
 

 
Ata  n . º    1 6  /  2 01 2 .    Reuniã o  de    20 -0 8 -2 0 1 2  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2012. ---  

*A1*  Aos 20 dias do mês de agosto do ano 2012, nesta Cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso , sob a Presidência do senhor 

doutor Júlio Sarmento e a comparência dos senhores vereadores 

doutor António Oliveira,  doutor João Rodrigues, professor 

Amílcar Salvador  e doutora Ivone Mouco e António 

Nascimento. -----------------------------------------------------------  

*A2*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência à presente reunião 

do senhor vereador  João Carvalho. ---------------------------------  

*A3*  Às 15,30 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a  

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 158 datado de 17 do corrente mês de agosto e que 

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

- Operações Orçamentais: 60.849,30 €;  ----------------------  

- Operações não Orçamentais: 293.625,80 €.  ----------------  

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento.  -----------  
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*A5*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor vereador  

António Nascimento tendo afirmado que esteve há dias no coro 

da Igreja de Santa Maria, onde pode constatar o estado de 

degradação acentuado da respetiva cobertura, situação esta que 

o deixou preocupado.  -------------------------------------------------  

Assim, acrescentou, embora reconhecendo que se trata de 

imóvel que pertence à Igreja, e não à Câmara, este era um 

assunto que a todos devia interessa r e preocupar.  ----------------  

A este propósito, o senhor Presidente da Câmara lembrou que 

os serviços técnicos da Autarquia  elaboraram o projeto de 

reabilitação da Igreja de Santa Maria, tendo a Fábrica da 

mesma Igreja, candidatado este projeto à DGOT.  -----------------  

Acrescentou, ainda, que apesar da obra ser propriedade da 

Igreja, não podendo por isso a Câmara, lançar qualquer 

empreitada tem em vista a sua recuperação, o Município não 

deixará de apoiar com certeza, o citado investimento, 

reconhecendo por isso a urgência na sua realiz ação. -------------  

*A6*  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador professor 

Amílcar Salvador para solicitar ao senhor vereador doutor 

António Oliveira, quando tal seja possível, informação quanto a 

dados mais relevantes relativamente à última edição da Feira de 

São Bartolomeu. ------------------------------------------------------  

*A7*  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador doutor 
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António Oliveira para informar e esclarecer que ao contrário do 

que foi transmitido pela Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Trancoso, a AeneBeira nada teve a 

vêr com a não presença, este ano, no espaço da Feira, daquela 

Associação, com um espaço de venda de cerveja.  -----------------  

Porém, acrescentou, a decisão de não autorizar a venda de 

cerveja naquele espaço, à dita Associação, é da única e 

exclusiva responsabilidade do patrocinador,  ----------------------  

ORDEM DO DIA 

*A8*  Licença de Habitabilidade/utilização:  Seguidamente foi ainda 

presente o requerimento número 387, na Secção de Obras 

Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 13 de agosto do 

corrente ano, de Joaquim António Ribeiro Batista, residente em 

Aldeia Velha, freguesia de Aldeia Nova, na qualidade de 

interessado, a solicitar isenção de licença de utilização de uma 

habitação, sito em Miguel Choco, freguesia de Santa Maria, 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 893, uma vez que 

o mesmo foi construído antes da entrada em vigor ao Decreto -

Lei número 38382, de 7 de Agosto de 1951.  -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isento de licenciamento.  ----------------  

*A9*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 389, 

na Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 
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em 13 de agosto do corrente ano, de Fernando de Jesus Aguiar, 

residente em Venda do Cepo, freguesia de Santa Maria, na 

qualidade de interessado, a solicitar isenção de licença de 

utilização de uma habitação, sito em Venda do Cepo, freguesia 

de Santa Maria, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

777, uma vez que o mesmo foi construído antes da entrada em 

vigor ao Decreto-Lei número 38382, de 7 de Agosto de 1951.  --  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isento de licenciamento.  ----------------  

*A10*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 397, 

na Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 16 de agosto do corrente ano, de Fernanda Augusta Ribeiro, 

residente na Rua do Cabeço, freguesia de Terrenho, na 

qualidade de proprietária, a solicitar isenção de licença de 

utilização de uma habitação, sit a na Rua do Cabeço, freguesia 

de Terrenho, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 319,  

uma vez que o mesmo foi construído antes da entrada em vigor 

ao Decreto-Lei número 38382, de 7 de Agosto de 1951.  ---------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isento de licenciamento.  ----------------  

Face à urgência na tomada de deliberação, a Câmara  

Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 

19º do Código do Procedimento Administrativo, apreciar e 
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discutir os seguintes assuntos não incluídos na Ordem do 

Dia: --------------------------------------------------------------------  

*A11*  Projeto de Regulamento de Ocupação do Espaço Público e 

Publicidade:  em seguida foi presente o projeto de Regulamento 

referido em epígrafe que de seguida se transcreve na íntegra:  --  

-----‘PROJETO DE REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO DO  ----  

------------ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE  ----------------  

----------------------------PREÂMBULO  ----------------------------  

Considerando a necessidade de estabelecer regras claras e 

inequívocas que disciplinem a ocupação do espaço público e 

que permitam um maior controlo e respeito pelo seu 

enquadramento urbanístico, paisagístico e ambiental, em 

harmonia com as disposições legais em vigor sobre a matéri a. -  

A simplificação do regime da ocupação do espaço público e da 

afixação e da inscrição de mensagens publicitárias de natureza 

comercial, de corrente da publicação e entrada em vigor do 

Decreto-Lei nº 48/2011, de 1 de Abril, impõe a necessidade de 

se proceder à criação de regulamentos municipais que dispõem 

sobre a matéria.  ------------------------------------------------------  

É elaborado ao abrigo do disposto no nº 8 do artigo 112º e 

artigo 241º da Constituição da República Portuguesa, em 

conjunto com a alínea a) do nº 6 do artigo 64º da Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro, com a redação dada pela Lei nº 5 -
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A/2002, de 11 de Janeiro, da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro, e 

artigos 117º e 118º do Código do Procedimento Administrativo, 

o presente projeto de Regulamento de Ocupação do espaço 

Público e Publicidade do Município de Trancoso, a submeter a 

audiência dos interessados e apreciação pública.  ----------------  

---------------------------- --Capítulo I  -------------------------------  

------------------------DISPOSIÇÕES GERAIS  ----------------------  

--------------------------------Artigo 1º  ------------------------------  

-----------------------------Lei Habilitante ---------------------------  

O presente Regulamento rege-se pelo disposto no nº  8 do artigo 

112º e artigo 241º da Constituição da República Portuguesa, 

em conjunto com a alínea a) do nº 6 do artigo 64º da Lei nº  

169/99, de 18 de Setembro, com a redação dada pela Lei nº 5 -

A/2002, o Decreto-Lei nº 92/2010, de 26 de Julho e o Decreto-

Lei nº 48/2011, de 1 de Abril .  ---------------------------------------  

--------------------------------Artigo 2º  ------------------------------  

---------------------------------Objeto  ---------------------------------  

O presente Regulamento dispõe sobre as condições de 

ocupação e utilização privativa de espaços públicos ou afetos 

ao domínio público municipal e sobre os critérios que devem 

ser observados na afixação, inscrição e difusão de mensagens 

publicitárias de natureza comercial.  -------------------------------  

--------------------------------Artigo 3º  ------------------------------  



 

 
Ata  n . º    1 6  /  2 01 2 .    Reuniã o  de    20 -0 8 -2 0 1 2  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

---------------------------- ----Âmbito  ---------------------------------  

O presente Regulamento estabelece os critérios a que está 

sujeita a ocupação do espaço público e aos requisitos a 

observar na afixação, inscrição e difusão de mensagens 

publicitárias de natureza comercial, qualquer que seja o meio 

de instalação utilizado no solo, subsolo ou espaço aéreo.  -------  

--------------------------------Artigo 4º  ------------------------------  

------------------------------Caducidade  ------------------------------  

O direito de ocupação do espaço público e ou de afixação, 

inscrição e difusão de mensagens publicitárias, adquirido nos 

termos dos regimes contemplados no presente regulamento, 

caduca nas seguintes condições:  ------------------------------------  

Por morte, declaração de insolvência, falência, ou outra 

forma de extinção do titular;  --------------------------------  

Por perda pelo titular do direito ao exercício da atividade 

a que se reporta a licença: ----------------------------------  

Se o titular comunicar à Câmara Municipal que não 

pretende a sua renovação;  -----------------------------------  

Se a Câmara Municipal, proferir decisão no sentido da 

não renovação;  -----------------------------------------------  

Se o titular não proceder ao pagamento das taxas, dentro 

do prazo fixado para o efeito;  ------------------------------  

Por término do prazo solicitado, sendo que se o pedido for 
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anual é renovado automaticamente.  ------------------------  

--------------------------------Artigo 5º  ------------------------------  

-------------------------------Revogação  ------------------------------  

O direito de ocupação do espaço público e ou afixação, 

inscrição e difusão de mensagens publicitárias, adquiridos nos 

termos dos regimes contemplados no presente regulamento, à 

exceção do requerido por períodos sazonais, renova -se 

anualmente, de forma automática, desde que o interessado 

liquide a respetiva taxa.  ---------------------------------------------  

--------------------------------Capítulo II  ----------------------------  

---------------------------Regimes Aplicáveis  ------------------------  

---------------------------------Secção I  ------------------------------  

---Mera Comunicação prévia e comunicação prévia com prazo  -  

--------------------------------Artigo 6º  ------------------------------  

--------------------------Disposições Gerais  -------------------------  

1. É simplificado o regime de ocupação de espaço público, 

substituindo-se o licenciamento por uma mera comunicação 

prévia, ou comunicação prévia com prazo, para determinados 

fins, conexos com a atividade exercida pelo respetivo 

estabelecimento.  ------------------------------------------------------  

2. É simplificado o regime de afixação e da inscrição de 

mensagens publicitárias, de natureza comercial, 

designadamente, mediante a eliminação do respetivo 
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licenciamento, desde que as mesmas sejam conexas com o seu 

objetivo de negócio.  --------------------------------------------------  

3. A utilização privativa de espaços públicos e afixação, 

inscrição e difusão de mensagens publicitárias de natureza 

comercial, identificadas no anexo IV ao Decreto -lei nº 

48/2011, de 1 de Abril, ficam sujeitos ao cumprimento de 

critérios estabelecidos no mesmo, sendo apenas obrigatória a 

entrega de uma mera comunicação prévia com prazo, 

submetidas no balcão do empreendedor.  ---------------------------  

4. Encontra-se sujeita a mera comunicação prévia ou 

comunicação prévia com prazo, a pretensão de ocupação do 

espaço público, entendido como a área de acesso livre e de  uso 

coletivo afeta ao domínio público, para os seguintes fins:  ------  

Instalação de toldo e respetiva sanefa;  -----------------------  

Instalação de esplanada aberta;  -------------------------------  

Instalação de estrado e guarda-ventos; ----------------------  

Instalação de vitrina e expositor;  -----------------------------  

Instalação de suporte publicitário (dispo sitivos fixos ou 

móveis);  --------------------------------------------------------  

Instalação de arcas e máquinas de gelados;  -----------------  

Instalação de brinquedos mecânicos e equipamentos 

similares;  ------------------------------------------------------  

Instalação de floreiras;  -----------------------------------------  
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Instalação de contentores para resíduos;  --------------------  

Instalações ou construções provisórias por motivos de 

festejos ou outras celebrações;  -----------------------------  

Tubos, condutas, cabos condutores e semelhantes;  ---------  

Postes ou marcos para decorações ou colocações de 

anúncios;  ------------------------------------------------------  

m) Viaturas ou atrelados para exercer comercio ou 

industria ou qualquer atividade lucrativa, ou 

mostruário;  ----------------------------------------------------  

n) Bancas, tabuleiros, velocípedes, carros e semelhantes, 

fora das zonas de mercados e feiras.  -----------------------  

5. A ocupação de espaço público para fins distintos dos 

mencionados no número anterior, está sujeita a licenciamento 

e segue o regime geral de ocupação do domínio público das 

autarquias locais, conforme previsto na seção II do presente 

capitulo, não podendo as correspondentes pretensões ser 

submetidas ao Balcão do Empreendedor.  --------------------------  

--------------------------------Artigo 7º  ------------------------------  

----------------------------Aplicabilidade  ----------------------------  

1. Aplica-se o regime de mera comunicação prévia, quando as 

características e localização do equipamento e do mobiliário 

urbano respeitarem os limites fixados no nº  1, do artigo 12º, do 

Decreto-Lei nº 48/2011, de 11 de Abril.  ---------------------------  
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2. A comunicação prévia com prazo, aplica-se nos casos em 

que as características e localização do mobiliário urbano não 

respeitarem os limites fixados no nº  1, do artigo 12º, do 

Decreto-Lei nº 48/2011, de 11 de Abril.  ---------------------------  

3. A mera comunicação prévia e a comunicação prévia com 

prazo serão efetuadas no Balcão do Empreendedor.  -------------  

--------------------------------Secção II  ------------------------------  

-----------------------------Licenciamento  ---------------------------  

--------------------------------Artigo 8º  ------------------------------  

-----------------------------Aplicabilidade  ---------------------------  

Aplica-se o regime geral de licenciamento a  todas as situações 

não abrangidas pelas disposições do Decreto -Lei nº48/2011, de 

1 de Abril, não podendo as respetivas pretensões ser 

submetidas através do Balcão do Empreendedor.  -----------------  

--------------------------------Artigo 9º  ------------------------------  

------------------------------- Instrução  -------------------------------  

1. O pedido de licenciamento deverá ser solicitado à Câmara 

Municipal mediante requerimento com a antecedência mínima 

de 30 dias, em relação à data pretendida para início da 

ocupação. --------------------------------------------------------------  

2. O requerimento deverá conter as seguintes menções:  ---------  

a) Identificação do requerente, com o nome, número de 

identificação fiscal, estado civil, profissão, domicílio, 
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data da emissão ou validade do bilhete de identidade ou 

cartão do cidadão, no caso de pessoas singulares, e 

número do cartão de pessoa coletiva, no caso de pessoa 

coletiva; -------------------------------------------------------  

b) O nome do estabelecimento comercial e cópia do alvará 

de licença de utilização;  -------------------------------------  

c) O ramo da atividade exercido;  -----------------------------  

d) Local exato onde pretende efetuar;  ------------------------  

e) O período de ocupação.  -------------------------------------  

3. O requerimento deve ser acompanhado de:  ---------------------  

a) Planta de localização fornecida pala Câmara 

Municipal, com identificação do local previsto;  ----------  

b) Planta de situação ou fotografia a cores indicando o 

local previsto;-------------------------------------------------  

c) Memória descritiva indicativa dos materiais, cores, 

configuração e legendas a utilizar,  e outras informações 

que sejam necessárias ao processo de licenciamento;  ---  

d) Desenhos elucidativos, com a indicação da forma, 

dimensão e materiais;  ----------------------------------------  

e) Autorização do proprietário, usufrutuário, locatário ou 

titular de outros direitos, sempre que o meio d e 

ocupação seja instalado em propriedade alheia, ou com 

regime de propriedade horizontal;  -------------------------  
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f) Documento comprovativo da legitimidade para a prática 

do ato.  ---------------------------------------------------------  

4. Os pedidos de licenciamento de ocupação do espaço público 

são renováveis automaticamente.  -----------------------------------  

--------------------------------Artigo 10º  -----------------------------  

--------------------Condições de indeferimento  ---------------------  

1. Se devidamente notificado pela Câmara Municipal para 

prestar esclarecimentos, suprir deficiências ou proceder à 

junção de elementos em falta mencionados no artigo ant erior, o 

requerente não o fizer dentro do prazo concedido para o efeito 

a sua pretensão será indeferida, sem prejuízo da possibilidade 

de interpor novo requerimento,  -------------------------------------  

2. O pedido de licenciamento é igualmente indeferido com base 

em qualquer dos seguintes fundamentos:  --------------------------  

a) Não se enquadrar nos critérios estabelecidos, para o 

efeito, no capítulo III do presente regulamento;  ----------  

b) Não respeitar as características gerais e regras 

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

3. O pedido de licenciamento inicial será indeferido se  o 

requerente for devedor ao Município de quaisquer quantias.  ---  

4. A Câmara Municipal deverá proferir decisão final no prazo 

de 30 dias contados da entrada do requerimento ou do 

suprimento das deficiências verificadas, que deverá ser 
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notificada ao requerente nos 10 dias seguintes.  ------------------  

5. Sempre que a decisão final depender de pareceres, 

autorização ou aprovação por entidades externas consultadas, 

o prazo previsto no número anterior considera -se suspenso até 

à data da sua receção. -----------------------------------------------  

6. A falta de resposta da Câmara Municipal no prazo de 60 

dias contados da data de entrada do requerimento ou da 

prestação de esclarecimentos confere ao interessado a 

faculdade de presumir indeferida a sua pretensão.  ---------------  

--------------------------------Artigo 11º  -----------------------------  

------------------------ ---Alvará de licença  --------------------------  

No caso de ter sido proferida a decisão favorável sobre o 

pedido de licenciamento, os serviços competentes devem 

assegurar a emissão do alvará de licença.  ------------------------  

--------------------------------Artigo 12º  -----------------------------  

-------------------------Utilização da licença  -----------------------  

A utilização da licença é pessoal e não pode ser cedida a 

qualquer título, com exceção do previsto no artigo seguinte.  ---  

--------------------------------Artigo 13º  -----------------------------  

------------------------Mudança de titularidade  ---------------------  

1. O pedido de mudança da titularidade da licença de ocupação 

de espaço público só será deferido se se verificarem, 

cumulativamente, as seguintes condições:  -------------------------  
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a) As taxas devidas se encontrarem pagas;  ------------------  

b) Não existirem quaisquer alterações ao objeto do 

licenciamento, com exceção de obras de beneficiação 

que poderão ser condicionantes da autorização da 

mudança de titularidade;  ------------------------------------  

c) O requerente apresentar prova da legitimidade do seu 

interesse.  ------------------------------------------------------  

2. Na licença de ocupação de espaço público será averbada a 

identificação do novo titular.  ---------------------------------------  

3. Pela mudança de titularidade, o novo titular fica autorizado, 

após o pagamento da correspondente taxa, à ocupação do 

espaço público até ao fim do prazo de duração da licença a que 

estava autorizado o anterior titular.  -------------------------------  

--------------------------------Artigo 14º  -----------------------------  

---------------------Cancelamento da licença  -----------------------  

A licença de ocupação do espaço público será cancelada 

sempre que se verifique alguma das situações seguintes:  --------  

a) O titular não proceda à ocupação no prazo e nas 

condições estabelecidas;  ------------------------------------  

b) O titular não cumpra as normas legais e regulamentares 

a que está sujeito, ou quaisquer obrigações a que se 

tenha vinculado pelo licenciamento;  ----------------------  

c) Sempre que imperativos de interesse público assim o 
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imponham. ----------------------------------------------------  

--------------------------------Artigo 15º  -----------------------------  

-------------------- --Obrigações gerais do titular  ------------------  

O titular da licença fica vinculado às seguintes condições:  -----  

a) Não poderá proceder à adulteração dos elementos tal 

como foram aprovados ou a alterações da demarcação 

efetuada; ------------------------------------------------------  

b) Não poderá proceder à transmissão da licença a ou trem, 

salvo mudança de titularidade devidamente autorizada;  

c) Não poderá proceder à cedência da utilização da 

licença a outrem mesmo que temporariamente;  ----------  

d) Colocar em lugar visível o alvará da licença emitida 

pala Câmara Municipal;  ------------------------------------  

e) Repor a situação existente  no local tal como se 

encontrava à data do deferimento, findo o prazo da 

licença.  --------------------------------------------------------  

-----------------------------CAPITULO III  --------------------------  

----------------OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO  ---------------  

--------------------------------SECÇÃO I  ----------------------------  

---------------------------Disposições Gerais  ------------------------  

--------------------------------Artigo 16º  -----------------------------  

--------------------------------Definições  -----------------------------  

Para efeitos deste regulamento, entende-se por:------------------  
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a) Espaço Público: área de acesso livre e de uso coletivo 

afeta ao domínio público municipal;  ----------------------  

b) Equipamento urbano: conjunto de elementos instalados 

no espaço público com função específica de assegurar a 

gestão das estruturas e sistemas urbanos, 

nomeadamente sinalização viária, semafórica, vertical, 

horizontal e informativa, luminárias, armários técnicos,  

guardas de proteção e dissuasores;  -----------------------  

c) Ocupação periódica: aquela que se efetua no espaço 

público, em épocas do ano determinadas, por exemplo, 

durante o período estival, com esplanadas;  --------------  

d) Mobiliário urbano: todo e qualquer objeto ou 

equipamento instalado, projetado ou apoiado n o espaço 

público, destinado a uso público, que presta um serviço 

coletivo ou que complementa uma atividade, ainda que 

de modo sazonal ou precário;  ------------------------------  

e) Anúncio eletrónico: o sistema computorizado de emissão 

de mensagens e imagens, com possibilidade de ligação 

a circuitos de TV e vídeo e similares;  ---------------------  

f) Anuncio iluminado: o suporte publicitário sobre o qual 

se faça incidir intencionalmente uma fonte de luz;  ------  

g) Anúncio luminoso: o suporte publicitário que emite luz 

própria; -------------------------------------------------------  
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h) Bandeirola: suporte rígido que permaneça osc ilante, 

afixado em poste ou estrutura idêntica;  -------------------  

i) Chapa: suporte não luminoso aplicado ou pintado em 

paramento visível e liso, cuja maior dimensão não 

exceda 0.60 m e a máxima saliência não exceda 0.05 m;   

j) Esplanada aberta: a instalação no espaço público de  

mesas, cadeiras, guarda-ventos, guarda-sóis, estrados, 

floreiras, tapetes, aquecedores verticais e outro 

mobiliário urbano, sem qualquer tipo de proteção fixa 

ao solo, destinada a apoiar estabelecimentos de 

restauração ou de bebidas e similares ou 

empreendimentos turísticos;  --------------------------------  

k) Esplanada fechada: esplanada integralmente protegida 

dos agentes climatéricos através de estrutura 

envolvente ou coberturas amovíveis, que poderão ser 

rebatíveis ou extensíveis;  -----------------------------------  

l) Expositor: a estrutura própria para apresentação de 

produtos comercializados no interior do 

estabelecimento comercial, instalada no espaço 

público; -------------------------------------------------------  

m) Floreira: o vaso ou recetáculo para plantas destinadas 

ao embelezamento, marcação ou proteção do espaço 

público; --------------------------------------------------------  
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n) Guarda-vento: a armação que protege do ven to o 

espaço ocupado por uma esplanada;  -----------------------  

o) Letras soltas ou símbolos a mensagem publicitária não 

luminosa, diretamente aplicada nas fachadas dos 

edifícios, nas montras, nas portas ou janelas;  ------------  

p) Pendão: o suporte não rígido, que permaneça oscilante, 

afixado em poste ou estrutura idêntica; --------------------  

q) Placa: o suporte não luminoso aplicado em paramento 

vertical, com ou sem emolduramento, cuja maior 

dimensão não exceda 1.50 m;  -------------------------------  

r) Publicidade sonora: a atividade publicitária que utiliza 

o som como elemento de divulgação de mensagem 

publicitária;  ---------------------------------------------------  

s) Sanefa: o elemento vertical de proteção contra agentes 

climatéricos, feito de lona ou material similar, colocado 

transversalmente na parte inferior dos toldos, no qual 

pode estar inserida uma mensagem publicitária;  ---------  

t) Suporte publicitário: o meio utilizado para a 

transmissão de uma mensagem publicitária;  --------------  

u) Tabuleta: o suporte não luminoso, afixado 

perpendicularmente às fachadas dos edifícios, que 

permite a afixação de mensagens publicitárias em ambas 

as faces;  -------------------------------------------------------  
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v) Toldo: o elemento de proteção contra agentes 

climatéricos, feito de lona ou material similar, 

rebatível, aplicável em qualquer tipo de vãos, como 

montras, janelas ou portas de estabelecimentos 

comerciais, no qual pode estar inserida uma mensagem 

publicitária;  ---------------------------------------------------  

w) Vitrina: o mostrador envidraçado ou transparente, 

embutido ou saliente, colocado na fachada dos 

estabelecimentos comerciais, onde se expõem objetos e 

produtos ou se afixam informações;  ------------------------  

x) Quiosque: elemento de mobiliário urbano de construção 

aligeirada, composto, de um modo geral, por uma base, 

um balcão, o corpo e a proteção;  ---------------------------  

y) Alpendre ou pala: elementos rígidos de proteção contra 

agentes climatéricos com, pelo menos, uma água, fixos 

aos paramentos das fachadas e aplicáveis a vãos de 

portas, janelas, montras de edifícios ou 

estabelecimentos comerciais;  -------------------------------  

z) Pilaretes: elementos metálicos ou de outro material 

inerte, fixos, rebatíveis ou retrácteis. Instalados no 

passeio ou outro tipo de espaço exterior, que têm como 

função a delimitação de espaços;  ---------------------------  

aa) Aparelho de ar condicionado- equipamento combinado 
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de forma coerente com vista a satisfazer um ou mis dos 

objetivos de climatização;  -----------------------------------  

ab) Área contígua/junto à fachada do estabelecimento, a 

aplicar no regime de mera comunicação prévia - para 

efeitos de ocupação de espaço Público corresponde à 

área imediatamente contígua, junto à fachada do 

estabelecimento ou da esplanada, até aos limites 

impostos no capitulo II do anexo IV do Decreto -Lei nº 

48/2011, de 1 de Abril, não excedendo a largura da 

fachada; para efeitos de colocação/afixação de 

publicidade de natureza comercial, corresponde ao 

espaço público imediatamente contiguo à fachada do 

estabelecimento até ao limite de 30 cm, para efeitos de 

distribuição manual de publicidade pelo agente 

económico, corresponde ao espaço público 

imediatamente contiguo à fachada do estabelecimento 

até ao limite de 2 m ou, no caso de o estabelecimento 

possuir esplanada, até aos limites da área ocupada pela 

mesma. ---------------------------------------------------------  

--------------------------------Artigo 17º  -----------------------------  

-------------Critérios de utilização do espaço público  ------------  

1. Os critérios a que está sujeita a ocupação do espaço 

público, numa perspetiva de salvaguarda de segurança, do 
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ambiente e do equilíbrio urbano, são os estabelecidos no nº 2, 

artigo 11º, do Decreto-Lei nº 48/2011, de 1 de Abril, bem como 

aqueles especialmente regulados no presente regulamento.  -----  

2. Quando imperativos de reordenamento do espaço público, 

designadamente, a aprovação de planos municipais de 

ordenamento do território, de execução de obras ou outras, de 

manifesto interesse público, assim o justifique, poderá ser 

ordenada pela Câmara Municipal, a remoção de equipamentos 

urbanos, ou mobiliário urbano, ou a sua transferência para 

outro local conveniente a indicar pelos serviços municipais 

responsáveis.  ----------------------------------------------------------  

3. Quando seja efetuada a ocupação ilícita do espaço público 

será ordenada, pela Câmara Municipal, a remoção dos 

respetivos equipamentos urbanos ou mobiliário urbano, sendo 

os encargos daí decorrentes suportados pela entidade 

responsável pelo facto.  -----------------------------------------------  

--------------------------------Artigo 18º  -----------------------------  

--------------------Contrapartidas para o Município  ---------------  

A ocupação do espaço público com elementos de mobiliário 

urbano e suportes publicitários pode determinar a reserva de 

algum ou alguns dos espaços publicitários para o Municípi o de 

Trancoso, sem prejuízo da cobrança de taxas a que haja lugar.   

--------------------------------Artigo 19º  -----------------------------  
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--------------------------------Exclusivos  -----------------------------  

1. A Câmara Municipal poderá conceder exclusivos de 

exploração em determinado mobiliário urbano, apó s realização 

de procedimento de concessão adequado, face ao estipulado 

pela legislação em vigor sobre a matéria.  -------------------------  

2. Na concessão de exclusivos de exploração será ponderada, 

designadamente, a adequação estética do suporte publicitário 

ao elemento do mobiliário urbano e á envolvente e 

contrapartidas para o Município.  -----------------------------------  

------------------------- ------SECÇÃO II  ----------------------------  

--------------------------------Esplanadas  ----------------------------  

--------------------------------Artigo 20º  -----------------------------  

1. A ocupação do espaço público com esplanadas abertas ou 

fechadas deverá obedecer, cumulativamente às seguintes 

condições:  -------------------------------------------------------------  

a) Não pode exceder mais de 50% da área do piso térreo 

do respetivo estabelecimento;  -------------------------------  

b) A instalação não deve ocupar mais de metade da 

largura do passeio, num limite máximo de 3.50 metros, 

ou dificultar o acesso livre e direto ao mesmo em 

medida não inferior a 1.20 metros, e em toda a largura 

do vão da porta em medida não inferior a 0.90 metros;  -  

c) A esplanada não pode exceder a fachada do 
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estabelecimento e caso se encontre fisicamente separada  

do edifício deverá reservar um corredor livre para a 

circulação de peões de largura não inferior a 1.50 

metros e 2.00 metros, contados, respetivamente, a partir 

do edifício e do lancil, ou de caldeiras ou outros 

elementos ou tipos de equipamento urbano, s e os 

houver; ---------------------------------------------------------  

d) A instalação de esplanadas deverá manter um 

afastamento de 5.00 metros relativamente a passadeiras 

de peões e paragens de autocarro;  -------------------------  

e) A materialização da proteção da esplanada deverá ser 

compatível com o contexto cénico do local pretend ido e 

a sua transparência não deve ser inferior a 60% do total 

da proteção; ---------------------------------------------------  

f) A esplanada deverá manter o pavimento existente, 

devendo prever-se a sua aplicação com sistema de fácil 

remoção, nomeadamente, módulos amovíveis, devido à 

necessidade de acesso às infraestruturas existentes no 

subsolo por parte do Município;  ----------------------------  

g) A estrutura principal de suporte deverá ser metálica, 

amovível, podendo admitir -se a introdução de elementos 

valorizadores do projeto noutros materiais, sem prejuízo 

do enquadramento estético e arquitetónico a aferir pelo 
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Município;  -----------------------------------------------------  

h) Os materiais a aplicar deverão ser de boa qualidade, 

principalmente, no que se refere a perfis, vãos de 

abertura e de correr, pintura e termolacagem;  -----------  

i) Exteriormente não pode ser ultrapassada a cota de 

pavimento do piso superior do edifício envolvente da 

esplanada; -----------------------------------------------------  

j) Quando a fachada do estabelecimento for comum a 

outro estabelecimento é necessária a intervenção de 

todos os interessados;  ----------------------------------------  

k) As esplanadas fechadas devem garantir a 

acessibilidades de pessoas com mobilidade reduzida.  ---  

2. A título excecional devidamente fundamentado, as 

esplanadas poderão ser licenciados com dimensões diversas 

das referidas nos números anteriores, desde que não sejam 

postos em causa os condicionamentos ao licenciamento 

estabelecidos no presente regulamento, não fique prejudicado o 

acesso a estabelecimento ou prédios contíguos e mediante a 

autorização de todos os proprietários em causa.  -----------------  

3. O espaço público onde a esplanada é instalada deve ser 

mantido em perfeito estado de h igiene e limpeza.  ----------------  

4. A instalação de esplanadas fechadas encontra -se excluída do 

âmbito de aplicação do Decreto -Lei nº 48/2011, de 1 de Abril,  
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pelo que carece de licenciamento nos termos do artigo 8º do 

presente regulamento.  ------------------------------------------------  

-------------------------- ----SECÇÃO III  ----------------------------  

---------Quiosques, toldos, alpendres, sanefas e palas  -----------  

--------------------------------Artigo 21º  -----------------------------  

--------------------------------Quiosques  -----------------------------  

1. Por deliberação da Câmara Municipal podem ser 

determinados locais para instalação de quiosques, os q uais 

serão concessionados nos termos da lei em vigor sobre a 

matéria.  ----------------------------------------------------------------  

2. Quando se trate de quiosques instalados pela Câmara 

Municipal e objeto de concessão, nos termos da lei em vigor, 

após o decurso do respetivo período de tempo, incluindo o 

prazo inicial e as sucessivas renovações da licença, a 

propriedade do quiosque reverterá para o Município, sem 

direito a qualquer indemnização.  -----------------------------------  

3. Os quiosques deverão corresponder a tipos e modelos que se 

encontrem definidos e ou aprovados pela Câmara Municipal, 

sem o que não será possível a sua instalação.  --------------------  

4. A instalação de quiosques não poderá constituir -se como 

impedimento à circulação pedonal na zona onde se instale, bem 

assim a qualquer edifício ou outro tipo de mobiliário urbano já 

instalado.  --------------------------------------------------------------  
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5. A instalação de quiosques deve respeitar uma distância não 

inferior a 0.80 metros do lancil do passeio ou do plano 

marginal das edificações, devendo, em qualquer caso, ficar 

assegurado um corredor desimpedido de largura não inferior a 

2.25 metros, exceto no caso de muros ou outr o tipo de elemento 

construído e desde que não seja posto em causa o 

enquadramento visual desse elemento.  -----------------------------  

6. O comércio do ramo alimentar em quiosques é possível, 

desde que a atividade se encontre devidamente licenciada e 

cumpra os requisitos previstos nas normas legais e 

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

7. Não é permitida a ocupação do espaço com caixotes, 

embalagens, e quaisquer equipamentos ou elementos de apoio a 

quiosques, fora da área titulada.  -----------------------------------  

8. São permitidas mensagens publicitárias em quiosques 

quando na sua conceção e desenhos originais tiverem sido 

previstos dispositivos ou painéis para este fim ou a solução 

apresentada produza uma mais-valia do ponto de vista 

plástico, sem prejuízo da aplicação do disposto neste 

regulamento.  ----------------------------------------------------------  

9. Quando os quiosques tiverem toldos, estes poderão ostentar 

publicidade apenas na respetiva aba, sem prejuízo do disposto 

neste regulamento.  ----------------------------------------------------  
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--------------------------------Artigo 22º  -----------------------------  

----------------------------Toldos e sanefas  --------------------------  

1. A instalação de um toldo e respetiva sanefa deve re speitar 

as seguintes condições:  ----------------------------------------------  

a) A instalação apenas é permitida ao nível do rés -do-

chão, salvo quando o toldo ou sanefa não excederem os 

limites exteriores da fachada e não afetar a estética do 

edifício ou a segurança de pessoas e bens;  ----------------  

b) Em passeios de largura superior a 2.00 metros, a 

ocupação deve deixar livre um espaço igual ou superior 

a 0.80 metros em relação ao limite externo do passeio;  -  

c) Em passeio de largura inferior a 2.00 metros, a 

ocupação deve deixar livre um espaço igual ou superior 

a 0.40 metros em relação ao limite externo do passeio, 

podendo ser fixada uma distância superior sempre que 

exigência de segurança rodoviária ou existência de 

equipamento urbano o justifiquem;  -------------------------  

d) Observarem uma distância do solo igual ou superior a 

2.20 metros, mas nunca acima do nível do teto do 

estabelecimento ou unidade a que pertença, sem 

prejuízo das regras estabelecidas no Decreto -Lei nº 

163/2006, de 8 de Agosto, diploma que institui o regime 

de acessibilidades aos edifícios e estabelecimentos que 
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recebam público, via publica e edifícios habitacionais;  -  

e) Não excederem um avanço superior a 3.00 metros em 

relação ao plano marginal do edifício nem exceder os 

limites laterais das instalações do estabelecimento ou 

unidade; -------------------------------------------------------  

f) Não se sobreporem a cunhais,  pilastras, cornijas, 

emolduramentos de vãos de portas e janelas e outros 

elementos com interesse arquitetónico ou decorativo;  ---  

g) As cores, padrões, decorações, pintura e desenhos dos 

toldos e alpendres devem respeitar e adequar -se ao 

enquadramento arquitetónico do local a que se 

destinam; ------------------------------------------------------  

h) Não é permitida a colocação de toldos e sanefas, sejam 

quais forem os seus materiais, natureza, características 

e processo constritivo, em arcadas, galerias ou 

passagens inferiores cobertas.  ------------------------------  

2. O toldo e a respetiva sanefa não podem ser utilizados para 

pendurar ou afixar qualquer tipo de objetos.  ---------------------  

3. O titular do estabelecimento é responsável pelo bom estado 

de conservação e limpeza do toldo e da respetiva sanefa.  -------  

--------------------------------Artigo 23º  -----------------------------  

--------------------------Alpendres e palas  ---------------------------  

1. A instalação de alpendres e palas deve respeitar as 
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seguintes condições:  -------------------------------------------------  

a) A instalação apenas é permitida ao nível do rés -do-

chão; -----------------------------------------------------------  

b) A ocupação deverá assegurar um espaço livre mínimo 

de circulação com 2.00 metros, ao limite externo do 

passeio sem caldeiras ou outros elementos ou tipos de 

equipamentos ou mobiliário urbano, em toda a sua 

extensão;-------------------------------------------------------  

c) Observarem uma distância ao solo igual ou superior a 

2.20 metros, mas nunca acima do nível do teto do 

estabelecimento ou unidade a que pertença, sem 

prejuízo das regras estabelecidas no Decreto -Lei nº 

163/2006, de 8 de Agosto, diploma que institui o regime 

de acessibilidades aos edifícios e estabelecimentos que 

recebam público, via publica e edifícios habitacionais:  -  

d) Não excederem um avanço superior a 3.00 metros em 

relação ao plano marginal do edifício nem exceder os 

limites laterais das instalações do estabelecimento ou 

unidade; -------------------------------------------------------  

e) Não se sobreporem a cunhais, pilastras, 

emolduramentos de vãos de portas e janelas  e outros 

elementos com interesse arquitetónico ou decorativo;  ---  

f) As cores, padrões, decorações, pintura e desenhos das 
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palas e alpendres devem respeitar e adequar -se ao 

enquadramento arquitetónico do local a que se 

destinam; ------------------------------------------------------  

g) Não é permitida a colocação de alpendres e palas, 

sejam quais forem os seus materiais, natureza, 

características e processo constritivo, em arcadas, 

galerias ou passagens inferiores cobertas.  ----------------  

2. O alpendre e pala não podem ser utilizados para pendurar 

ou afixar qualquer tipo de objetos.  ---------------------------------  

3. O titular do estabelecimento é responsável pelo bom estado 

de conservação e limpeza do alpendre e da pala.  -----------------  

--------------------------------SECÇÃO IV --------------------------  

----------------------------------Roulottes  ----------------------------  

--------------------------------Artigo 24º  -----------------------------  

--------------------Licenciamento e localização  --------------------  

1. É permitida a ocupação de espaço público com unidades 

móveis ou amovíveis de prestação de serviços de restauração 

ou de bebidas com carácter não sedentário, tais como tendas 

de mercado e veículos para venda ambulante-roulottes, em 

zonas de estacionamento definidas por deliberação da Câmara 

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

2. Sem prejuízo das zonas definidas por deliberação da Câmara 

Municipal, poderá, excecionalmente, ser permitida a instalação 
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noutras zonas do Município, mediante reque rimento dirigido ao 

Presidente da Câmara Municipal.  ----------------------------------  

--------------------------------Artigo 25º  -----------------------------  

-------------------------Limites e obrigações  ------------------------  

1. A ocupação da via publica é circunscrita ao espaço ocupado 

pela roulotte e pelos contentores para recolha de res íduos 

sólidos urbanos e ou reciclagem, com exceção do disposto no 

número seguinte.  ------------------------------------------------------  

2. Poderá ser permitida a ocupação do espaço público com 

esplanada, com área igual à da roulotte e apenas durante o 

período de funcionamento permitido.  ------------------------------  

3. O espaço público onde a roulotte e a esplanada é instalada, 

bem como o espaço circundante, deve ser mantido em perfeito 

estado de higiene e limpeza. \ 

--------------------------------SECÇÃO IV  --------------------------  

-----------------------Mensagens publicitárias  ----------------------  

--------------------------------Artigo 26º  -----------------------------  

------------------------Suportes publicitários ------------------------  

1. A instalação de um suporte publicitário deve respeitar s 

seguintes condições:  -------------------------------------------------  

a) Em passeio de largura superior a 1.20 metros, deixar 

livre um espaço igual ou superior a 0.80 metros em 

relação ao limite externo do passeio;  ----------------------  
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b) Em passeio de largura inferior a 1.20 metros, deixar 

livre um espaço igual ou superior a 0.40 metros em 

relação ao limite externo do passeio.  ----------------------  

2. Em passeios com largura igual ou inferior a 1 metro não é 

permitida a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias.  -  

--------------------------------Artigo 26º  -----------------------------  

---------Mensagens publicitárias de natureza comercial  ---------  

-------------------------em mobiliário urbano -----------------------  

1. É permitida a afixação ou inscrição de mensagens 

publicitárias de natureza comercial em mobiliário urbano.  -----  

2. A afixação ou inscrição de mensagens publicitárias de 

natureza comercial numa esplanada deve limitar -se ao nome 

comercial do estabelecimento, a mensagem comercial 

relacionada com bens ou serviços comercializados no 

estabelecimento ou ao logótipo de marca comercial, desde que 

afixados ou inscritos nas costas das cadeiras e nas abas 

pendentes dos guarda-sóis, com as dimensões máximas de 0.20 

m x 0.10 m por cada nome ou logótipo.  ----------------------------  

--------------------------------Artigo 27º  -----------------------------  

-----------------Mensagens publicitárias sonoras  ------------------  

1. É permitida a difusão de mensagens publicitárias sonoras de 

natureza comercial que possam ser ouvidas dentro dos 

respetivos estabelecimentos ou na via pública, cujo objetivo 
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imediato seja atrair ou reter a atenção do público.  --------------  

2. A difusão sonora de mensagens publicitárias de natureza 

comercial apenas pode ocorrer:  ------------------------------------  

a) No período compreendido entre as 9h00m e as 20h00m;   

b) A uma distância mínima de 300 metros de edifícios 

escolares, durante o seu horário de func ionamento, de 

hospitais e locais de culto.  ---------------------------------  

--------------------------------Artigo 28º  -----------------------------  

---------------------Chapas, placas e tabuletas  ---------------------  

1. Em cada edifício, as chapas, placas ou tabuletas devem 

apresentar dimensão, cores, materiais e alinhamentos 

adequados à estética do edifício.  -----------------------------------  

2. A instalação de chapas deve fazer -se a uma distância do solo 

igual ou superior ao nível do 1º andar dos edifícios.  ------------  

3. A instalação de uma placa deve respeitar as seguintes 

condições:  -------------------------------------------------------------  

a) Não se sobrepor a gradeamentos ou zonas vazadas em  

varandas; -----------------------------------------------------  

b) Não ocultar elementos decorativos ou outros com 

interesse na composição arquitetónica das fachadas.  ---  

4. As placas só podem ser instaladas ao nível do rés -do-chão 

dos edifícios.  ----------------------------------------------------------  

5. Não é permitida a instalação de mais de uma placa por cada 
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fração autónoma ou fogo, não se considerando para o efeito as 

placas de proibição de afixação de publicidade.  -----------------  

6. A instalação de uma tabuleta deve respeitar as seguintes 

condições:  -------------------------------------------------------------  

a) O limite inferior da tabuleta deve ficar a uma distância 

do solo igual ou superior a 2 .60 metros;  ------------------  

b) Não exceder o balanço de 1.50 metros em relação ao 

plano marginal do edifício, exceto, no caso de ruas sem 

passeio, em que o balanço não excede 0.20 metros;  -----  

c) Deixar uma distância igual ou superior a 3.00 metros 

entre tabuletas.  -----------------------------------------------  

--------------------------------Artigo 29º  -----------------------------  

------------------------------Bandeirolas  -----------------------------  

1. As bandeirolas não podem ser afixadas em áreas de  proteção 

de localidades.  --------------------------------------------------------  

2. As bandeirolas devem permanecer oscilantes, só podendo ser 

colocadas em posição perpendicular à via mais pr óxima e 

afixadas do lado interior do poste.  ---------------------------------  

3. A dimensão máxima das bandeirolas deve ser de 0.60 metros 

de comprimento e 1.00 metro de altura.  ---------------------------  

4. A distância entre a fachada do edifício mais próximo e a 

parte mais saliente da bandeirola deve ser igual ou supe rior a 

2.00 metros.  -----------------------------------------------------------  
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5. A distância entre a parte inferior da bandeirola e o solo deve 

ser igual ou superior a 3.00 metros.  -------------------------------  

6. A distância entre bandeirolas afixadas ao longo das vias 

deve ser igual ou superior a 30.00 metros.  ------------------------  

--------------------------------Artigo 30º  -----------------------------  

-----------------------Letras soltas ou símbolos  ---------------------  

A aplicação de letras soltas ou símbolos deve respeitar as 

seguintes condições:  -------------------------------------------------  

a) Não exceder 0.50 metros de altura e 0.15 metros de 

saliência;  -----------------------------------------------------  

b) Não ocultar elementos decorativos ou outros com 

interesse na composição arquitetónica das fachadas, 

sendo aplicados diretamente sobre o paramento das 

paredes; -------------------------------------------------------  

c) Ter em atenção a forma e a escala, de modo a respeitar 

a integridade estética dos próprios edifícios  -------------  

--------------------------------Artigo 31º -----------------------------  

---Anúncios luminosos, iluminados, eletrónicos e semelhantes  -  

1. Os anúncios luminosos, iluminados, eletrónicos e 

semelhantes devem ser colocados sobre as saliências das 

fachadas e respeitar as seguintes condições:  ---------------------  

a) O balanço total não pode exceder 2.00 metros; ----------  

b) A distância entre o solo e a parte inferior do anúncio 
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não pode ser menor do que 2.60 metros nem superior a 

4.00 metros;  ---------------------------------------------------  

c) Caso o balanço não exceda 0.15 metros, a distância 

entre a parte inferior do anúncio e o solo não pode ser 

menor do que 2.00 metros nem superior a 4.00 metros.  --  

2. As estruturas dos anúncios luminosos, iluminados, sistemas 

eletrónicos ou semelhantes instalados nas fachadas de edifícios 

e em espaços públicos devem ficar, tanto quanto possível, 

encobertas e ser pintadas com a cor que lhes dê o menor 

destaque.  ---------------------------------------------------------------  

------------------------ ----CAPITULO IV ---------------------------  

-----OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE  ----  

----NO CENTRO HISTÓRICO E EM ZONAS DE PROTEÇÃO  ---  

-----------A MONUMENTOS NACIONAIS E IMÓVEIS  ------------  

----------------------DE INTERESSE PÚBLICO --------------------  

--------------------------- ----SECÇÃO I -----------------------------  

----------------OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO ---------------  

--------------------------------Artigo 32º -----------------------------  

------------------Condicionantes ao licenciamento  -----------------  

1. O licenciamento da ocupação do espaço público obedece aos 

condicionamentos previstos nos números seguintes, sem 

prejuízo dos demais condicionamentos no presente regulamento 

ou em plano de pormenor.  -------------------------------------------  
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2. Será indeferido todo o pedido que seja suscetível de:  ---------  

a) Ocultar, alterar, adulterar ou danificar elementos ou 

pormenores notáveis ou de interesse patrimonial das 

construções, tais como varandas de ferro, azulejos, 

padieiras, ombreiras, cornijas, cunhais, cantarias, 

brasões e gradeamentos;  ------------------------------------  

b) Afetar as características arquitetónicas do tecido 

urbano construído, designadamente prejudicar a beleza 

ou o enquadramento de edificações de especial 

interesse arquitetónico, urbanístico ou patrimonial;  ----  

c) Desrespeitar os critérios específicos estabelecidos, 

relativamente à realização de operações urbanísticas,  

nos regulamentos dos planos municipai s de 

ordenamento do território com incidência na área do 

centro histórico.  ---------------------------------------------  

--------------------------------Artigo 33º  -----------------------------  

-------------------------------Esplanadas  -----------------------------  

1. Os materiais a aplicar deverão ser de boa qualidade, 

designadamente as cadeiras, mesas e guarda-sóis e deverão 

obedecer aos seguintes requisitos:  ---------------------------------  

a) As cadeiras e mesas não poderão ser em PVC;  -----------  

b) Os guarda-sóis deverão ser, preferencialmente, em 

lona, cor clara e não poderão conter qualquer 
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mensagem publicitária.  --------------------------------------  

---------------------------- ----Artigo 34º  -----------------------------  

-----------------------Chapas, placas e tabuletas  -------------------  

1. Deverão ser preferencialmente em material opaco, como a 

aço escovado, madeira ou granito, ou em materiais 

transparentes como o acrílico com mensagem publicitária 

gravada. ---------------------------------------------------------------  

2. Dimensões não superiores a quadrados de 0.60 m x 0.60 m 

ou retângulos, ou figuras de áreas equivalentes.  -----------------  

3. O seu bordo inferior deverá ser colocado a uma distância 

mínima de 2.00 metros.  ----------------------------------------------  

4. Poderá ser iluminada através de luz proveniente de 

pequenos focos --------------------------------------------------------  

5. O braço das tabuletas não poderá exceder o balanço de 0.60  

m. -----------------------------------------------------------------------  

--------------------------------Artigo 35º  -----------------------------  

--------------------------Letras ou símbolos  -------------------------  

1. A dimensão das letras ou símbolos deverá ser contida de 

modo a não marcar excessivamente a fachada, não podend o 

exceder a altura de 0.30 m e uma saliência de 0.10  m. ----------  

2. Deverá ser fixo sobre paramentos lisos da fachada e nunca 

sobre cantaria de pedra.  ---------------------------------------------  

3. Podem ser iluminadas através de luz proveniente de 
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pequenos projetores.  -------------------------------------------------  

--------------------------------Artigo 36º  -----------------------------  

----------------------------------Toldos  --------------------------------  

1. Serão rebatíveis ou removíveis, executados em materiais não 

rígidos como a lona, de tom claro: bege ou branco, de uma só 

água sem abas laterais.  ----------------------------------------------  

2. Poderão conter mensagens publicitárias discretas, apen as 

na sanefa, a qual deverá ter no máximo 0.20 m.  ------------------  

3. Não poderão ultrapassar o plano do lancil do passeio, 

quando existente, até ao limite máximo de 2.00 m do plano da 

fachada fronteiro.  ----------------------------------------------------  

--------------------------------Artigo 37º  -----------------------------  

----------------------- ---------Cavaletes  ------------------------------  

1. As dimensões máximas permitidas serão de 1.00 m de altura 

e 0.60 m de largura. --------------------------------------------------  

2. Deverão ser colocados em passeios ou largos, sem prejuízo 

da segurança dos peões e do trânsito local.  -----------------------  

---------------------- -------CAPITULO V  ---------------------------  

----------------------------- -----Taxas  ---------------------------------  

--------------------------------Artigo 38º  -----------------------------  

1. As taxas devidas são as estabelecidas no regulamento e 

cobrança de taxas do Município de Trancoso, as quais serão 

divulgadas e nos casos aplicáveis no Balcão do Empreendedor,  
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para efeitos da mera comunicação prévia e da comunicação 

prévia com prazo.  -----------------------------------------------------  

2. O pagamento do valor das taxas é efetuado aquando do 

levantamento da licença ou, no caso de renovação, no prazo 

fixado para o efeito, sob pena de cobrança coerciva dos 

valores em divida.  ----------------------------------------------------  

3. No caso da mera comunicação prévia e da comunicação 

prévia com prazo a liquidação do valor das taxas é efetuada 

automaticamente no Balcão do Empreendedor.  -------------------  

-------------------- -------CAPITULO VI  ----------------------------  

---------------Fiscalização e regime sanciona tório  ----------------  

--------------------------------Secção I  -------------------------------  

--------------------------Disposições gerais  -------------------------  

--------------------------------Artigo 39º  -----------------------------  

------------------------------Fiscalização  -----------------------------  

A fiscalização do cumprimento das regras relativas às 

competências próprias dos municípios no âmbito da tutela do 

espaço público compete à Câmara Municipal, com a 

possibilidade de delegação no seu presidente e deste nos 

vereadores.  ------------------------------------------------------------  

--------------------------------Artigo 40º  -----------------------------  

-----------------Ocupação ilícita do espaço público  ---------------  

1. Em caso de ocupação ilícita do espaço público em 
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desrespeito das normas previstas no presente regulamento, e 

sem prejuízo do regime contraordenacional, a Câmara 

Municipal deverá notificar o infrator para, no prazo de oito 

dias úteis contados da receção da notificação, proceder à 

remoção do mobiliário urbano identificado.  ----------------------  

2. Em caso de não acatamento da ordem de remoção, poderá 

ainda determinar a posse administrativa dos bens do domínio 

privado instalados em espaços públicos ou, ainda que 

instalados em domínio privado, sobre aquele pendam ou 

balancem. --------------------------------------------------------------  

3. O ato administrativo que tiver determinado a posse 

administrativa é notificado ao proprietário do equipamento 

urbano ou demais titulares de direitos reais identificados, 

através de carta registada com aviso de receção. ----------------  

4. A posse administrativa é realizada pelos trabalhadores 

municipais responsáveis pela fiscalização de licenciamentos, 

mediante a elaboração de um auto onde, para além de 

identificar o ato referido no número anterior, é especificado o 

estado em que se encontra o equipamento a remover e o local 

do espaço público onde este se encontra instalado.  --------------  

5. Em casos devidamente justificados e com fundamento na sua 

perigosidade ou porque condicionador do espaço público, o 

presidente da Câmara Municipal poderá mandar proceder à 
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remoção do equipamento urbano em causa, a expensas do 

infrator, podendo solicitar a colaboração das autoridades 

policiais ou administrativas para o efeito, disso notificando o 

infrator.  ----------------------------------------------------------------  

6. Tratando-se de execução coerciva de uma ordem de 

remoção, esta deve ser executada no mesmo prazo que havia 

sido concedido para o efeito ao seu destinatário, contando -se 

aquele prazo a partir da data de início da posse 

administrativa.  --------------------------------------------------------  

--------------------------------Artigo 41º  -----------------------------  

--------------- -----------Custos da remoção  -------------------------  

Os encargos com a remoção de elementos que ocupem o espaço 

público são suportados pela entidade responsável por tal fato, 

conforme os custos incorridos pelo Município nas operações de 

remoção. ---------------------------------------------------------------  

--------------------------------Secção II  ------------------------------  

-------No âmbito do Decreto-Lei nº 48/2011, de 1 de Abril  ------  

--------------------------------Artigo 42º  -----------------------------  

--------------------------Regime sancionatório  ----------------------  

1. Sem prejuízo da punição pela prática de crime de falsas 

declarações e do disposto noutras d isposições legais, 

constituem contraordenação, nos termos do artigo 28º do 

Decreto-Lei nº 48/2011, de 1 de Abril:  ----------------------------  
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a) A emissão de uma declaração a atestar o cumprimento 

das obrigações legais e regulamentares, ao abrigo do 

disposto na alínea d) do nº  3 do artigo 12º do diploma, 

que não corresponda à verdade;  ----------------------------  

b) A não realização das comunicações prévias previstas no 

nº 1 do artigo 10º do diploma;  ------------------------------  

c) A falta de algum elemento essencial da mera 

comunicação prévia prevista no nº  1 do artigo 10º do 

diploma; -------------------------------------------------------  

d) A violação da obrigação de manter atualizados todos os 

dados comunicados, conforme disposto no nº  7 do artigo 

12º do diploma; -----------------------------------------------  

e) O cumprimento da obrigação de manutenção dos dados 

comunicados fora do prazo de 60 dias contados da 

ocorrência da modificação, conforme prevê o nº 7 do 

artigo 12º do diploma.  ---------------------------------------  

2. A instrução dos processos de conta-ordenação com 

fundamento na prática dos fatos previstos no número anterior, 

conforme previsto no nº4 do artigo 28º do Decreto -Lei nº 

48/2011, de 1 de Abril, é da competência do presidente da 

Câmara Municipal nos seguintes termos:  --------------------------  

a) A violação do disposto na alínea a) do nº1 é punível 

com coima de €500 a €3500, tratando -se de uma pessoa 
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singular, ou de €1500 a €25000, no caso de se tratar de 

uma pessoa coletiva;  -----------------------------------------  

b) A violação do disposto na alínea b) do nº  1 é punível 

com coima de €350 a €2500, tratando -se de pessoa 

singular, ou de €1000 a €7500, no caso de se tratar de 

uma pessoa coletiva;  -----------------------------------------  

c) A violação do disposto na alínea c) do nº  1, não suprida 

em 10 dias após notificação eletrónica, é punível com 

coima de €200 a €1000, tratando -se de uma pessoa 

singular, ou €500 a €2500, no caso de se tratar de uma 

pessoa coletiva;  -----------------------------------------------  

d) A violação do disposto na alínea d) do nº  1 é punível 

com coima de €150 a €750, tratando -se de uma pessoa 

singular, ou de €400 a €2000, no caso de se tratar de 

uma pessoa coletiva;  -----------------------------------------  

e) A violação do disposto na alínea e) do nº 1 é punível 

com coima de €50 a €250, tratando -se de uma pessoa 

singular, ou de €200 a €1000, no caso de se tratar de 

uma pessoa coletiva.  -----------------------------------------  

3. A negligência é sempre punível nos termos gerais.  ------------  

4. O produto das coimas dos processos de contraordenação 

reverte na totalidade para o Município de Trancoso.  ------------  

--------------------------------Artigo 43º  -----------------------------  
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---------------------------Sanções acessórias  ------------------------  

1. Em função da gravidade da infração e da culpa do agente, 

simultaneamente com a coima, podem ser aplicadas as sanções 

acessórias de encerramento do estabelecimento e de interdição 

do exercício da atividade, com os seguintes pressupostos de 

aplicação: -------------------------------------------------------------  

a) A interdição do exercício de atividade apenas pode ser 

decretada se o agente praticar a contraordenação com 

flagrante e grave abuso da função que exerce ou com 

manifesta e grave violação dos deveres que lhe são 

inerentes;  ------------------------------------------------------  

b) O encerramento do estabelecimento apenas pode ser 

decretado quando a contraordenação tenha sido 

praticada por causa do funcionamento do 

estabelecimento.  ----------------------------------------------  

2. A duração da interdição do exercício de atividade e do 

encerramento do estabelecimento não pode exceder o período 

de dois anos.  ----------------------------------------------------------  

--------------------------------Artigo 44º  -----------------------------  

----------------------------- -Competência  ----------------------------  

A competência para a aplicação das coimas e sanções 

acessórias previstas no Decreto -Lei nº 48/2011, de 1 de Abril, 

pertence à Comissão de Aplicação de Coimas em Matéria 
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Económica e de Publicidade (CACMEP).  --------------------------  

--------------------------------Secção III  -----------------------------  

-------------No âmbito da ocupação do espaço público  -----------  

--------------------------------Artigo 45º  -----------------------------  

-----------------------Contraordenações e coimas  ------------------  

1. Sem prejuízo da punição pela prática de crime de falsas 

declarações, de outro tipo de ilícito e do disposto noutras 

disposições legais, constituem contraordenação:  -----------------  

a) A ocupação do espaço público sem o comprovativo 

eletrónico de entrega no Balcão do Empreendedor 

acompanhado do comprovativo do pagamento das 

quantias eventualmente devidas ou sem alvar á de 

licença, ao abrigo do disposto nos artigos 7º e 10º do 

presente regulamento;  ---------------------------------------  

b) A ocupação do espaço público com esplanada, 

quiosques, toldos, sanefas, alpendres, palas ou outro 

mobiliário urbano em desrespeito dos critérios 

estabelecidos no presente  regulamento; -------------------  

c) O incumprimento das obrigações gerais do titular;  ------  

d) A ocupação do espaço público com roulottes sem a 

necessária licença ou fora das áreas permitidas para o 

efeito; ----------------------------------------------------------  

e) A falta de higiene e limpeza nos espaços públicos 
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ocupados e zonas c ircundantes.  -----------------------------  

2. A instrução dos processos de contraordenação com 

fundamento na prática dos fatos previstos no número anterior é 

da competência do Município de Trancoso, nos seguintes 

termos: -----------------------------------------------------------------  

a) A violação do disposto na alínea a) do nº 1 é punível 

com co ima de €500 a €3500, tratando -se de uma pessoa 

singular, ou de €1500 a €25000, no caso de se tratar de 

uma pessoa coletiva;  -----------------------------------------  

b) A violação do disposto na alínea b) do nº  1 é punível 

com coima de €500 a €3500, tratando -se de uma pessoa 

singular, ou de €1500  a €25000, no caso de se tratar de 

uma pessoa coletiva;  -----------------------------------------  

c) A violação do disposto na alínea c) do nº 1 é punível 

com coima de €500 a €3500, tratando -se de uma pessoa 

singular, ou de €1500 a €25000, no caso de se tratar de 

uma pessoa coletiva;  -----------------------------------------  

d) A violação do disposto na alínea d) do nº 1, é punível 

com coima de €500 a €3500, tratando -se de uma pessoa 

singular, ou de €1500 a €25000, no caso de se tratar de 

uma pessoa coletiva;  -----------------------------------------  

e) A violação do disposto na alínea e) do nº 1 é punível 

com coima de €150 a €750, tratando-se de uma pessoa 
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singular, ou de €400 a €2000, no caso de se tratar de 

uma pessoa coletiva.  -----------------------------------------  

3. A negligência é sempre punível nos termos gerais.  ------------  

4. O produto das coimas dos processos de contraordenação 

reverte na totalidade para o Município  de Trancoso.  ------------  

--------------------------------Artigo 46º  -----------------------------  

-----------------------------Reincidências  ----------------------------  

1. É punido como reincidente quem cometer uma infração 

praticada com dolo, depois de ter sido condenado em processo 

de contraordenação com fundamento nos  mesmos fatos.  ---------  

2. Em caso de reincidência, os limites mínimo e máximo são 

elevados em um terço do respetivo valor.  --------------------------  

--------------------------------Artigo 47º  -----------------------------  

------------------------------Competência  ----------------------------  

A competência para aplicação das coimas previstas no  presente 

regulamento é do presidente da Câmara Municipal de 

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

--------------------------------CAPITULO VII  ----------------------  

---------------------Disposições finais e transitórias  --------------  

--------------------------------Artigo 48º  -----------------------------  

-----------------------Delegação de competências  ------------------  

A Câmara Municipal de Trancoso pode delegar no seu 

presidente, com a faculdade de subdelegação nos vereadores 
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ou nos trabalhadores dos serviços municipais, as competências 

que lhe são cometidas no presente regulamento.  -----------------  

------------------------ --------Artigo 49º  -----------------------------  

-------------------------Regime transitório  ---------------------------  

Os equipamentos ou quaisquer elementos que se encontrem 

instalados em espaço publico, que não estejam em 

conformidade com as disposições do presente regulamento 

devem, no prazo de trinta dias  a contar da sua entrada em 

vigor, ser removidos pelos seus proprietários ou, se for esse o 

caso, requerida a sua legalização.  ---------------------------------  

--------------------------------Artigo 50º  -----------------------------  

------------------------Dúvidas e omissões  ---------------------------  

As dúvidas e omissões pelo presente regu lamento serão 

resolvidas com recurso às leis aplicáveis sobre a matéria ou 

subsidariamente por deliberação da Câmara Municipal de 

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

--------------------------------Artigo 51º  -----------------------------  

----------------------------Entrada em vigor  -------------------------  

O presente regulamento en tra em vigor em…   ‘  -------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o projeto de 

Regulamento devendo ser objeto de discussão pública pelo 

prazo de 30 dias seguidos a contar da publicação do Edital.  ---  

*A12*  Compensações Financeiras a Empresas de Transportes de 
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Passageiros para o Ano Letivo 2012/2013:  ----------------------  

Considerando as disposições legais que impõem aos Municípios 

a obrigação de assegurar os transportes escolares, garantindo 

assim o normal e regular funcionamento dos Estabelecimentos 

de Ensino do concelho.  -----------------------------------------------  

Considerando a circunstância de existirem no concelho de 

Trancoso, carreiras públicas, que realizam elas próprias o 

transporte dos alunos, nos seus diferentes percursos, dando -se 

assim cumprimento à legislação em vigor nesta matéria.  --------  

Considerando ainda o facto de aquelas carreiras públicas 

registarem nos últimos tempos, uma fortíssima quebra na 

procura do serviço, pondo por isso em causa a continuação da 

prestação do mesmo serviço, de onde resultaria 

consequentemente a suspensão ou eliminação de alguns 

percursos.  --------------------------------------------------------------  

Com siderando ainda, por isso, ser do interesse público 

continuar a assegurar que, o concelho de Trancoso disponha de 

serviço de transporte público, em particular num período de 

forte exigência económica e financeira em que o país vive, de  

forma a garantir o essencial da mobilidade dos seus munícipes, 

em particular dos que vivem mais isolados e desfavorecidos.  ---  

A Câmara Municipal deliberou, de acordo com o parecer 

jurídico do IMTT, Instituto da Mobilidade e dos Transportes 
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Terrestres, datado de 28 de fevereiro do corrente ano, 

respeitante à possibilidade de atribuir compensações 

financeiras a empresas de transporte de passageiros, parecer 

este que aqui se dá como reproduzido para todos os efeitos, 

aprovar a atribuição de comparticipações fin anceiras às 

empresas de transporte de passageiros, concessionárias das 

carreiras públicas do concelho e que realizam igualmente os 

transportes escolares, mediante a outorga para o efeito dos 

respetivos contratos para vigorarem no ano letivo 2012/2013. -  

Mais foi deliberado dar poderes ao senhor Presidente da 

Câmara para outorgar os respetivos contratos.  ------------------  

*A13*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas em 

minuta para efeitos de execução imediata.  -------------------------  

*A14*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A15*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

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

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

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

senhor Presidente da Câmara e pelo Chefe da Divisão 
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Administrativa que a redigiu. ---------------------------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Chefe da Divisão Administrativa :  

 

 


