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ACTA DA REU#IÃO ORDI#ÁRIA DA 

CÂMARA MU#ICIPAL DE TRA#COSO 

REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2011. -------  

*A1*  Aos 20 dias do mês de Maio do ano 2011, 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, João 

Carvalho, professor Amílcar Salvador, António Nascimento e 

doutora Ivone Mouco. ------------------------------------------------  

*A2*  Às 15,00 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

PERÍODO A#TES DA ORDEM DO DIA 

*A3*  Aprovação e Publicidade da Acta:  --------------------------------  

Nos termos e para efeitos da alínea a) do número 4 do artigo 

92º da Lei número 16/99 de 18 de Setembro, na redacção da Lei 

número 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade, aprovar as actas das reuniões de 5 e 

de 18 do passado mês de Abril, dispensando as suas leituras em 

virtude destas terem sido antecipadamente distribuídas a todos 

os membros da Câmara e que para efeitos do disposto no 

número 1 do artigo 91º do diploma atrás citado, as actas ora 

aprovadas, sejam afixadas no átrio do edifício dos Paços do 
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Município de Trancoso. ----------------------------------------------  

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 95 datado de 19 do corrente mês de Maio e que 

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

- Operações Orçamentais: 408.035,21 €; --------------------  

- Operações não Orçamentais: 346.680,08 €. ----------------  

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

*A5*  Intervenções: Começou por usar da palavra o senhor vereador 

professor Amílcar Salvador que pediu alguns esclarecimentos 

relativos à forma como decorreu a visita dos membros do grupo 

parlamentar do PSD ao distrito da Guarda, concretamente na 

sua passagem por Trancoso. -----------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara informou que a visita decorreu 

de acordo com os objectivos traçados, uma vez que se 

pretendia, essencialmente, permitir aos membros do grupo 

parlamentar em causa, inteirarem-se da real situação do Distrito 

da Guarda, e também, do Concelho de Trancoso. -----------------  

*A6*  Seguidamente, o senhor vereador António Nascimento 

manifestou a opinião de que existem práticas relativas ao 

manuseamento de dinheiro do Município, que deveriam ser 

repensadas, uma vez que, e dado o clima de crescente 

insegurança, a deslocação de um único funcionário, efectuando 
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a pé, o percurso entre o edifício dos Paços do Concelho e a 

Instituição Bancária, transportando por vezes valores 

significativos, pode não só ser uma prática facilitadora da 

existência de riscos patrimoniais, mas até mesmo de colocar em 

questão a segurança e integridade física do próprio funcionário,  

propondo que o transporte passe a ser efectuado numa viatura 

do Município, ou que essa deslocação não seja efectuada por 

um único funcionário. ------------------------------------------------  

Na sequência desta intervenção, a Câmara Municipal  

deliberou que o transporte de valores passe a ser efectuado 

por dois funcionários, transportados por uma viatura do 

Município. Foi ainda deliberado estudar a possibilidade de 

instalar um terminal multibanco nos serviços de tesouraria, 

uma vez que ao disponibilizar esta forma de pagamento, 

reduzem-se os riscos inerentes à guarda e transporte de 

valores monetários, mas também se melhora a qualidade de 

serviços prestados aos cidadãos.  -----------------------------------  

*A7*  O senhor vereador António Nascimento prestou informações 

relativas ao processo de preparação para as eleições que irão 

decorrer no âmbito do Conselho Geral do Agrupamento de 

Escolas, com vista à eleição do novo Director, sendo que, se 

torna necessário indicar quem deverá ser o representante do 

Município de Trancoso no referido órgão. -------------------------  
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O senhor Presidente da Câmara interveio neste ponto para 

manifestar, antes de mais, o seu apreço pela forma como o 

senhor vereador António Nascimento tinha conduzido o 

processo. Propôs também, que se deliberasse no sentido de 

indicar o senhor vereador António Nascimento como 

representante formal do Município. --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta. ------------  

O senhor vereador professor Amílcar Salvador interveio no 

sentido de corroborar a posição assumida relativamente a esta 

questão pelo senhor Presidente da Câmara, manifestando 

grande apreço pela forma como o senhor vereador António 

Nascimento conduziu a questão. ------------------------------------  

*A8*  Seguidamente, o senhor vereador professor Amílcar Salvador 

solicitou um esclarecimento relativo à situação dos 

procedimentos concursais a decorrer. ------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara esclareceu que, e tendo em 

consideração que se trata de um número significativo de 

procedimentos, foi estabelecido uma calendarização que prevê 

a realização sucessiva dos vários concursos, uma vez que o 

Município não dispõem de meios humanos que permitam fazer 

decorrer todos os concursos em simultâneo. Assim, existem 

procedimentos relativamente aos quais decorreram já todas as 

fases, aguardando-se a marcação dos testes de avaliação 
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psicológica, os quais não podendo ser realizados internamente, 

dependem de entidades como a DGAEP, ou, eventualmente, e 

na impossibilidade de esta entidade vir a realizar as referidas 

provas, da disponibilidade do Município da Guarda para 

agendar a realização das mesmas, na medida em que este 

Município dispõem de recursos certif icados para a realização 

dos testes de avaliação psicológica. Outros procedimentos 

encontram-se numa fase inicial, e irão decorrer ao longo do ano 

de 2011, de acordo com o calendário estabelecido. ---------------  

*A9*  O mesmo senhor vereador professor Amílcar Salvador pediu 

também que fosse prestada informação sobre a previsão de 

pagamento da transferência de capital para as freguesias, 

referente ao 4º trimestre de 2010. -----------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara esclareceu que devido não só 

aos estrangulamentos de tesouraria que se verificam 

actualmente, mas também ao empenho do Município em 

assegurar a boa execução dos projectos aprovados no âmbito do 

QREN, e que impõem se sejam feitos pagamentos das 

comparticipações nacionais da responsabilidade do promotor 

dentro de prazos bastante limitados, foi considerado este como 

objectivo prioritário, pelo que, o pagamento às Juntas de 

Freguesia tem vindo a ser adiado, mas será efectuado logo que 

possível.  ---------------------------------------------------------------  
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*A10*  Por último, a senhora vereadora doutora Ivone Mouco 

interveio, manifestando a sua satisfação pelo facto de se ter 

diligenciado no sentido de executar a reparação da estrada 

Freixial – Vila Garcia. No entanto, apelou a que fosse dada 

atenção a outros troços de estradas municipais igualmente a 

necessitar de intervenção, nomeadamente a reparação dos danos 

existentes na estrada que liga a freguesia de Póvoa do Concelho 

a Vila Franca das Naves. ---------------------------------------------  

Relativamente a esta última questão, o senhor Presidente da 

Câmara prestou a informação de que os danos resultaram da 

intervenção realizada no âmbito de uma empreitada 

contratualizada pelo Município com o fornecedor Aurélio 

Lopes, Limitada, pelo que a referida reposição e regularização 

do piso é da sua responsabilidade do empreiteiro. ----------------  

*A11*  O senhor vereador doutor António Oliveira relembrou que o 

Executivo Municipal deliberou, na sua sessão de 22 de 

Fevereiro do corrente ano, conceder à Associação de 

Desenvolvimento, Estudo e Defesa do Património da Beira 

Interior (ARA) um apoio à realização de um catálogo 

promocional do património histórico do Concelho. O projecto 

em questão, tinha também previsto uma comparticipação por 

parte Direcção Regional de Cultura do Centro, a qual apoiaria 

num montante correspondente a 50% do custo com a produção e 
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edição do referido catálogo. Considerando que o apoio da 

DRCC se concretizou na atribuição de um valor de 1.500,00 

euros para o projecto em causa, independentemente da 

quantidade de catálogos produzidos, o senhor vereador propôs 

que se ajustasse globalmente o projecto, reduzindo o número de 

exemplares para 5.000 unidades. Neste contexto, o apoio do 

Município de Trancoso traduzir-se-ia na atribuição de uma 

transferência corrente no valor de 2.332,00 euros, a transferir 

mediante o estabelecimento de protocolo com a referida 

entidade. ---------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta. ------------  

ORDEM DO DIA 

*A12*  Análise, Discussão e Votação do Projecto de Regulamento de 

Organização e Funcionamento de Feiras de Comércio a 

Retalho no Concelho de Trancoso:  -------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira fez uma 

apresentação da proposta de regulamento colocada à análise e 

discussão dos senhores vereadores, referindo que o documento 

agora apresentado é ainda uma proposta prévia, sendo 

necessário recolher os contributos das associações de 

comerciantes, feirantes e consumidores. Depois de revisto, o 

documento dará origem a uma versão final de Regulamento, a 

enviar à Assembleia Municipal para aprovação. Relembrou 
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também que seria importante que esta fase do processo 

estivesse concluída num espaço de tempo suficientemente 

reduzido, para que fosse possível permitir a distribuição de 

lotes e instalação de feirantes, sendo o final do mês de Julho 

apontado como a data desejável para a conclusão de todo o 

processo, assegurando desta forma a regular realização da Feira 

de S. Bartolomeu. -----------------------------------------------------  

Esclareceu ainda, que o Regulamento em questão não se destina 

a regulamentar o funcionamento de algumas actividades 

específicas, como é o caso da venda no Mercado Grossista, na 

Praça Municipal,  os eventos realizados no Pavilhão Multiusos e 

a Feira de S. Bartolomeu. --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de 

Regulamento e que se proceda à recolha dos pareceres das 

entidades competentes na matéria, e posteriormente que o 

mesmo seja enviado à Assembleia Municipal. --------------------  

Por fim, o senhor vereador doutor António Oliveira, alertou 

para a necessidade de se começar desde já a pensar no projecto 

de remodelação do mercado municipal, de forma a assegurar 

que o processo estava devidamente estruturado aquando da 

abertura de um novo período de candidaturas de apoio, que 

permita financiar o investimento em questão. ---------------------  

Em seguida foi presente a proposta referida em epígrafe que se 
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reproduz na íntegra: --------------------------------------------------  

“Projecto de Regulamento de Organização e Funcionamento 

de Feiras de Comercio a Retalho no Concelho de Trancoso ---  

----------------------------CAPÍTULO I  ------------------------------  

----------Organização e condições gerais de utilização  ----------  

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

--------------------------Lei habilitante  ------------------------------  

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo da seguinte 

legislação: -------------------------------------------------------------  

a) Artigo 241º da Constituição da República Portuguesa; -  

b) Artigo 117º do Código de Procedimento Administrativo;  

c) Alínea a) do nº 6 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 

de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 

5-A/2002, de 11 de Janeiro; ---------------------------------  

d) Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro, rectificada pela 

Declaração de Rectificação nº 14/2007, de 15 de 

Fevereiro, e alterada pela Lei nº 22-A/2007, de 29 de 

Junho; ----------------------------------------------------------  

e) Decreto-Lei nº 42/2008, de 10 de Março; -----------------  

f) Portaria 378/2008, de 26 de Maio e declaração de 

rectificação nº 37/2008 de 23 de Julho. --------------------  

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

------------------------------Objecto  ----------------------------------  
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O presente Regulamento disciplina a actividade de comércio a 

retalho não sedentária exercida por feirantes, bem como o 

regime aplicável às feiras e aos recintos onde as mesmas se 

realizam, na área do Município de Trancoso. ---------------------  

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

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

1 - O presente Regulamento aplica-se a actividade de comércio 

a retalho não sedentária exercida por feirantes em recintos 

públicos ou privados, onde se realizem feiras, na área do 

Município de Trancoso, nomeadamente à Feira Semanal de 

Trancoso, à Feira Anual de Santa Luzia, que se realiza no 

mesmo recinto da Feira Semanal no segundo fim-de-semana de 

Dezembro e ainda às Feiras Anuais de São José (19 de Março), 

São Pedro (29 de Junho) e São Martinho (11 de @ovembro), 

que se realizam no Largo da Feira, em Vila Franca das @aves.  

2 - Estão excluídos do âmbito de aplicação do presente 

Regulamento: ----------------------------------------------------------  

a) Os eventos de exposição e amostra, ainda que nos 

mesmos se realizem vendas a título acessório; ------------  

b) Os eventos exclusiva ou predominantemente destinados 

a participação de agentes económicos titulares de 

estabelecimentos, que procedem a vendas ocasionais e 

esporádicas fora dos seus estabelecimentos; --------------  
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c) Os mercados municipais regulados pelo Decreto-Lei nº 

340/82, de 25 de Agosto, designadamente a Praça 

Municipal, também conhecida por Mercado Municipal 

de Trancoso, que dispõe de Regulamento próprio. -------  

d) As feiras grossistas reguladas pelo Decreto-Lei nº 

259/95, de 30 de Setembro, com a actual redacção. ------  

e) A feira de São Bartolomeu co-organizada em parceria 

com a Aenebeira – Associação Empresarial do @ordeste 

da Beira e a TEGEC – Trancoso Eventos, Empresa 

Municipal de Gestão de Equipamentos Culturais e de 

Lazer, E.E.M., a qual disporá de regulamento próprio.--  

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

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

Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por: ---------  

a) «Feira» o evento autorizado pela respectiva autarquia, 

que congrega periodicamente no mesmo espaço vários 

agentes de comércio a retalho que exercem a actividade 

de feirante; ----------------------------------------------------  

b) «Feirante» a pessoa singular ou colectiva, portadora do 

cartão de feirante, que exerce de forma habitual a 

actividade de comércio a retalho não sedentária em 

espaços, datas e frequência determinados pela 

autarquia; -----------------------------------------------------  
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c) «Recinto» o espaço público ou privado, ao ar livre ou 

no interior, destinado à realização de feiras, que 

preenche os requisitos estipulados no artigo 20º do 

Decreto-Lei nº 42/2008, de 10 de Março. ------------------  

d) “Lugar de Terrado” o espaço de terreno no recinto da 

feira cuja ocupação é autorizada ao feirante para 

instalar o seu local de venda. -------------------------------  

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

------------Autorização para a realização das feiras  -------------  

1 - Compete à Câmara Municipal autorizar a realização das 

feiras em espaços públicos ou privados e determinar a 

periodicidade e os locais onde as mesmas se realizam, depois 

de recolhidos os pareceres das entidades representativas dos 

interesses em causa, nomeadamente de associações 

representativas dos feirantes e dos consumidores. ---------------  

2 - A Câmara Municipal deve, até ao início de cada ano civil,  

aprovar e publicar, através de edital a afixar nos lugares de 

estilo e divulgação no seu sítio da Internet, o seu plano anual 

de feiras e os locais, públicos ou privados, autorizados a 

acolher estes eventos. ------------------------------------------------  

3 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, a Câmara 

Municipal pode autorizar, no decurso de cada ano civil, a 

realização de eventos pontuais ou imprevistos. -------------------  
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4 - Qualquer entidade privada, singular ou colectiva, pode 

requerer a realização de feiras nos termos do artigo 22º do 

Decreto-Lei nº 42/2008, de 10 de Março e do presente 

Regulamento. ----------------------------------------------------------  

------------------------------CAPÍTULO II ---------------------------  

-----------------Exercício da actividade de feirante  ---------------  

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

-----------------------Exercício da actividade  ----------------------  

O exercício da actividade de comércio a retalho de forma não 

sedentária, regulada pelo presente Regulamento, só é 

permitido: -------------------------------------------------------------  

a) Aos portadores do cartão de feirante actualizado ou do 

título a que se refere o artigo 10º do Decreto-Lei nº 

42/2008, de 10 de Março; -----------------------------------  

b) @os recintos e datas previamente autorizados nos 

termos do presente Regulamento. ---------------------------  

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

-----------------------Identificação do feirante  ---------------------  

@os espaços de venda, tabuleiros, bancadas, pavilhões, 

veículos, reboques ou quaisquer outros meios utilizados na 

venda dos produtos devem os feirantes afixar, de forma bem 

visível e facilmente legível pelo público, um letreiro do qual 

consta o seu nome e o número do cartão de feirante. ------------  



 
 

Acta  n . º    09  /  2011 .    Reunião  de    20 -05 -2011  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

------------------------------CAPÍTULO III  -------------------------  

----------------Das obrigações especiais e proibições  -------------  

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

--------------Comercialização de géneros alimentícios  -----------  

1 - Os feirantes que comercializem produtos alimentares estão 

obrigados, nos termos do Decreto-Lei nº 113/2006, de 12 de 

Junho, ao cumprimento das disposições dos Regulamentos (CE) 

nºs 852/2004 e 853/2004, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 29 de Abril, relativo a higiene dos géneros 

alimentícios, sem prejuízo do cumprimento de outros requisitos 

impostos por legislação específica aplicável a determinadas 

categorias de produtos. ----------------------------------------------  

2 - A Direcção-Geral das Actividades Económicas (DGAE) 

disponibiliza no seu sítio na Internet as disposições dos 

Regulamentos (CE) nºs 852/2004 e 853/2004 aplicáveis aos 

feirantes, devidamente actualizadas. -------------------------------  

3 - Às instalações móveis ou amovíveis de restauração e 

bebidas localizadas nas feiras reguladas pelo Decreto-Lei nº 

42/2008, de 10 de Março, aplica-se o procedimento previsto no 

artigo 19º do Decreto -Lei n.º 234/2007, de 19 de Junho. -------  

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

----Práticas comerciais desleais e venda de bens com defeito  --  

1 - São proibidas as práticas comerciais desleais, enganosas 
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ou agressivas, nos termos da legislação em vigor. ---------------  

2 - Os bens com defeito devem estar devidamente identificados 

e separados dos restantes bens de modo a serem facilmente 

identificados pelos consumidores. ----------------------------------  

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

------------------------Afixação de preços ---------------------------  

É obrigatória a afixação dos preços nos termos do Decreto-Lei 

nº 138/90, de 26 de Abril, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei nº 162/99, de 13 de Maio, designadamente: --------  

a) O preço deve ser exibido em dígitos de modo visível,  

inequívoco, fácil e perfeitamente legível, através da 

utilização de letreiros, etiquetas ou listas; ----------------  

b) Os produtos pré-embalados devem conter o preço de 

venda e o preço por unidade de medida; -------------------  

c) @os produtos vendidos a granel deve ser indicado o 

preço por unidade de medida; -------------------------------  

d) @os produtos comercializados à peça deve ser indicado 

o preço de venda; ---------------------------------------------  

e) O preço de venda e o preço por unidade de medida 

devem referir-se ao preço total, devendo incluir todos os 

impostos, taxas ou outros encargos. ------------------------  

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

---------------------------Venda proibida  ----------------------------  
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É proibida a venda em feiras dos seguintes produtos: -----------  

a) Produtos fitofarmacêuticos abrangidos pelo Decreto-Lei 

nº 173/2005, de 21 de Outubro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto -Lei nº 187/2006, de 19 de 

Junho; ----------------------------------------------------------  

b) Medicamentos e especialidades farmacêuticas; ----------  

c) Aditivos para alimentos para animais, pré-misturas 

preparadas com aditivos para alimentos para animais e 

alimentos compostos para animais que contenham 

aditivos a que se refere o nº 1 do artigo 10º do 

Regulamento (CE) nº 183/2005, do Parlamento Europeu 

e do Conselho de 12 de Janeiro; ----------------------------  

d) Armas e munições, pólvora e quaisquer outros materiais 

explosivos ou detonantes; -----------------------------------  

e) Combustíveis líquidos, sólidos ou gasosos, com 

excepção do álcool desnaturado; ---------------------------  

f) Moedas e notas de banco, excepto quando o ramo de 

actividade do lugar de venda corresponda à venda desse 

produto estritamente direccionado ao coleccionismo. ---  

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

----------------------Da Feira Semanal de Trancoso  --------------  

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

----------------------Organização e funcionamento  ----------------  
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------------------------------Artigo 12º  -------------------------------  

-------------------------Realização da Feira-------------------------  

1 – Competirá à Câmara Municipal, f ixar o dia da semana da 

realização da Feira Semanal de Trancoso, a qual se efectuará 

no espaço público destinado para o efeito, sito entre a Avenida 

Eng. António Maria Fernandes, Rua Dr. Castro Lopes e 

Avenida do Campo da Feira, na cidade de Trancoso e ainda no 

parque de estacionamento da Praça Municipal, sito na Rua Dr. 

Castro Lopes. ---------------------------------------------------------  

2 – Exceptua-se do disposto no número anterior a localização 

dos feirantes que comercializam produtos hortofrutícolas em 

grandes quantidades, operando directamente das galeras ou 

caixas das suas viaturas ligeiras ou pesadas, árvores 

ornamentais e de fruto, cebolo, bacelo, etc., bem como outros 

sectores de actividade que necessitam de grandes terrados, os 

quais serão localizados em espaços a designar pela Câmara 

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

3 - A feira será antecipada para o dia útil imediatamente 

anterior, quando coincidir com os seguintes feriados: -----------  

a) 1 de Janeiro; --------------------------------------------------  

b) 1 de Maio; -----------------------------------------------------  

c) Feriado Municipal; -------------------------------------------  

d) 15 de Agosto;--------------------------------------------------  
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e) 25 de Dezembro. ----------------------------------------------  

4 - Em circunstâncias excepcionais e por acordo com as 

estruturas representativas dos feirantes, a regra estabelecida 

no número anterior pode ser alterada, por deliberação da 

Câmara. ----------------------------------------------------------------  

5 - Durante o decurso da Feira Anual de São Bartolomeu, para 

além do(s) dia(s) da feira semanal, será  permitido o exercício 

da actividade durante mais dias, a publicitar anualmente 

através de edital a afixar nos locais de estilo e divulgado no 

sitio da Internet da Câmara Municipal. ----------------------------  

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

-------------------------------Horário  ---------------------------------  

1 – A feira tem o seguinte horário de funcionamento: -----------  

a) De Junho a Setembro, inclusive, das 06:00 às 17:00 

horas; ----------------------------------------------------------  

b) De Outubro a Maio, inclusive, das 7:00 as 15:00 horas.  

2 - A entrada no recinto da feira, para descarga e carga de 

qualquer tipo de produtos ou bens, só é permitida nos seguintes 

horários: ---------------------------------------------------------------  

a) De Junho a Setembro, inclusive: ---------------------------  

Descargas das 05:30 às 08:00 horas -----------------------  

Cargas a partir das 14:00 horas ----------------------------  

b) De Outubro a Maio, inclusive: -----------------------------  
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Descargas das 06:30 às 08:00 horas -----------------------  

Cargas a partir das 14:00 horas ----------------------------  

3 - Ocasionalmente, por determinação da Câmara Municipal de 

Trancoso ou em casos de situações de força maior, 

designadamente condições climatéricas adversas, os horários 

estabelecidos nos números anteriores podem ser alterados. ----  

4 - @os casos previstos no número anterior, sempre que 

possível, a alteração dos horários será publicitada 

atempadamente através de edital a afixar nos lugares de estilo 

e divulgação no sítio da Internet da Câmara Municipal. --------  

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

----------Suspensão temporária da realização da feira  ----------  

1 - A Câmara Municipal poderá suspender todo o exercício da 

actividade no recinto da Feira Semanal de Trancoso, por tempo 

não superior a trinta dias em cada ano, para realização de 

obras ou de eventos de âmbito municipal, não havendo lugar a 

qualquer indemnização ou restituição das importâncias pagas 

pelos titulares dos respectivos lugares marcados. ----------------  

2 - A suspensão temporária da feira será divulgada 

previamente no sítio da internet da Câmara Municipal e 

através da publicação de edital a afixar nos locais de estilo e 

no recinto da feira. ---------------------------------------------------  

------------------------------Artigo 15º  -------------------------------  
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-----------------------Organização da Feira  ------------------------  

1 - O recinto da feira encontra-se dividido em sectores, dentro 

dos quais são demarcados os espaços de venda, devidamente 

numerados e agrupados com base no ramo de comércio 

exercido. ---------------------------------------------------------------  

2 - @a feira serão afixadas regras de funcionamento da mesma 

e uma planta do recinto contendo a indicação dos sectores e a 

identificação dos espaços de venda, de forma a permitir a fácil 

consulta pelos utentes e entidades fiscalizadoras. ----------------  

3 -Por motivos que reconhecidamente afectem o regular 

funcionamento da feira ou quando o interesse público ou a 

ordem pública assim o justifique, a Câmara Municipal pode 

proceder a redefinição dos espaços de venda. --------------------  

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

------------------Utilização dos espaços de venda  -----------------  

1 - Cada feirante só pode ocupar a área correspondente ao 

espaço de venda, cujo direito de ocupação lhe tenha sido 

atribuído, sem ultrapassar os seus limites nem ocupar as ruas e 

os espaços destinados à circulação de pessoas. ------------------  

2 - @os espaços de venda, não é permitido perfurar o 

pavimento com quaisquer objectos, excepto nos pontos 

apropriados para tal efeito, nem usar os postes de iluminação, 

árvores de pequeno e médio porte, grades e balaustrada para 
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fixação de tendas e toldos. ------------------------------------------  

3 - Antes de abandonar o recinto da feira, os feirantes devem 

proceder à limpeza dos respectivos espaços de venda. -----------  

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

------------Circulação de viaturas no recinto da feira  -----------  

1 - Com excepção de viaturas de emergência e socorro, a 

entrada e a saída de viaturas do recinto da feira deve 

processar-se apenas e durante os períodos destinados a 

descargas e cargas definidos no nº 2 do artigo 13º. --------------  

2 - Salvo o disposto no número anterior, durante o horário de 

funcionamento da feira, é expressamente proibida a circulação 

e estacionamento de quaisquer viaturas nos arruamentos do 

recinto da feira. -------------------------------------------------------  

3 - @os espaços de venda, durante o horário de funcionamento, 

apenas poderão permanecer as viaturas destinadas a exposição 

e venda directa de mercadorias. ------------------------------------  

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

------------------------------Proibições  -------------------------------  

É expressamente proibido aos feirantes: ---------------------------  

a) Fazer uso de práticas comerciais desleais, enganosas 

ou agressivas, nos termos da lei em vigor; ----------------  

b) O uso de publicidade sonora no recinto da feira, 

excepto no que respeita à comercialização de material 
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audiovisual, mas sempre com absoluto respeito pelas 

normas legais e regulamentares quanto a publicidade e 

ao ruído; -------------------------------------------------------  

c) Exercer a venda de produtos diferentes daqueles para 

os quais está autorizado; ------------------------------------  

d) Impedir ou dificultar a circulação dos utentes nos 

arruamentos e espaços a eles destinados; -----------------  

e) Lançar, manter ou deitar no solo quaisquer resíduos, 

lixos ou desperdícios; ----------------------------------------  

f) Fazer fogueiras nos espaços de venda; --------------------  

g) Efectuar qualquer venda fora do espaço atribuído;------  

h) Ocupar área superior à do espaço de venda atribuído; -  

i) Usar balanças, pesos e medidas que não estejam 

devidamente aferidos. ----------------------------------------  

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

---------Atribuição de espaços de venda aos feirantes  -----------  

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

-----------Direito de ocupação dos espaços de venda  -------------  

1 - O direito de ocupação dos espaços de venda é adquirido 

por sorteio a realizar por acto público.----------------------------  

2 – Cabe à Câmara Municipal a definição das áreas dos lotes a 

determinar consoante os diversos sectores de actividade 

económica. -------------------------------------------------------------  
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3 - O direito de ocupação dos espaços de venda é sempre 

atribuído a título oneroso e precário e condicionado às 

disposições do presente Regulamento. -----------------------------  

4 - Os espaços de venda atribuídos através de sorteio podem 

ser ocupados na primeira feira após a data da sua realização, 

desde que tenham sido pagas a respectivas taxas. ----------------  

5 -As autorizações de ocupação são, em princípio, anuais e 

coincidentes com o ano civil, renováveis automaticamente por 

iguais períodos, salvo se: --------------------------------------------  

a) A Câmara Municipal, por motivos de interesse público 

devidamente fundamentado fizer cessar o direito de 

ocupação; ------------------------------------------------------  

b) O feirante comunicar por escrito, até ao dia 20 do 

último mês do trimestre anterior, que não deseja manter 

o lugar; --------------------------------------------------------  

6 – As autorizações de ocupação serão trimestrais no caso de 

comércio de produtos que, dada a sua natureza, sejam 

efectuados sazonalmente (árvores de fruto, batata de semente, 

bacelo, etc).  -----------------------------------------------------------  

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

------------------Sorteio dos espaços de venda  ---------------------  

1 - A Câmara Municipal promoverá a realização de um sorteio 

para atribuição de espaços de venda, quando o número de 
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espaços vagos ou o interesse manifestado pelos feirantes o 

justifique. --------------------------------------------------------------  

2 - A realização do sorteio será da responsabilidade de uma 

comissão nomeada pela Câmara Municipal, que definirá a 

data, hora e local do sorteio. ---------------------------------------  

3 - A comissão, que supervisionará todo o procedimento do 

sorteio, será constituída por um presidente, dois membros 

efectivos e um suplente. ----------------------------------------------  

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

-------------------------Fases do sorteio  -----------------------------  

1 - O sorteio decorrerá em duas fases. -----------------------------  

2 - À primeira fase apenas poderão candidatar-se feirantes que 

já exercem a sua actividade na Feira Semanal de Trancoso e 

que tenham a sua situação devidamente regularizada com a 

Câmara Municipal. ---------------------------------------------------  

3 - À segunda fase que terá lugar nos 30 dias subsequentes ao 

sorteio da primeira, será dada preferência a feirantes a quem 

não tenha sido atribuído espaço de venda na primeira fase. ----  

------------------------------Artigo 22º  -------------------------------  

-----------------------------Candidatos  -------------------------------  

1 - Podem candidatar-se ao sorteio as pessoas singulares ou 

colectivas que sejam portadoras do cartão de feirante ou do 

comprovativo do pedido de cartão de feirante ou ainda do 
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título a que se refere o artigo 10º do Decreto-Lei nº 42/2008, 

de 10 de Março. -------------------------------------------------------  

2 - @ão serão admitidos a sorteio os feirantes que não tenham 

regularizada, perante o Município de Trancoso, a sua situação 

decorrente do exercício da actividade de feirante. ---------------  

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

----------Apresentação das candidaturas ao sorteio  --------------  

1 - A apresentação das candidaturas ao sorteio a promover 

pela Câmara Municipal por aviso público para a atribuição do 

direito de ocupação dos espaços de venda, é feita mediante 

requerimento, que deverá conter os elementos que constam do 

modelo disponibilizado pela Câmara Municipal de Trancoso, o 

qual deverá ser acompanhado dos seguintes documentos: -------  

a) Cópia do cartão de feirante ou do comprovativo do 

pedido de cartão de feirante ou ainda do titulo a que se 

refere o artigo 10º do Decreto-Lei nº 42/2008, de 10 de 

Março; ---------------------------------------------------------  

b) Cópia do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão; 

c) Cópia do @úmero de Identificação Fiscal (@IF). ---------  

2 - Quando se tratar de sociedade comercial,  os documentos 

referidos nas alíneas b) e c) do número anterior serão 

substituídos pelos seguintes: ----------------------------------------  

a) Cópia do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão 
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do sócio gerente titular do cartão de feirante; ------------  

b) Cópia do @úmero de Identificação de Pessoa Colectiva 

(@IPC). --------------------------------------------------------  

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

-----------------------Selecção dos candidatos  ----------------------  

@o prazo de 5 dias, a contar da data limite para a 

apresentação das candidaturas, é feita a selecção dos 

candidatos. ------------------------------------------------------------  

2 - São liminarmente excluídos os candidatos que: ---------------  

a) @ão preencham qualquer dos requisitos do artigo 22º; -  

b) Apresentem a candidatura após a data limite referida 

no aviso do sorteio; ------------------------------------------  

c) @ão apresentem os elementos exigidos no artigo 23º. ---  

3 – Serão elaboradas listas dos candidatos admitidos por 

ordem alfabética e tendo em consideração o sector de 

actividade económica e as diferentes áreas existentes de 

terrado. ----------------------------------------------------------------  

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

-----------------------Acto público do sorteio  -----------------------  

1 - @a data, hora e local constantes do aviso, a comissão 

procede ao sorteio dos espaços de venda, por sector de 

actividade económica. ------------------------------------------------  

2 - O acto do sorteio é aberto ao público em geral, mas nele só 
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poderão intervir os candidatos admitidos, que constam das 

listas a que se refere o nº 3 do artigo anterior, ou os seus 

legais representantes. ------------------------------------------------  

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

-----------------------Metodologia do sorteio  -----------------------  

1 – O sorteio será realizado pelo método da extracção de bolas 

ou bilhetes com numeração sequencial igual à quantidade de 

terrados a sortear para os diferentes sectores de actividade 

económica. -------------------------------------------------------------  

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

--------------------Adjudicação dos espaços de venda  -------------  

1 - Pelo espaço ou espaços de venda atribuídos a cada 

feirante, é lavrado pela comissão um auto onde constarão, 

além de outros elementos, o número do espaço de venda 

atribuído, o sector, a área e os produtos autorizados a 

comercializar. ---------------------------------------------------------  

2 - Depois de lavrado e devidamente assinado o competente 

auto de sorteio, será entregue um exemplar ao respectivo 

feirante. ----------------------------------------------------------------  

3 - Os feirantes a quem são atribuídos espaços de venda ficam 

sujeitos ao pagamento das respectivas taxas de ocupação, nos 

termos do artigo 33º. -------------------------------------------------  

------------------------------Artigo 28º  -------------------------------  
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----------------------Divulgação do sorteio  -------------------------  

1 - A realização do sorteio será publicitada por aviso afixado 

nos lugares de estilo, divulgado no sítio da Internet da Câmara 

Municipal, com a antecedência mínima de 20 dias. --------------  

2 - Do aviso constarão os seguintes elementos: -------------------  

a) Identificação do serviço municipal responsável pela 

organização do sorteio, endereço, números de telefone, 

fax e horário de funcionamento; ----------------------------  

b) Dia, hora e local da realização das duas fases do 

sorteio; --------------------------------------------------------  

c) Condições de acesso ao sorteio; ----------------------------  

d) Prazo e forma de candidatura; -----------------------------  

e) Identificação dos espaços de venda a sortear, com 

indicação da área e dos produtos que neles podem ser 

comercializados; ----------------------------------------------  

f) O valor trimestral da taxa a pagar pela ocupação dos 

espaços de venda; --------------------------------------------  

g) Outras informações consideradas úteis.  -------------------  

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

----------------Titularidade do direito de ocupação  ---------------  

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

---------------Titularidade do direito de ocupação  ----------------  

O titular do direito de ocupação do espaço de venda será 
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identificado por um documento a emitir pelos respectivos 

serviços municipais. --------------------------------------------------  

------------------------------Secção IV -------------------------------  

------------------------Direitos e obrigações  ------------------------  

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

-----------------------Direitos dos feirantes  -------------------------  

Constituem direitos dos feirantes: ----------------------------------  

a) O livre acesso ao recinto da feira, dentro dos horários 

previstos no artigo 13º; --------------------------------------  

b) Utilizar, de modo mais conveniente a sua actividade, a 

área do espaço de venda atribuído; ------------------------  

c) Apresentar junto da Câmara Municipal, quer pessoal e 

directamente, quer através de associações que 

representem os seus interesses, as sugestões e 

reclamações quanto a disciplina e modo de 

funcionamento da feira. --------------------------------------  

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

-----------------Obrigações gerais dos feirantes  -------------------  

@o exercício da actividade de comércio a retalho exercido de 

forma não sedentária devem os feirantes: -------------------------  

a) Fazer-se acompanhar do cartão de feirante e do cartão 

a que se refere o artigo 29º, devidamente actualizados, e 

exibi-los sempre que solicitados por autoridade 
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competente; ----------------------------------------------------  

b) Fazer-se acompanhar dos documentos comprovativos da 

aquisição de produtos para venda ao público e exibi-los 

sempre que solicitados por autoridade competente; ------  

c) Proceder ao pagamento das taxas previstas no 

Regulamento e Tabela de Taxas, dentro dos prazos 

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

d) Afixar o letreiro identificativo de feirante no seu espaço 

de venda, por forma bem visível ao público e às 

autoridades fiscalizadoras; ----------------------------------  

e) Afixar, de modo legível e bem visível ao público, em 

letreiros, etiquetas ou listas, os preços de todos os 

produtos expostos; --------------------------------------------  

f) @ão utilizar qualquer forma de publicidade enganosa 

relativamente aos produtos expostos, nos termos da lei; 

g) Cumprir as normas de higiene e sanidade de carácter 

pessoal e no que concerne ao acondicionamento, 

transporte, armazenagem, exposição, embalagem e 

venda de produtos alimentares; -----------------------------  

h) Sempre que nos espaços de venda existam meios 

próprios de fixação de tendas e toldos, utilizar 

unicamente esses equipamentos, não sendo permitido em 

qualquer caso perfurar o pavimento com quaisquer 
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objectos fora dos pontos existentes para tal efeito, nem 

usar os postes de iluminação, arvores de pequeno e 

médio porte, grades e balaustrada para a sua fixação; --  

i) Tratar com zelo e cuidado todos os equipamentos 

colectivos colocados à sua disposição no recinto da 

feira; -----------------------------------------------------------  

j) Manter os espaços de venda em bom estado de limpeza, 

durante a feira; -----------------------------------------------  

I) @o final da feira, deixar os respectivos espaços de 

venda completamente limpos, depositando os resíduos 

nos recipientes destinados a esse efeito, que se 

encontram no recinto; ----------------------------------------  

m) Colaborar com os trabalhadores municipais com vista à 

manutenção do bom ambiente na feira, em especial 

dando cumprimento às suas orientações; ------------------  

n) Tratar de forma educada e respeitosa todos aqueles com 

quem se relacione na feira, devendo facilitar a 

instalação dos demais feirantes. ----------------------------  

o) Cumprir escrupulosamente o horário para descargas e 

cargas previsto no artigo 13º. -------------------------------  

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

------------------Obrigações da Câmara Municipal  ---------------  

1 - Compete à Câmara Municipal de Trancoso: -------------------  
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a) Proceder à manutenção do recinto da feira, 

designadamente drenar e limpar regularmente o piso da 

feira de forma a evitar lamas e poeiras; -------------------  

b) Proceder à fiscalização e inspecção sanitária dos 

espaços de venda; --------------------------------------------  

c) Tratar da limpeza das zonas de circulação e recolher os 

resíduos depositados em recipientes próprios; ------------  

d) Ter ao serviço da feira trabalhadores qualificados, 

devidamente identificados, para orientar e organizar o 

seu funcionamento, bem como cumprir e fazer cumprir 

as disposições deste regulamento; --------------------------  

e) Exercer a fiscalização e aplicar as sanções previstas na 

lei e neste regulamento; -------------------------------------  

f) Manter na feira agentes de autoridade em número 

adequado ao espaço da mesma. -----------------------------  

2 - Compete ainda à Câmara Municipal organizar um registo 

dos espaços de venda atribuídos, assim como remeter a DGAE, 

anualmente e até 60 dias após o fim de cada ano civil, a 

relação dos feirantes a operar na feira, com indicação do 

respectivo número do cartão de feirante. --------------------------  

------------------------------Secção V  ---------------------------------  

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

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

1 - O exercício da actividade na Feira Semanal de Trancoso 

está sujeito ao pagamento de uma taxa pelo direito de 

ocupação do espaço de venda ou lugar de terrado.---------------  

2 – @os lugares de terrado, a ocupação de espaço por carros 

de apoio contará para efeitos de determinação da taxa 

respectiva. -------------------------------------------------------------  

3 - O valor da taxa mencionada no número anterior consta do 

Regulamento e Tabela de Taxas do Município. --------------------  

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

------------------------------Cobrança  --------------------------------  

A cobrança dos lugares de terrado na Feira Semanal de 

Trancoso, far-se-á trimestralmente, na tesouraria da Câmara 

Municipal, até ao último dia do primeiro mês a que disser 

respeito. ---------------------------------------------------------------  

------------------------------Secção VI  -------------------------------  

-----------------------Fiscalização e sanções  -----------------------  

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

-----------------Competência para a fiscalização  ------------------  

Sem prejuízo das competências atribuídas por lei a outras 

entidades, é da responsabilidade da Câmara Municipal a 

fiscalização do cumprimento das disposições do presente 

Regulamento. ----------------------------------------------------------  
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------------------------------Artigo 36º  -------------------------------  

-------------------Contra-ordenações e coimas  ---------------------  

1 - Sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, bem 

como do regime sancionatório estabelecido no artigo 26º do 

Decreto-Lei n." 42/2008, de 10 de Março, constitui ainda 

contra-ordenação: ----------------------------------------------------  

a) A ocupação de espaços de venda sem a respectiva 

autorização, punível com coima graduada de € 500,00 

até ao máximo de € 3.000,00; -------------------------------  

b) A ocupação pelo feirante de espaço de venda diferente 

daquele para que foi autorizado, punível com coima 

graduada de € 250,00 até ao máximo de € 3.000,00; -----  

c) A ocupação pelo feirante de espaço para além dos 

limites do espaço de venda que lhe foi atribuído, punível 

com coima graduada de €150,00 até ao máximo de € 

500,00; ---------------------------------------------------------  

d) O incumprimento do horário fixado para as descargas e 

cargas, punível com coima graduada de € 150,00 até ao 

máximo de € 500,00; -----------------------------------------  

e) A circulação não autorizada de viaturas no recinto da 

feira, punível com coima graduada de €150,00 até ao 

máximo de € 500,00; -----------------------------------------  

f) A utilização de postes de iluminação, árvores de 
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pequeno e médio porte, grades e balaustrada, assim 

como a perfuração não autorizada do pavimento com 

quaisquer objectos, para fixação de tendas e toldos, 

punível com coima graduada de € 50.00 até ao máximo 

de € 300,00; ---------------------------------------------------  

g) A não apresentação dos documentos exigíveis para a 

ocupação do espaço de venda, quando solicitada pelas 

autoridades fiscalizadoras, punível com coima graduada 

de € 50.00 até ao máximo de € 300,00; --------------------  

h) A falta de cuidado por parte do feirante quanto à 

limpeza e arrumação do seu espaço de venda, quer 

durante a realização feira, quer aquando do 

levantamento da mesma, punível com coima graduada de 

€ 50,00 até ao máximo de € 150,00, no caso de pessoa 

singular; -------------------------------------------------------  

i) O incumprimento pelo feirante das orientações que lhe 

tenham sido dadas pelos funcionários municipais da 

feira ou outros agentes em serviço na feira, punível com 

coima graduada de € 50,00 até ao máximo de € 150,00; -  

j) Impedir ou dificultar de qualquer forma o trânsito nos 

locais destinados a circulação de veículos e peões, 

punível com coima graduada de € 50,00 até ao máximo 

de € 300,00. ---------------------------------------------------  
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2 - Exceptuando as contra-ordenações previstas em legislação 

específica que disponha o contrário, a negligência e a tentativa 

são sempre puníveis nos termos previstos no regime geral das 

contra-ordenações. ---------------------------------------------------  

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

--------------------------Regime de faltas  ----------------------------  

1 – A falta de comparência injustificada a quatro feiras 

semanais seguidas ou dez interpoladas, em cada ano civil,  

determinam a privação do direito de ocupação dos espaços 

atribuídos. -------------------------------------------------------------  

2 – A justificação das faltas deverá ser apresentada por escrito 

nos dez dias subsequentes à ocorrência das mesmas. ------------  

3 – Considerar-se-ão faltas justificadas as decorrentes de 

situações de internamento hospitalar, acidente de viação 

ocorrido nas últimas 48 horas e morte de familiar do titular em 

primeiro grau. ---------------------------------------------------------  

4 – Considerar-se-ão ainda justificadas as faltas de 

comparência decorrentes de condições meteorológicas 

adversas a apreciar casuisticamente pela Câmara Municipal. --  

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

-------------------------Sanções acessórias  --------------------------  

1 - Em conformidade com o disposto no Regime Geral do Ilícito 

de Mera Ordenação Social, constante do Decreto-Lei nº 
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433/82, de 27 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº 356/89, 

de 17 de Outubro, pelo Decreto-Lei nº 244/95, de 14 de 

Setembro, e pela Lei nº 109/2001, de 24 de Dezembro, poderão 

ser aplicadas as contra-ordenações previstas no nº 1 do artigo 

anterior as seguintes sanções acessórias, em função da 

gravidade da infracção e da culpa do agente: --------------------  

a) Suspensão do direito de ocupação dos espaços de 

venda; ----------------------------------------------------------  

b) Privação do direito de participar em feiras do 

Município; -----------------------------------------------------  

c) Privação do direito de participar nos sorteios que 

tenham por objecto a atribuição do direito de ocupação 

dos espaços de venda. ----------------------------------------  

2 - As sanções acessórias previstas nas alíneas a) a c) do 

número anterior têm a duração máxima de dois anos, contados 

a partir da decisão condenatória definitiva. ----------------------  

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

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

1 - Compete ao Presidente da Câmara Municipal determinar a 

instrução dos processos de contra-ordenação e aplicar as 

coimas e as sanções acessórias a que haja lugar, relativamente 

às contra-ordenações previstas no presente regulamento. -------  

------------------------------Capítulo V  -------------------------------  
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-------------------------Disposições finais ---------------------------  

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

-------------Interpretação e integração de lacunas  ---------------  

Todas as dúvidas e omissões que eventualmente surjam na 

aplicação ou na interpretação do presente Regulamento serão 

resolvidas mediante deliberação da Câmara Municipal. ---------  

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

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

As competências atribuídas pelo presente Regulamento à 

Câmara Municipal ou ao Presidente da Câmara, podem ser 

delegadas ou subdelegadas. -----------------------------------------  

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

------------------------Direito subsidiário  ---------------------------  

Em tudo o que não esteja especialmente previsto no presente 

Regulamento são aplicáveis o Código do Procedimento 

Administrativo, a Lei nº 159/99, de 14 de Setembro, a Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 

5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Lei nº 53-E/2006, de 29 de 

Dezembro, a Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro, rectificada pela 

Declaração de Rectificação nº 14/2007 de 15 de Fevereiro e 

alterada pela Lei nº 22-A/2007, de 29 de Junho, o Decreto-Lei 

nº 42/2008, de 10 de Março, o Decreto-Lei nº 433/82, de 27 de 

Outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº 356/89, de 17 de 
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Outubro e pelo Decreto-Lei nº 244/95, de 14 de Setembro, e 

pela Lei nº 109/2001, de 24 de Dezembro, e os princípios 

gerais de direito. -----------------------------------------------------  

------------------------------Artigo 43º  -------------------------------  

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

O presente Regulamento entra em vigor no dia imediato após a 

data da sua publicação na II Série do Diário da República e em 

edital afixado nos lugares de estilo. --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o projecto de 

Regulamento, devendo nos termos da Lei, ser obtido parecer 

da DECO, da Associação de Feirantes das Beiras e da 

AEFEBEIRA. ---------------------------------------------------------  

*A13*  Plano de Transportes Escolares:  Em seguida foi presente 

informação dos serviços dando conta que tendo organizado o 

Plano de Transportes Escolares, para o ano lectivo 2011-2012 

de acordo com o artigo 4°, do Decreto-Lei n° 299/84, de 5 de 

Setembro, de que do presente Plano fazem parte uma rede de 

transportes públicos em carreira de horário, cuja concessão 

pertence às Empresas Viúva Carneiro & Filhos, Lda. com sede 

na Cidade de Meda, Rodocôa - Transportes, SA, com sede em 

Pinhel e Empresa Automobilista de Viação e Turismo, com sede 

em Lamego, garantindo estes, o transporte dos alunos que 

residem nos lugares e localidades de todo o concelho que 
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frequentem os Estabelecimentos de Ensino, em Vila Franca das 

Naves e na sede do Agrupamento de Trancoso. -------------------  

Encontra-se também previsto neste Plano o Transporte os 

alunos que frequentam Jardim de Infância de Tamanhos, 

residentes em Vale de Mouro e Torres, bem como os alunos 

residentes em Vale de Mouro, Tamanhos, Torres e Carnicães 

que vão frequentar o estabelecimento de ensino do 1.° Ciclo do 

Ensino Básico em Freches, os alunos que vão frequentar os 

estabelecimentos de ensino da Torre do Terrenho, Reboleiro,  

Palhais, Cogula e ainda os alunos do 2.° e 3.° ciclos residentes 

em Garcia Joanes e Feital, que frequentam o Estabelecimento 

de Ensino em Vila Franca das Naves, no presente ano 

encontram-se ainda fora dos percursos de transportes normais 

alunos residentes nos seguintes lugares 1 aluno (1º. Ciclo) do 

Avelal e 1 aluno (1º. Ciclo) do Barrocal, para Trancoso, 2 

alunos da Qtª.  da Castanheira (3.° Ciclo) para Vila Garcia, 1 

aluno (secundário) Maçal da Ribeira para Vilares, 1 aluno 

(Jard. Infância) da Qtª. da Tapadinha para Tamanhos, devendo 

ser definido qual o meio de transporte a utilizar. -----------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Plano de 

Transportes Escolares. ----------------------------------------------  

*A14*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Seguidamente, foi 

ainda presente o requerimento número 312 da Secção de Obras 
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Particulares que deu entrada nesta Câmara em 17 do corrente 

mês de Maio, de Eliseu Joaquim Pereira, residente em Vila 

Franca das Naves, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização de uma habitação, sita no 

Bairro das Flores, em Vila Franca das Naves, inscrita na matriz 

predial urbana sob o artigo 641 da freguesia de Vila Franca das 

Naves, uma vez que o mesmo foi construído 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 isento de licenciamento. ----------------  

*A15*  Seguidamente, foi ainda presente o requerimento número 313 

da Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara 

em 17 do corrente mês de Maio, de Eliseu Joaquim Pereira, 

residente em Vila Franca das Naves, na qualidade de 

proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização de uma 

habitação, sita no Bairro das Flores, em Vila Franca das Naves, 

inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 688 da freguesia 

de Vila Franca das Naves, uma vez que o mesmo foi construído 

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 isento de licenciamento. ----------------  
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*A16*  Arruamentos em Moreirinhas - Auto de Medição número 2: 

Em seguida, foi presente informação prestada pela Divisão de 

Obras Municipais e Serviços Urbanos desta Câmara, 

informando que o auto em epígrafe, elaborado pelo empreiteiro 

Aurélio Lopes, Limitada, está em conformidade com os 

trabalhos executados, no valor de 68.767,52 euros. --------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição, 

procedendo ao seu pagamento. -------------------------------------  

*A17*  Requalificação do Cemitério de Trancoso - Auto de Medição 

número 2: Em seguida, foi presente informação prestada pela 

Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos desta Câmara, 

informando que o auto em epígrafe, elaborado pelo empreiteiro 

Aurélio Lopes, Limitada, está em conformidade com os 

trabalhos executados, no valor de 126.625,45 euros. -------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição, 

procedendo ao seu pagamento. -------------------------------------  

Ampliação da Rede de Abastecimento de Água e Drenagem 

de Esgotos de Benvende – 3ª fase ---------------------------------  

*A18*  Auto de Medição número 1 (Rede de Águas): Em seguida, foi 

presente informação prestada pela Divisão de Obras Municipais 

e Serviços Urbanos desta Câmara, informando que o auto em 

epígrafe, elaborado pelo empreiteiro Aurélio Lopes, Limitada, 

está em conformidade com os trabalhos executados, no valor de 
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16.941,17 euros. ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição, 

procedendo ao seu pagamento. -------------------------------------  

*A19*  Auto de Medição número 1 (Rede de Esgotos): Em seguida, 

foi presente informação prestada pela Divisão de Obras 

Municipais e Serviços Urbanos desta Câmara, informando que o 

auto em epígrafe, elaborado pelo empreiteiro Aurélio Lopes, 

Limitada, está em conformidade com os trabalhos executados, 

no valor de 32.006,67 euros. ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição, 

procedendo ao seu pagamento. -------------------------------------  

Ampliação da Rede de Abastecimento de Água e Drenagem 

de Esgotos de São Martinho ---------------------------------------  

*A20*  Auto de Medição número 1 (Rede de Águas): Em seguida, foi 

presente informação prestada pela Divisão de Obras Municipais 

e Serviços Urbanos desta Câmara, informando que o auto em 

epígrafe, elaborado pelo empreiteiro Aurélio Lopes, Limitada, 

está em conformidade com os trabalhos executados, no valor de 

16.418,92 euros. ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição, 

procedendo ao seu pagamento. -------------------------------------  

*A21*  Auto de Medição número 1 (Rede de Esgotos): Em seguida, 

foi presente informação prestada pela Divisão de Obras 
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Municipais e Serviços Urbanos desta Câmara, informando que o 

auto em epígrafe, elaborado pelo empreiteiro Aurélio Lopes, 

Limitada, está em conformidade com os trabalhos executados, 

no valor de 39.929,95 euros. ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição, 

procedendo ao seu pagamento. -------------------------------------  

*A22*  Arruamentos a Senhora da Ribeira - Auto de Medição 

número 1: Em seguida, foi presente informação prestada pela 

Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos desta Câmara, 

informando que o auto em epígrafe, elaborado pelo empreiteiro 

Aurélio Lopes, Limitada, está em conformidade com os 

trabalhos executados, no valor de 36.913,22 euros. --------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição, 

procedendo ao seu pagamento. -------------------------------------  

*A23*  Beneficiação do Campo da Feira em Trancoso - Auto de 

Medição número 2:  Em seguida, foi presente informação 

prestada pela Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos 

desta Câmara, informando que o auto em epígrafe, elaborado 

pelo empreiteiro Edibeiras, Limitada, está em conformidade 

com os trabalhos executados, no valor de 67.348,23 euros. -----  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição, 

procedendo ao seu pagamento. -------------------------------------  

*A24*  Reparação e Beneficiação da Piscina Coberta de Trancoso 



 
 

Acta  n . º    09  /  2011 .    Reunião  de    20 -05 -2011  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

(Isolamento Exterior – Capoto) - Auto de Medição número 

1: Em seguida, foi presente informação prestada pela Divisão 

de Obras Municipais e Serviços Urbanos desta Câmara, 

informando que o auto em epígrafe, elaborado pelo empreiteiro 

Sociedade de Construções Santos & Condesso, Limitada, está 

em conformidade com os trabalhos executados, no valor de 

19.999,42 euros. ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição, 

procedendo ao seu pagamento. -------------------------------------  

*A25*  Postais do Centro Histórico Medieval: Em seguida foi 

presente informação do Posto de Turismo dando conta que na 

sequência do processo de aquisição dos postais referidos em 

epígrafe para o Posto de Turismo se verificou que o fornecedor 

ofereceu mais 861 postais.  -------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aceitar. ---------------------------  

*A26*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Em seguida foi 

presente uma Certidão expedida pelo Secção de Obras 

Particulares onde certifica que, de harmonia com despacho 

exarado em requerimento entrado nesta Câmara sob o número 

vinte e nove, no Sector de Licenciamento de Obras Particulares 

e Loteamentos, apresentado por António Xavier dos Santos, 

residente na Rua da Paz - Frechão, freguesia de Torres, 

Concelho de Trancoso, que o prédio urbano sito em Frechão, 
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freguesia de Torres, Concelho de Trancoso, inscrito sob o 

artigo matricial número 341, está isento de licença de 

utilização, uma vez que, o mesmo foi construído antes da 

entrada em vigor ao Decreto - Lei número trinta e oito mil 

trezentos e oitenta e dois, de sete de Agosto de mil novecentos 

e cinquenta e um. -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A27*  Em seguida foi presente uma Certidão expedida pelo Secção de 

Obras Particulares onde certifica que, de harmonia com 

despacho exarado em requerimento entrado nesta Câmara sob o 

número 265, na Secção de Obras Particulares, apresentado por 

Maria José dos Santos Nunes Peças, residente na Quinta do 

Picão, Nº 21 – Brejos de Cristo, freguesia de São Lourenço, 

Concelho de Azeitão, que o prédio urbano sito na Rua da Costa, 

freguesia de Vale do Seixo, Concelho de Trancoso, inscrito sob 

o artigo matricial número 280, está isento de licença de 

utilização, uma vez que, o mesmo foi construído antes da 

entrada em vigor ao Decreto - Lei número trinta e oito mil 

trezentos e oitenta e dois, de sete de Agosto de mil novecentos 

e cinquenta e um. -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A28*  Pedidos de Cedência de Transporte:  -----------------------------  

Em seguida foi presente o despacho relativo ao pedido de 
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transporte que de seguida se transcrevem: -------------------------  

- Uma deslocação de Meda a Vila Franca das Naves, em 5 

de Março, tendo o respectivo transporte sido efectuado 

pela empresa Viúva Carneiro e Filhos, Limitada, no 

valor de 250 euros. -------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte 

despacho: ‘Adjudique-se a realização do transporte à 

Viúva Carneiro & Filhos, Limitada, pelo valor de 250 

euros. À contabilidade. À reunião de Câmara para 

ratificação e reunião’.  ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar. -------------------------  

- Deslocação a Trancoso, em 30 de Março, tendo o 

respectivo transporte sido efectuado pela empresa Viúva 

Carneiro e Filhos, Limitada, no valor de 300 euros. ------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte 

despacho: ‘Adjudique-se a realização do transporte à 

Viúva Carneiro & Filhos, Limitada, pelo valor de 300 

euros. À contabilidade. À reunião de Câmara para 

ratificação e reunião’.  ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar. -------------------------  

- Deslocação a Régua, em 11 de Abril, tendo o respectivo 

transporte sido efectuado pela empresa Viúva Carneiro e 

Filhos, Limitada, no valor de 350 euros. -------------------  
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O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte 

despacho: ‘Adjudique-se a realização do transporte à 

Viúva Carneiro & Filhos, Limitada, pelo valor de 350 

euros. À contabilidade. À reunião de Câmara para 

ratificação e reunião’.  ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar. -------------------------  

*A29*  Campeonato #acional de Karate Shukokai: De seguida, foi 

presente o requerimento número 1353 da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara em 5 do corrente mês de Maio, do Núcleo 

Karate Shukokai das Beiras, a solicitar a aquisição de troféus e 

t-shirts para a realização do evento acima referido. --------------  

Os serviços informaram que se estima o valor de 1.500 euros 

para os troféus e de 897,90 euros para as t-shirts. ----------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

‘Autorizado. Á reunião para ratificação.’ -------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar. -------------------------  

*A30*  Inauguração da Exposição ‘Liturgia da Terra’: De seguida 

foi presente informação dos serviços a dar conta que no âmbito 

da inauguração da exposição de Célia Alves, no dia 8 de Maio, 

torna-se necessário marcar um alojamento de uma noite para o 

professor doutor Vítor Viçoso, a aquisição de um coffee break 

para cerca de 60 pessoas e um arranjo de flores. ------------------  

Os serviços informaram que são necessários os seguintes 
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valores: coffee break – 58,67 euros; arranjo de flores – 7,50 

euros; alojamento – 60 euros. ---------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

‘Autorizado a despesa com o alojamento, o coffee break e as 

flores. A ratificação da reunião de Câmara. Ao 

aprovisionamento.’ ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar. -------------------------  

*A31*  Declaração de Instituição de Utilidade Pública: De seguida, 

foi presente o requerimento número 1422 da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara em 11 do corrente mês de Maio, da ARA 

– Associação de Desenvolvimento, Estudo e Defesa do 

Património da Beira Interior, a solicitar parecer favorável para 

a instrução de processo competente junto da tutela. --------------  

A Câmara Municipal deliberou dar parecer favorável em face 

do interesse público da actividade muito meritória da ARA ao 

serviço da cultura e do património da região. --------------------  

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 

discutir os seguintes assuntos não incluídos na Ordem do 

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

*A32*  Aquisição de Imóvel destinado ao Futuro Centro de 

Interpretação Isaac Cardoso:  -------------------------------------  
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A Câmara Municipal pretendendo construir o futuro Centro de 

Interpretação Isaac Cardoso, deliberou adquirir para o efeito o 

prédio urbano sito na Rua Poço do Mestre, em Trancoso, 

inscrito na matriz predial urbana da freguesia de São Pedro 

sob o artigo 109 e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Trancoso o sob o número 1608/20101202, 

pertencente a Maria Teresa dos Santos, solteira, residente no 

Brasil,  pelo valor de 30.000 euros.  --------------------------------  

Mais foi deliberado dar poderes ao senhor Presidente da 

Câmara para a outorga da respectiva escritura de compra e 

venda. ------------------------------------------------------------------  

*A33*  Destaque de uma Parcela : Em seguida foi presente o 

requerimento número 234, da Secção de Obras Particulares que 

deu entrada nesta Câmara em 14 do passado mês de Abril, de 

Luís Manuel Ramos Batista, residente em Aldeia Velha, a 

solicitar autorização para o destaque de uma parcela de terreno 

a destacar do prédio rústico sito no lugar de Fonte Grande, 

freguesia de Aldeia Nova, inscrito na matriz predial com o 

artigo 718, que confronta de Norte e de Sul com Albino 

Augusto dos Santos, de Nascente com Estrada e de Poente com 

Joaquim Fonseca, descrita na Conservatória do Registo Predial 

sob o número 8/19850527. -------------------------------------------  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 
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Ambiente informaram a Câmara Municipal que o prédio que 

será sujeito à operação de destaque, está situado em zona 

urbana. O pedido de destaque da uma única parcela cumpre 

cumulativamente as seguintes condições constantes no 4º ponto 

do artigo 6º do Decreto-Lei número 26/2010, de 30 de Março. -  

O prédio rústico sobre o qual incide a operação de destaque tem 

a área de 4.592 metros quadrados. A parcela a destacar tem a 

área de 1.388 metros quadrados. A parcela sobrante terá a área 

de 3.204 metros quadrados. A área bruta de implantação das 

construções não poderá ser superior a 347 metros quadrados, a 

área bruta das construções não poderá ser superior a 694 metros 

quadrados, a habitação é constituída no máximo por dois pisos 

habitacionais. ---------------------------------------------------------  

Na parcela sobrante, não será permitido efectuar mais nenhum 

destaque por um prazo de 10 anos. ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o destaque nos termos 

da informação. --------------------------------------------------------  

*A34*  Licença Administrativa para Ampliação/Alteração de uma 

Habitação: Em seguida foi presente o requerimento número 

211, da Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta 

Câmara em 4 do passado mês de Abril, de Alberto Manuel 

Pereira Monteiro, residente em Pinhel, a solicitar obras de 

ampliação e alteração de um prédio sito na Estrada de Pinhel. --  
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A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente informou a Câmara que trata o presente processo do 

pedido de Licença Administrativa para a Ampliação/Alteração 

de uma Habitação, verificando-se que o mesmo não foi alvo de 

Saneamento e Apreciação Liminar por parte do Gestor de 

Procedimento. ---------------------------------------------------------  

Tendo sido solicitada a análise do presente processo sob o 

ponto de vista arquitectónico, considera-se o seguinte: ----------  

Atendendo ao perfil variável da Rua e à volumetria do corpo 

principal do edifício, a pretensão do requerente enquadra-se no 

contexto envolvente, no entanto, é de referir que a aludida 

pretensão, implica o agravamento (de 1.14 para 1.32) da 

desconformidade do Edifício com o índice de Utilização do 

Solo previsto no P.D.M. (0.75) para a Área Urbana de Vila 

Franca das Naves.-----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou deferir o projecto de 

arquitectura, condicionado ao pagamento da coima constante 

do processo de contra-ordenação. ----------------------------------  

*A35*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A36*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 
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por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A37*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17,00 horas, não havendo mais assuntos a tratar,  o senhor 

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

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

senhor Presidente da Câmara e pela Chefe de Divisão 

Administrativa que a redigi.  -----------------------------------------  

O Presidente da Câmara:  

A Chefe de Divisão Administrativa:  

 


