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ATA DA REU#IÃO DA CÂMARA 

MU#ICIPAL DE TRA#COSO REALIZADA 

EM 23 DE #OVEMBRO DE 2016. ----------------  

*A1*  Aos 23 dias do mês de novembro do ano de 2016, nesta cidade 

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

a Câmara Municipal de Trancoso, sob a presidência do senhor 

Amílcar Salvador e a comparência dos senhores vereadores 

Eduardo Pinto, João Paulo Matias, Humberto Almeida, João 

Rodrigues, doutora Cristina Inocêncio e Rogério Tenreiro. -----  

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

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

PERÍODO A#TES DA ORDEM DO DIA 

Aprovação e Publicidade da Ata: ---------------------------------  

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

número 75/2013 de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 9 do 

corrente mês de novembro submetida à discussão e votação, 

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

foi, antecipadamente, distribuída a todos os membros do 

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

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

ter participado na discussão e votação a senhora vereadora 

doutora Cristina Inocêncio, por não ter estado presente nessa 

reunião, foi, ainda, deliberado afixar a referida ata no átrio do 
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edifício dos Paços do Município de Trancoso e publicá-la no 

site do Município. ----------------------------------------------------  

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

224, datado de 22 do corrente mês de novembro e que apresenta 

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

- Operações Orçamentais: 1.340.073,39€; -------------------  

- Operações não Orçamentais: 188.971,29€. ----------------  

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

*A5*  Da ordem de trabalhos, previamente enviada, constavam os 

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

Ponto 1: Informação atualizada relativa ao cálculo dos 

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

Ponto 2: Dispensa de licenças de habitabilidade / utilização.  

Ponto 3: Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

não caducidade de processo respeitante à construção de 

uma habitação, em Tamanhos. -------------------------------  

Ponto 4: Análise, discussão e votação relativas ao relatório 

final apresentado pelo júri do concurso público 

respeitante à empreitada “Remodelação da ETAR da 

Quinta do Seixo”. ---------------------------------------------  

Ponto 5 : Análise, discussão e votação respeitantes à proposta 

de minuta de contrato referente à prestação de serviços 
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de “Recolha de RSU’s do Concelho”. ----------------------  

Ponto 6: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos n.º 1, respeitante à empreitada 

“Requalificação do Mercado Municipal de Trancoso”. ---  

Ponto 7: Análise, discussão e votação de proposta de 

protocolo referente ao projeto “Trancoso Sim”. ----------  

Ponto 8: Análise, discussão e votação de proposta de 

tarifário para 2017, apresentada pela empresa ‘Águas da 

Teja, SA’. ------------------------------------------------------  

Ponto 9: Análise, discussão e votação relativas ao exercício 

ou não do direito de preferência, na aquisição de um 

imóvel, sito na rua da Corredoura, em Trancoso. ---------  

Ponto 10:  Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

de isenção do pagamento de taxas, relacionado com a 

construção de um empreendimento turístico, em Cogula.  

Ponto 11: Análise, discussão e votação àcerca de pedidos de 

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

ORDEM DO DIA 

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

da Câmara para informar que os pontos 4 e 11 da ordem de 

trabalhos, respeitantes, respetivamente, ao relatório final da 

empreitada “Remodelação da ETAR da Quinta do Seixo” e aos 

pedidos de apoio, iriam ser retirados da mesma, atendendo à 
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escassez de fundos disponíveis. -------------------------------------  

*A7*  De seguida, o senhor Presidente da Câmara acrescentou que, 

por conveniência de serviço, haveria necessidade de antecipar 

as reuniões ordinárias do executivo agendadas para o próximo 

mês de dezembro, para os dias 7 e 21 do mesmo mês. ------------  

Esta proposta foi,  prontamente, aceite por todos os senhores 

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

*A8*  Seguidamente, interveio o senhor vereador João Rodrigues para 

formular as seguintes quatro sugestões / solicitações: -----------  

“1.ª - Sempre que se desloque um membro do Governo ao 

Concelho, em funções de Estado, ainda que a confirmação da 

vinda seja em cima da hora, solicita-se que sejamos informados 

da presença do mesmo, no Concelho. ------------------------------  

2.ª - Aquando da realização da Feira da Castanha e com a 

presença da televisão, divulgar também as Associações do 

Concelho, dando hipóteses que possam demonstrar o seu 

potencial.  --------------------------------------------------------------  

Chama-se a atenção para o facto de que há, no Concelho, 3 

ranchos folclóricos e diversos grupos de concertinas que 

deveriam ter sido convidados a actuar para a Televisão. --------  

3.ª - É necessário levar a efeito a obra das fossas na rua do 

Eirô/Lajinhas, na parte de cima de Vila Franca das ;aves. -----  

4.ª - Uma vez que foi colocado o piso sintético no campo do 
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Picoto e dado que o Centro Cultural está adaptado para 

projectar cinema, é fundamental adquirir-se a máquina de 

projecção, de forma a dar resposta também a uma parte da 

sociedade que, para lá do futebol, também gosta de cinema.”  --  

Intervindo, o senhor Presidente da Câmara agradeceu as 

sugestões colocadas pelo senhor vereador e acrescentou que, 

relativamente à primeira solicitação, se iria procurar informar, 

sempre que possível, os senhores vereadores da presença de 

membros do Governo, no concelho, mas que, neste fim-de-

semana, tal não havia sido possível, uma vez que a confirmação 

da vinda do senhor Secretário de Estado da Juventude e 

Desporto foi feita muito em cima da hora. -------------------------  

No que diz respeito à segunda sugestão, afirmou que quem faz a 

configuração e o programa das intervenções são os responsáveis 

dos programas televisivos. Acrescentou que, apesar desses 

condicionantes, se irá tentar que, de forma rotativa, todos os 

grupos concelhios possam intervir nesses programas. ------------  

Relativamente à terceira sugestão, respeitante às obras da fossa 

séptica da rua do Eirô, referiu que se iria dar a atenção devida 

ao assunto. -------------------------------------------------------------  

Quanto à quarta solicitação, relacionada com a aquisição da 

máquina de projeção, afirmou que se iria proceder à sua 

aquisição, de forma a que uma das quatro sessões semanais de 
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cinema que, atualmente, têm lugar em Trancoso, possa a vir 

ocorrer em Vila Franca das Naves. ---------------------------------  

*A9*  De seguida, usou da palavra o senhor vereador Rogério 

Tenreiro para, relativamente a uma solicitação enviada pelo 

NERGA, há já algum tempo e relacionada com a 

internacionalização de empresas, perguntar se havia sido 

celebrado algum protocolo de colaboração. Acrescentou que 

aquela entidade presta serviços similares aos da AeneBeira e, 

como tal, deveria ser esta Associação Empresarial, com sede em 

Trancoso, a merecer o apoio do Município. Informou, ainda, 

que a AeneBeira havia acabado de merecer a aprovação de uma 

candidatura, com comparticipação comunitária, no âmbito do 

Portugal 2020. ---------------------------------------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara informou que não 

havia sido celebrado qualquer protocolo de colaboração com o 

NERGA e que a Câmara Municipal estaria sempre disponível 

para colaborar com a AeneBeira. -----------------------------------  

*A10*  Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis: De 

seguida, foi presente informação da divisão financeira a dar 

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

21 de fevereiro, havia sido calculado o valor dos fundos 

disponíveis para o mês de novembro de 2016, verificando-se 

que, tendo por base as disposições previstas na citada Lei, no 
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Decreto – Lei nº 127/2012, de 21 de junho e as alterações 

introduzidas nesta matéria pelo n.º 1 do artigo 46.º da Lei n.º  7-

A/2016, de 30 de março, LOE para 2016, e, ainda, o despacho 

do senhor Presidente da Câmara, exarado em 1 de agosto, 

referente à inclusão da receita não cobrada relativa aos RSU’s, 

existia um valor de fundos disponíveis, tal como consta do 

mapa que anexou, no montante de 72.866,85€. --------------------  

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

*A11*  Dispensa de licenças de utilização: Seguidamente, foi presente 

o requerimento número 536 da Secção de Obras Particulares 

que deu entrada nesta Câmara em 14 do corrente mês de 

novembro, de João Paulo Paul da Costa Melo, residente em 

Paço de Arcos, na qualidade de proprietário, a solicitar isenção 

de licença de utilização, respeitante a uma edificação destinada 

a habitação e comércio, sita na rua da Corredoura, em 

Trancoso, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 16 da 

União de Freguesias de Trancoso e Souto Maior, uma vez que a 

mesma foi construída antes da entrada em vigor do Decreto - 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A12*  Em seguida, foi presente o requerimento número 551 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 21 do 
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corrente mês de novembro, de Nuno Jorge Encarnação Romão, 

residente em Lisboa, na qualidade de mandatário, a solicitar 

isenção de licença de utilização, respeitante a uma arrecadação 

para arrumos, sita em Carnicães, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 448 da União de Freguesias de Vilares e 

Carnicães, uma vez que a mesma foi construída antes da entrada 

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

1951. -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A13*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à não 

caducidade de processo respeitante à construção de uma 

habitação, em Tamanhos: Seguidamente, o senhor Presidente 

da Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou 

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

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

a) ;os termos do n° 2 do artigo 71 do Regulamento Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, aprovado pelo D.L. 555/99, de 16 

de dezembro, na sua atual redação, a licença caduca se, no 

prazo de 1 ano, a contar da notificação do ato de 

licenciamento, não for requerida a emissão do respetivo 

alvará, ou no caso da comunicação prévia a mesma caduca, 

quando não ocorra o pagamento das taxas, no prazo previsto 
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para o efeito; ----------------------------------------------------------  

b) O artigo 71°, n° 5º do citado Regime Jurídico prevê ainda 

que aquela caducidade seja declarada pela Câmara Municipal, 

após audiência prévia do interessado; -----------------------------  

c) ;o caso vertente, processo n° 01/2012/30 e tratando-se de 

uma situação de licenciamento, foi realizada a competente 

audiência prévia, tendo o representante legal do requerente 

apresentado as razões para não ter requerido a emissão do 

respetivo alvará e, consequentemente, pago as taxas 

correspondentes, no prazo fixado para o efeito; ------------------  

d) As circunstâncias invocadas na audiência prévia são 

suscetíveis de justificar o não cumprimento das obrigações 

atrás mencionadas. ---------------------------------------------------  

Assim, proponho que a Câmara Municipal não declare a 

caducidade da licença em causa, respeitante ao processo de 

obra 01/2012/30 e, em consequência, determine a reabilitação 

do direito do particular, permitindo, desta forma, que este 

requeira a emissão do respetivo alvará e, consequentemente, 

proceda ao pagamento das taxas daí decorrentes.’ ---------------  

Em conformidade com a proposta apresentada, a Câmara 

Municipal deliberou não declarar a caducidade da licença em 

causa, respeitante ao processo de obra 01/2012/03, 

determinando a reabilitação do direito do particular. ----------  
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*A14*  Análise, discussão e votação respeitantes à proposta de 

minuta de contrato referente à prestação de serviços de 

“Recolha de RSU’s do Concelho”:  --------------------------------  

Tendo sido apresentada a caução, bem como os demais 

documentos legalmente exigíveis,  a Câmara Municipal 

deliberou aprovar a minuta do contrato respeitante à 

prestação de serviços supra referida. ------------------------------  

*A15*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 1, respeitante à empreitada “Requalificação do 

Mercado Municipal de Trancoso”: De seguida, foi presente 

informação do setor de acompanhamento e fiscalização de obras 

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

conformidade com os trabalhos realizados em obra e com os 

preços unitários registados na proposta, importando no valor de 

7.864,65€, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. -----------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos n.º 1, no montante de 7.864,65€. ---------  

*A16*  Análise, discussão e votação de proposta de protocolo 

referente ao projeto “Trancoso Sim”: Seguidamente, o senhor 

Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, 

apresentou a proposta de protocolo que se transcreve na 

íntegra: -----------------------------------------------------------------  
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---------------------------‘PROTOCOLO -----------------------------  

Entre: ------------------------------------------------------------------  

Município de Trancoso, pessoa coletiva nº 501 143 726, com 

sede na Praça do Município, 6420-107 Trancoso, representado 

neste ato por Amílcar José 2unes Salvador, Presidente da 

Câmara, conforme poderes que lhe foram atribuídos pela 

alínea f),  n.º 2, artigo 35.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, -  

e ------------------------------------------------------------------------  

A empresa Transdev Interior, SA, pessoa coletiva n.º 

500148775, com sede na Estrada ;acional 2, 3600-194 Castro 

Daire, legalmente representada pelo Sr. João Paulo Crava 

Mendes de Araújo , contribuinte n.º 201169665, portador do 

Cartão de Cidadão n.º 07640175 8zy4, válido até 24/07/2021, 

na qualidade de administrador com poderes delegados, de 

acordo com a Certidão Permanente extraída do portal Empresa 

On-line, válida até 21/11/2017 e a Procuração datada de 

14/06/2016, válida até 31/03/2017. ---------------------------------  

Considerando:  --------------------------------------------------------  

1 - Considerando que compete ao Município de Trancoso, no 

âmbito do disposto na Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a 

gestão e organização da exploração dos serviços de transporte 

público rodoviário de passageiros; ---------------------------------  

2 - Considerando que, actualmente, o Operador é o único 
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concessionário que explora, com carácter de regularidade, 

concessões de serviço público interurbano de passageiros por 

via das quais asseguram o transporte de habitantes no concelho 

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

3 - Considerando que a existência de uma rede de transportes 

públicos adequada às reais necessidades dos respectivos 

utilizadores constitui uma condição essencial à garantia do 

desenvolvimento económico e do bem-estar das populações; ---  

4 - Considerando que existe por parte do Operador interesse e 

disponibilidade para assegurar a prestação de serviços de 

transporte de acordo com as necessidades identificadas pelo 

Município de Trancoso; ----------------------------------------------  

5 - Considerando que a concretização do objectivo definido 

pressupõe uma redefinição da rede, racionalizando meios e 

custos e, garantindo, em qualquer caso, um nível de oferta 

melhor que o actualmente existente; -------------------------------  

6 - Tendo em conta que o equilíbrio económico-financeiro da 

exploração da nova rede será garantido, parcialmente, através 

das receitas da exploração do transporte público; ---------------  

7 - O Regulamento (CE) nº 1370/2007 do Parlamento Europeu e 

do Conselho relativo aos serviços públicos de transporte 

ferroviário e rodoviário de passageiros, permite que as 

autarquias interessadas possam celebrar contratos que 
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prevejam a atribuição de compensações aos concessionários de 

serviço de transporte público de passageiros, devendo o 

pagamento das referidas compensações ser estabelecido de 

forma objectiva e alicerçado em critérios de transparência 

economia e eficiência do serviço prestado; -----------------------  

8 - A não atribuição de compensações de obrigações de serviço 

público determinaria a impossibilidade de manutenção da 

exploração das actuais carreiras de serviço público, o que 

teria como consequência a não satisfação dos interesses de 

mobilidade das populações; -----------------------------------------  

9 – O Decreto-Lei nº 60/2016, de 8 de setembro de 2016, 

estabelece as regras específicas aplicáveis à prestação de 

serviço público de transporte de passageiros flexível; -----------  

10 – A prestação de serviço público de transporte flexível 

permite melhor satisfazer as necessidades de transporte supra 

evidenciadas, adequando os meios disponibilizados à procura.  

É nesta data, livremente e de boa fé, celebrado o presente 

Protocolo, o qual se rege pelas seguintes cláusulas: -------------  

I. Objecto do Protocolo  ----------------------------------------------  

1 - O presente Protocolo tem por objecto a definição dos 

termos e condições de exploração de rede de transporte 

rodoviário público de passageiros no Município de Trancoso, 

denominada Trancoso SIM. ------------------------------------------  
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2 – A rede de transporte público a explorar e os horários a 

observar por parte do Operador são os que constam do anexo I 

ao presente Protocolo. -----------------------------------------------  

3 – A rede de transporte público terá a cobertura integral do 

concelho (oferta regular e oferta flexível) e as viagens terão a 

duração máxima de 1 hora. ------------------------------------------  

4 – A oferta flexível será efetuada, a pedido dos utilizadores e 

até ao limite de 3.000 Km/ano. --------------------------------------  

5 – O transporte será efetuado 1 vez por semana para cada 

zona do concelho; ----------------------------------------------------  

6 – Serão ainda efetuadas ligações Trancoso – Vila Franca das 

;aves, à sexta-feira e domingo, de forma a permitir a conexão 

aos horários da CP. --------------------------------------------------  

7 – Por acordo entre o Município de Trancoso e o Operador, 

poderão ser efectuadas alterações à rede de transporte e aos 

horários definidos. ---------------------------------------------------  

II. Obrigações do Operador  -----------------------------------------  

1 – O Operador compromete-se a assegurar a execução dos 

serviços de transporte integrantes da rede de transporte 

público de passageiros, designadamente, no que respeita ao 

cumprimento de horários, percursos, paragens para entrada e 

saída de passageiros e tarifários. ----------------------------------  

2 – O Operador suportará a totalidade dos custos decorrentes 
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dessa exploração, designadamente os decorrentes dos 

trabalhadores e das viaturas. ---------------------------------------  

3 - O Operador compromete-se a entregar ao Município de 

Trancoso as receitas referentes aos passageiros transportados 

por si cobradas. -------------------------------------------------------  

4 – O Operador compromete-se a afectar à execução do 

presente Protocolo uma viatura com a lotação de 19 lugares, a 

qual será caracterizada nos termos definidos no plano de 

imagem e comunicação referido no número 5. --------------------  

5 – O Operador obriga-se a desenvolver e a implementar plano 

de imagem e comunicação, o qual inclui: --------------------------  

• Desenvolvimento de logótipo para a rede Trancoso SIM; ---  

• Peças de informação ao público: -------------------------------  

• Sinalização de paragens: aplicação de informação do 

serviço Trancoso SIM, no caso de postaletes; nos pontos 

de interface/abrigos, colocação de informação de rede 

Trancoso SIM e interurbana; ----------------------------------  

• Flyers com informação da rede Trancoso SIM para 

distribuição via correio; ---------------------------------------  

• Elaboração e produção de horários ao público; -------------  

• Decoração integral de viatura minibus a utilizar no serviço 

Trancoso SIM; ---------------------------------------------------  

• Contratação de Promotora, que assegurará a comunicação 
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direta com os possíveis clientes; ------------------------------  

• Divulgação de informação nos meios de comunicação social 

locais: jornais. --------------------------------------------------  

III. Obrigações do Município de Trancoso  -----------------------  

1 – Compete ao Município de Trancoso definir o tarifário a 

aplicar, bem como a política de bonificação. ---------------------  

2 – O Município de Trancoso compromete-se ainda a atribuir 

ao Operador, por cada mês de realização do serviço, a quantia 

de € 4.583,00 (quatro mil quinhentos e oitenta e três euros), 

acrescidos de iva à taxa legal em vigor, para os 12 meses, o 

que perfaz o valor total de €54.996,00 (cinquenta e quatro mil 

novecentos e noventa e seis euros), acrescidos de iva à taxa 

legal em vigor, a título de compensação financeira, tendo em 

vista garantir a estabilidade económico-financeira do objeto do 

presente Protocolo. ---------------------------------------------------  

3 – Até ao final de cada mês, o Operador remeterá ao 

Município de Trancoso a fatura correspondente aos serviços 

prestados nesse mês. Juntamente com a factura, o Operador 

enviará relatório das vendas de títulos de transporte realizadas 

nesse mês. -------------------------------------------------------------  

4 – A fatura deverá ser paga no prazo de trinta dias, a contar 

da data da emissão. --------------------------------------------------  

IV. Validade e outras condições  ------------------------------------  
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1 – O presente Protocolo entra em vigor no dia 15 do mês de 

dezembro de 2016 e vigorará pelo período de um ano, até 15 de 

dezembro de 2017. ----------------------------------------------------  

2 – O presente Protocolo renovar-se-á por iguais períodos, 

caso nenhuma das Partes o denuncie, com a antecedência 

mínima de trinta dias, por carta remetida por correio registado 

com aviso de recepção. ----------------------------------------------  

O Município de Trancoso, -------------------------------------------  

O OPERADOR,’ ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de 

protocolo presente, referente ao projeto supra referido. --------  

*A17*  Análise, discussão e votação de proposta de tarifário para 

2017, apresentada pela empresa ‘Águas da Teja, SA’: De 

seguida, foi presente o ofício número 2985 que deu entrada na 

secretaria da Câmara em 14 do corrente mês de novembro, da 

empresa ‘Águas da Teja, SA’, a remeter proposta de tarifário, a 

vigorar durante o ano de 2017. --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de tarifário 

presente, a vigorar no ano de 2017, atendendo a que a mesma 

corresponde à atualização de tarifas e preços previstos no 

contrato de concessão. -----------------------------------------------  

*A18* Análise, discussão e votação relativas ao exercício ou não do 

direito de preferência, na aquisição de um imóvel, sito na 
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rua da Corredoura, em Trancoso: Seguidamente, foi presente 

o requerimento número 535 da Secção de Obras Particulares 

que deu entrada nesta Câmara em 14 do corrente mês de 

novembro, de João Paulo Paul da Costa Melo, residente em 

Paço de Arcos, na qualidade de proprietário, a solicitar que a 

Câmara Municipal informe se deseja ou não exercer o direito de 

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

da Corredoura, número 3, em Trancoso, inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 16, da União de Freguesias de 

Trancoso e Souto Maior, pelo valor de 100.000 euros. -----------  

A Câmara Municipal deliberou não exercer o direito de 

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

*A19*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

isenção do pagamento de taxas, relacionado com a 

construção de um empreendimento turístico, em Cogula: De 

seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto 

referido em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve 

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

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

a) Foi promovida, na freguesia da Cogula, a recuperação de 2 

imóveis, casa principal e casa de apoio, com vista à sua 

transformação em unidades de turismo no espaço rural, na 

modalidade de "Casas de Campo"; ---------------------------------  
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b) O referido imóvel principal é de grande valia arquitetónica, 

à semelhança de outros edifícios que integram o aglomerado 

urbano daquela freguesia, sendo o seu autor, o reputado 

arquiteto Keil do Amaral, e cuja preservação será assegurada 

com o fim turístico a que o mesmo será destinado. ---------------  

c) O desenvolvimento local de territórios como o nosso se faz, 

em grande parte, pela aposta no turismo, revela-se essencial 

potenciar e incentivar a oferta turística de qualidade, 

garantindo, em simultâneo, não só uma possível criação de 

emprego direto e indireto, como também a recuperação, 

afirmação e divulgação de um património arquitetónico 

valioso. ----------------------------------------------------------------  

d) O empreendimento acima referido se mostra de verdadeiro 

interesse público, pois assegura, quer a preservação e 

salvaguarda de um património arquitetónico reconhecidamente 

importante, quer pelos efeitos que o desenvolvimento da 

atividade turística produzirá na economia local; -----------------  

e) O mesmo empreendimento demonstra, igualmente, um 

interesse social,  pela possibilidade de criação de emprego 

direto e indireto; -----------------------------------------------------  

Assim, nos termos do n.º 2 da alínea b) do artigo 15.º da 

Tabela de Taxas e Licenças em vigor no Município de 

Trancoso, proponho que, verificados os requisitos aí previstos, 
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a Câmara Municipal delibere isentar, em 50% do valor da taxa 

respetiva, a suportar pelos requerentes Maria Albertina Castro 

Bernardino e Jean Marc Dominique Luzi, no âmbito do 

processo de construção de um empreendimento turístico na 

freguesia da Cogula.’ ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, tendo a senhora 

vereadora doutora Cristina Inocêncio apresentado uma 

pequena declaração de voto que, seguidamente, se reproduz: -  

‘Tendo em consideração a proposta apresentada, tenho que 

fazer o seguinte comentário: conforme é do conhecimento de 

todo o executivo, também eu solicitei a concessão de lugares de 

estacionamento essenciais para a minha unidade de turismo e 

tal pedido foi-me indeferido. ----------------------------------------  

Porém, entendo que todo o investimento privado neste concelho 

é bem vindo e porque a minha preocupação, enquanto 

vereadora, é o desenvolvimento e progresso do concelho e não 

o meu em particular, voto favoravelmente, pedindo que, no 

futuro, não haja dualidade de critérios, quando à aprovação e 

decisão de assuntos que possam influenciar o desenvolvimento 

dos investimentos feitos.’ --------------------------------------------  

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 
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deliberações constantes desta ata, sob a forma de minuta, nos 

termos do disposto no número 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013 

de 12 de janeiro, com vista à sua executoriedade imediata. -----  

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

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

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

Pelas 17h00m, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, da qual, 

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

senhor Presidente da Câmara e pelo Diretor de Departamento 

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

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  


