o teor da informação técnica prestada pelo 

setor de acompanhamento e fiscalização de obras municipais, 

a Câmara Municipal, para além de aprovar as alterações aos 

projetos de arquitetura e especialidades da obra, deliberou 

aprovar a execução dos trabalhos complementares, com um 

custo global para o Município de 24.331,91€, devendo 

cumprir-se os formalismos legais subsequentes, 

nomeadamente a celebração do respetivo contrato adicional.  -  

*A7*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à não 

aceitação da transferência de competências para os órgãos 

municipais, em 2019, decorrentes da publicação dos 

Decretos –  Lei nº. 21/2019, de 30 de janeiro, nº. 58/2019, de 

30 de abril e nº. 72/2019, de  28 de maio:  Seguidamente, o 

senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em 
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epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve na íntegra: ---  

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

a) No âmbito do processo de transferência de competências,  

relativamente ao ano de 2019, de acordo com o previsto na 

Lei-Quadro da descentralização, aprovada pela Lei n. º 

50/2018, de 16 de agosto, têm sido publicados diversos 

diplomas setoriais, sobre os quais, nos termos dos  mesmos 

Decretos-Lei, a Assembleia Municipal  já se pronunciou;  --  

b) Foram, entretanto, publicados, no contexto atrás referido,  

outros diplomas setoriais, cujo prazo de pron úncia, por 

parte da Assembleia Municipal , se encontra a decorrer;  ---  

c) Recordando, tais diplomas legais foram os seguintes:  -----  

- Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, que 

concretiza o quadro de transferência de competências 

para os Órgãos Municipais e para as Entida des 

Intermunicipais no domínio da Educação, terminando, 

a 30 de junho próximo, o prazo para comunicação à 

DGAL, da não aceitação daquelas competências;  -----  

- Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30 de abril,  que concretiza 

o quadro de transferência de competências par a os 

Órgãos Municipais, nos domínios do serviço público 

do transporte de passageiros regular e do transporte 

turístico de passageiros, ambos em vias navegáveis 

interiores, e para os Órgãos das Entidades 
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Intermunicipais , no domínio do serviço público de 

transporte de passageiros regular em vias navegáveis, 

terminando, a 30 de junho próximo, o prazo para 

comunicação à DGAL, da não aceitação daquelas 

competências;  ----------------------------------------------  

- Decreto-Lei n.º 72/2019, de 28 de maio, que concretiza 

o quadro de transferência de competências para os 

Órgãos Municipais,  no domínio das áreas portuário -

marítimas e áreas urbanas de desenvolvimento 

turístico e económico não afetas à atividade 

portuária, terminando a 28 de julho próximo, o prazo 

para comunicação à DGAL, da não aceitação 

daquelas competências;  -----------------------------------  

d) Os referidos diplomas legais preveem um regime próprio 

para o ano 2019, à semelhança dos diplomas anteriores, 

ou seja, os Municípios que não pretendam a transferência 

das competências previstas  devem tomar essa decisão , 

através do respetivo órgão deliberativo, dentro dos prazos 

fixados para o efeito;  -------------------------------------------  

e) Relativamente ao Decreto Lei n. º 21/2019, de 30 de 

janeiro, se desconhece ainda, cabalmente, o conjunto de 

implicações financeiras, humanas e organizacionais, 

envolvidas na transferência de  tais competências;  ----------  

f) No que respeita aos Decretos-Lei n.º 58/2019, de 30 de 
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abril e n.º 72/2019, de 28 de maio, apesar das matérias aí 

tratadas não serem aplicáveis ao Município de Trancoso, 

os mesmos diplomas não preveem nenhuma forma de, por 

tal facto, ser possível a dispensa da pronúncia do órgão 

deliberativo, pelo que, deverá, formalmente, ser decidida a 

não aceitação de tais competências.  --------------------------  

Assim, pelas razões atrás mencionadas, proponho que a 

Câmara Municipal delibere não aceitar, em 2019, a 

transferência para os Órgãos Municipais , das competências 

previstas nos diplomas legais acima referidos, devendo esta 

proposta, nos termos da legislação citada, ser sujeita à 

próxima Assembleia Municipal para apreciação e votação. ’  ----  

A Câmara Municipal deliberou  aprovar a proposta 

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

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

*A8*  De seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto 

referido em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve 

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

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

a) Nos últimos anos, a Câmara Municipal de Trancoso, 

apesar do quadro de exigência financeira que ainda vive,  

tem vindo a apoiar financeiramente, em vários momentos , 

as juntas de freguesia do concelho, reconhecendo, desta 

forma, o seu papel na melhoria da qualidade de vida das 
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suas populações;  ------------------------------------------------  

b) No presente ano, a quase totalidade das freguesias ainda 

não beneficiou de qualquer apoio financeiro por parte 

desta Autarquia.  -------------------------------------------------  

Assim, dado que existe a disponibilidade orçamental, ainda que 

limitada, para o efeito, proponho que seja atribuído a cada 

Freguesia, bem como a cada União de Fregue sias, um apoio 

financeiro no valor de 4.000€, destinado à execução de 

pequenas obras a realizar no âmbito das suas competências 

próprias.  ---------------------------------------------------------------  

A Divisão Financeira para cabimentar.’  ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propôr à Assembleia 

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoio 

financeiro ,  no montante de 4.000€, a cada Freguesia, bem 

como a cada União de Freguesias,  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 . -----------  

*A9*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 5 36 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 7 do passado mês 

de março, da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior , 

com sede na Guarda, a solicitar a concessão de um apoio 

financeiro, no valor de 9.700€,  destinado a comparticipar as 

despesas inerentes à realização da 12.ª Gala de Entrega de 

Prémios do Concurso de Vinhos da Beira Interior , a realizar no 
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próximo dia 6 de julho . ----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, nos termos do artigo 33°, n .º 

1, alínea o) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

atual redação, conceder um apoio financeiro de 9.500€ à 

Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior, com vista à 

realização, no Castelo de Trancoso, da XII Gala de Entrega 

de Prémios do Concurso de Vinhos da  Beira Interior, 

possibilitando, desta forma, uma singular promoção e 

divulgação do concelho, do seu património, dos seus produtos, 

designadamente dos vinhos que aqui são produzidos, sendo , 

por isso, claramente, um evento que, pelo seu impacto na 

imprensa local e nacional, suscita manifesto interesse para o 

Município de Trancoso.  ---------------------------------------------  

*A10*  De seguida, foi presente o requerimento número 1166 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 14 do passado mês 

de maio, do Grupo Desportivo e Recreativo de Aldeia Nova , a 

solicitar a concessão de um apoio financeiro, no valor de 

3.500€, destinado a ajudar a concretizar o seu plano de 

atividades, para o corrente ano. -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 1.750€, mediante a celebração de pro tocolo.  --  

*A11*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1 463 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 18 do corrente 

mês de junho, da Sociedade de Instrução e Recreio Cogulense , 
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com sede na Cogula , a solicitar a concessão de um apoio 

financeiro, destinado a comparticipar as despesas inerentes aos 

eventos previstos no seu plano de atividades, para o corrente 

ano. ---------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 1.750€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A12*  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 executoriedade 

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

*A13*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A14*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 12h30m, não havendo mais assuntos a tra tar, 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:  

O Diretor de Departamento:  


