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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 19 DE JUNHO DE 2019. -----------------------  

*A1*  Aos 19 dias do mês de junho do ano de 2019, nesta cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso, sob a presidência do senhor 

Amílcar Salvador e a comparência dos senhores vereadores  

Eduardo Pinto, Ana Luísa Couto, Rogério Tenreiro e Catarina 

Tibério. ----------------------------------------------------------------  

Intervindo, o senhor Presidente da Câmara justificou a presença 

da senhora vereadora Catarina Tibério , atendendo a que o 

senhor vereador João Rodrigues pediu a sua substituição, nesta 

reunião. ----------------------------------------------------------------  

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

número 75/2013, de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 5 

do corrente mês de junho submetida à discussão e votação, 

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

foi, antecipadamente, distribuída a  todos os membros do 

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

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

ter participado na discussão e votação a senhora vereadora 
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Catarina Tibério, por não ter estado presente nessa reunião, foi,  

ainda, deliberado afixar a referida at a no átrio do edifício dos 

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

Município.  -------------------------------------------------------------  

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

114, datado de 18 do corrente mês de junho e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 1.049.811,26€; -------------------  

- Operações não Orçamentais: 198.320,46€.  ----------------  

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

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

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

Ponto 1:  Informação atualizada relativa ao cálculo dos 

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

Ponto 2: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

de alteração ao alvará de loteamento sito na Quinta do 

Conde, em Trancoso e relacionado com o lote n.º 26. -------  

Ponto 3: Análise, discussão e votação relativas  ao auto de 

medição de trabalhos n.º  5, respeitante à empreitada 

“Centro de Desenvolvimento e Inovação Social de 

Trancoso” .  --------------------------------------------------------  

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

medição n.º  6 de trabalhos complementares, respeitante à 

empreitada “Centro de  Desenvolvimento e Inovação Social 
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de Trancoso” .  ----------------------------------------------------  

Ponto 5: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição n.º  7 de trabalhos complementares, respeitante à 

empreitada “Centro de Desenvolvimento e Inovação Social 

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

Ponto 6:  Análise, discussão e votação relativas a uma 

informação técnica relacionada com a execução de 

trabalhos complementares na empreitada “Área de 

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

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

segurança e saúde, respei tante à empreitada “Reabilitação 

e Beneficiação da EN 226: Trancoso – Lactovil” .  -----------  

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

assunção de compromissos plurianuais, relacionados com a 

contratação de transportes escolares, para o ano letivo de 

2019/2020, a submeter a autorização prévia da Assembleia 

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

Ponto 9: Apreciação da 10. ª alteração ao orçamento da 

receita e da despesa e à correspondente alteração às 

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

Ponto 10:  Análise,  discussão e votação respeitantes às contas 

consolidadas do grupo municipal, relativas ao e xercício 

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

Ponto 11: Análise, discussão e votação relativas a cinco 

aditamentos aos contratos de empréstimo de longo prazo, a 
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contratualizar com o Banco Millennium BCP, SA, 

destinados ao financiamento da Construção da ETAR de 

Vila Franca das Naves, da Construção do Centro de 

Recolha Oficial de Animais, da Requalificação do Estádio 

Municipal de Trancoso, do Projeto INOVCAST –  

Construção da Área de Acolhimento Empresarial e 

Requalificação de Edifício para Instalação de Incubadora 

de Empresas e da Requalificação da Rede Viária 

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

Ponto 12:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

proibição de uso de foguetes e fogo de artificio, em 

período crítico. --------------------------------------------------  

Ponto 13:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

fixação do preço de ingresso no Festival de Música no 

Castelo. -----------------------------------------------------------  

Ponto 14:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

fixação do preço de venda da caneca alusiva à Festa da 

História / 2019. --------------------------------------------------  

Ponto 15: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

de isenção do pagamento de taxas, solicitado pela empresa 

“Lactovil –  Lacticínios de Trancoso, S.A.”.  -----------------  

ORDEM DO DIA 

*A7*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor Presidente 

da Câmara para entregar convites aos senhores vereadores , 

incentivando-os a estarem presentes na inauguração do Centro 
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Escolar da Ribeirinha que, no próximo dia 21 do corrente mês 

de junho, irá ter lugar em Palhais, com a presença do senhor 

Secretário de Estado da Educação. Acrescentou, ainda que, 

aproveitando a ocasião, iria ser assinado o contrato respeitante  

à empreitada “Requalificação do Estádio Municipal de 

Trancoso” .  -------------------------------------------------------------  

*A8*  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara  informou os 

senhores vereadores de que já estava definido o programa 

inerente às comemorações da Festa da História (Bodas Reais), a 

ter lugar nos próximos dias 29 e 30 de junho, dando-lhes 

conhecimento do mesmo.  --------------------------------------------  

*A9*  Continuando a usar da palavra , o senhor Presidente da Câmara 

referiu que o ponto 6 da ordem de trabalhos, relacionado com a 

execução de trabalhos complementares na empreitada “Área de 

Acolh imento Empresarial de Trancoso” ,  iria ser retirado da 

mesma, devida à escassez de fundos disponíveis . -----------------  

*A10*  Por último, o senhor Presidente da Câmara, referindo-se ao 

projeto INOVCAST, informou que haviam sido enviadas aos 

senhores vereadores, como ins trumento de trabalho, versões 

preliminares do Regulamento para atribuição de lotes e do 

primeiro aviso de abertura de procedimento para apresentação 

de candidaturas à atribuição e compra de lotes na Área de 

Acolhimento Empresarial de Trancoso. Como tal,  s olicitou-lhes 

que analisassem esses documentos e sugerissem as alterações 

julgadas oportunas.  ---------------------------------------------------  
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*A11*  Interveio, depois, a senhora vereadora Catarina Tibério para 

referir que o acesso à EB1 de Trancoso precisava de ser 

coberto, evitando, dessa forma, que as crianças se molhassem. -  

Concordando com a necessidade de executar tais trabalhos, at é 

porque se trata de um local bastante ventoso , o senhor 

Presidente da Câmara informou que iria solicitar aos serviços 

técnicos que estudassem este assunto e calculassem os  custos 

inerentes a tal intervenção.  ------------------------------------------  

*A12*  Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis:  Seguidamente, foi presente informação da divisão 

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

‘No âmbito do disposto no n .º 5 do artigo 82.º da LOE/2018, 

decidiu o Executivo Municipal optar pela desobrigação de 

aplicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e do Decreto-

lei n.º 127/2012, de 21 de junho, tendo formalizado tal opção, 

através de comunicação dirigida à DGAL, em dezembro último.   

Ainda assim, entende o Executivo ser imprescindível que os 

serviços municipais continuem a apurar, monitorizar e prestar 

informação sobre os Fundos Disponíveis, nos exatos termos 

previstos na referida lei, conforme despacho exarado, no 

passado dia 28 de dezembro. ----------------------------------------  

Informa-se que, na execução do referido cálculo, foram 

consideradas as disposições previstas nos citados diplomas 

legais (Lei 8/2012, de 21 de fevereiro e Decreto-lei 127/2012, 

de 21 de junho), nas suas redações atuais, bem como as 
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disposições sobre a matéria , previstas na Lei 71/2018, de 31 de 

dezembro e ainda o teor do despacho exarado pelo senhor 

Presidente da Câmara em 5 de junho do corr ente ano. ----------  

Considerando as circunstâncias atrás descritas, apurou-se, um 

saldo inicial de Fundos Disponíveis , para o mês de junho, no 

montante de 576.276,74 euros, conforme mapa em anexo , sendo 

que, à presente data, e após a realização dos compromissos já 

assumidos no quadro de apuramento de Fundos para o mês de 

junho, o valor disponível para a assunção de novos 

compromissos é 2.195,40 euros, conforme mapa em anexo.’ ----  

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

*A13*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

alteração ao alvará de loteamento, sito na Quinta do Conde, 

em Trancoso e relacionado com o lote n.º 26:  De seguida, foi 

presente o requerimento número 289 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 14 do passado 

mês de maio, de Maria Arminda Clara Andrade, residente na 

rua do Rio Velho, em Trancoso, a solicitar licença 

administrativa, relativa a uma alteração ao loteamento do 

prédio sito na Quinta do Conde, em Trancoso, relacionada com 

o lote n.º 26. -----------------------------------------------------------  

O setor de licenciamento de obras particulares e loteamento s,  

acerca do assunto referido em epígrafe, prestou a seguinte 

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

‘Trata o presente processo do pedido de Alteração ao Alvará 
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de Loteamento n.º 2/2000, no que diz respeito às condições 

específicas do Lote 26. -----------------------------------------------  

A alteração proposta passa pela redução da área de 

construção, de 296,40 m2 para 148,20 m2 e redução do número 

de pisos de 2 para 1. Em todo o restante,  mantêm-se as 

características inicialmente aprovadas.  ---------------------------  

Analisado o processo, verifica-se que os índices de 

edificabilidade são cumpridos, sendo o número de fogos e os 

parâmetros de dimensionamento de espaços verdes, de 

utilização coletiva, equipamentos, in fraestruturas e estrutura 

viária mantidos, pelo que é merecedor de Parecer Favorável.  --  

Havendo deferimento concordante com o teor da presente 

informação, deverá o processo seguir a tramitação legal , 

conducente ao efetivo Aditamento ao Alvará de Loteamento,  

nomeadamente pelo cumprimento do disposto no artigo 27.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro com ulter iores 

alterações, conjugado com o disposto no artigo 15.º do 

Regulamento de Urbanização e Edif icação do Município de 

Trancoso.’  -------------------------------------------------------------  

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

‘Para efeitos de consulta pública ,  por edital, conforme o 

disposto na alínea d) do ponto 1 do art.º 112.º do Código do 

Procedimento Administrativo e de acordo com o disposto no n.º  

3 do art.º 27.º do Regime Jurídico de Urbanização e 

Edificação, informa-se que, findo o prazo de pronúncia de 10 
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dias úteis, não houve oposição escrita por  parte dos 

interessados.  ----------------------------------------------------------  

As alterações foram solicitadas por Maria Arminda Clara 

Andrade e incidem no lote 26, sito na Quinta do Conde, União 

das Freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e Souto 

Maior.’  -----------------------------------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica pr estada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar a alteração 

solicitada ao alvará de loteamento, devendo cumprir-se os 

formalismos legais subsequentes. ----------------------------------  

*A14*  Análise, discussão e votação relativas  ao auto de medição de 

trabalhos n.º  5, respeitante à empreitada “Centro de 

Desenvolvimento e Inovação Social de Tr ancoso”:  

Seguidamente, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a dar 

conta que o auto de medição está de acordo com as medições 

efetuadas em obra e com os preços unitários constantes na 

proposta, importando no valor de 29.253,21€, a que acresce o 

IVA, à taxa legal em vigor.  ------------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos, no montante de 29.253,21€.  --------------  

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

6 de trabalhos complementares, respeitante à empreitada 

“Centro de Desenvolvimento e Inovação Social de 
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Trancoso”:  De seguida, foi presente informação do setor  de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipa is, a dar 

conta que o auto de medição de trabalhos complementares está 

de acordo com as medições efetuadas em obra e com os preços 

unitários constantes na proposta, importando no valor de 325€, 

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 complementares, no montante de 325€.  -  

*A16*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição n.º  

7 de trabalhos complementares, respeitante à empreitada 

“Centro de Desenvolvimento e Inovação Social de 

Trancoso”:  Seguidamente, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipa is, a dar 

conta que o auto de medição de trabalhos complementares está 

de acordo com as medições efetuadas em obra e com os preços 

unitários constantes na proposta, importando no valor de 

2.437,25€, 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 complementares, no montante de 

2.437,25€.  -------------------------------------------------------------  

*A17*  Análise, discussão e votação re lativas ao plano de segurança 

e saúde, respeitante à empreitada “Reabilitação e 

Beneficiação da EN 226: Trancoso – Lactovil”:  De seguida, 
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foi presente informação do setor de acompanhamento e 

fiscalização de obras municipais a informar que,  o empreiteiro 

tinha apresentado o Plano de Segurança e Saúde e de acordo 

com o previsto no n.º 1 do art.º 12.º do Decreto – Lei n.º  

273//2003, de 29 de outubro, o mesmo deveria ser aprovado 

pelo dono da obra e comunicada a sua aprovação à Autoridade 

de Condições de Trabalho. -------------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal  deliberou aprovar o Plano de 

Segurança e Saúde, respeitante à empreitada supra referida,  

devendo cumprir-se os formalismos legais  subsequentes, 

nomeadamente a comunicação da sua aprovação à Autoridade 

de Condições de Trabalho. ------------------------------------------  

*A18*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à assunção 

de compromissos plurianuais, relacionados com a 

contratação de transportes escolares, para o ano letivo de 

2019/2020, a submeter à autorização prévia da Assembleia 

Municipal de Trancoso:  Seguidamente, o senhor Presidente da 

Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou a 

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

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

a assunção de compromissos plurianuais está sujeita à 

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

Assim, considerando a necessidade de iniciar os procedimentos 

administrativos de contratação dos serviços essenciais ao 
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regular funcionamento do ano letivo de 2019/2020, 

nomeadamente a contratualização dos transportes escolares em 

autocarro e tendo em atenção a plurianualidade de que se 

revestem os referidos contratos, bem como os montantes base 

envolvidos, os mesmos carecem de autorização prévia  da 

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

Neste contexto, propõe-se que seja remetido à Assembleia 

Municipal o pedido de autorização prévia à abertura do 

procedimento em causa, estimando-se como valor base os 

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

 Custo Estimado 

Exercício 2019 

Custo Estimado 

Exercício 2020 

Contratação de Transportes 

Escolares em Autocarro Ano 

Letivo de 2019/2020 

119.000,00€  251.500,00€  

 

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

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

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

de 21 de fevereiro,  deliberou aprovar a proposta apresentada, 

requerendo, à Assembleia Municipal, autorização prévia para 

a contratação mencionada e consequente assunção de despesa, 

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

*A19*  Apreciação da 10.ª alteração ao orçamento da receita e da 

despesa e à correspondente alteração às grandes opções do 

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

Tendo sido presentes a 10.ª alteração ao orçamento da receita e 

da despesa, com valores equivalentes para o total de reforços e 
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para o total de diminuições, no montante de 209.563,58€  e a 

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

a Câmara Municipal tomou conhecimento das alterações 

verificadas nos referidos documentos, atendendo a que se 

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

*A20* Análise, discussão e votação respeitantes às contas 

consolidadas do grupo municipal, relativas ao exercício 

económico de 2018: --------------------------------------------------------------------  

Tendo sido presentes as contas consolidadas do grupo 

municipal de Trancoso, relativas ao exercício económico de 

2018, em conformidade com o previsto no art.º 75.º  da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro,  ------------------------------------------  

a Câmara Municipal deliberou, por maioria, proceder à 

aprovação das contas, com um ativo líquido de 55.242.380,42€  

e um passivo de 29.785.039,07€, um total de proveitos e 

ganhos de 10.600.956,58€, um total de custos e perdas de 

14.710.308,08€ e um consequente resultado líquido negativo 

de 4.109.351,50€.  -----------------------------------------------------  

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

Mais, foi ainda deliberado submeter as contas consolidadas à 

apreciação e votação, por parte da Assembleia Municipal de 

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

*A21*  Análise, discussão e votação relativas  a cinco aditamentos 

aos contratos de empréstimo de longo prazo, a 

contratualizar com o Banco Millennium BCP, SA, destinados 
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ao financiamento da Construção da ETAR de Vila Franca 

das Naves, da Construção do Centro de Recolha Oficial de 

Animais, da Requalificação do Estádio Municipal de 

Trancoso, do Projeto INOVCAST – Construção da Área de 

Acolhimento Empresarial e Requalificação de Edifício para 

Instalação de Incubadora de Empresas e da Requalificação 

da Rede Viária Municipal:  Acerca deste assunto, o senhor 

Presidente da Câmara informou que, na sequência do envio ao 

Tribunal de Contas dos cinco contratos de e mpréstimo supra 

referidos, celebrados em doze de abril do corrente ano, para 

efeitos de fiscalização prévia, haviam os mesmos sido 

devolvidos ao Município de Trancoso, para que fossem 

prestados alguns esclarecimentos e se procedesse à correção de 

algumas irregularidades. Atendendo a que algumas dessas 

irregularidades colidiam com os contratos inicialmente 

celebrados, foi,  das mesmas, dado conhecimento ao Banco 

Comercial Português, S.A..  ------------------------------------------  

Continuando a usar da palavra, o senhor Presidente da Câmara 

acrescentou que aquele Banco já havia apresentado cinco 

aditamentos aos contratos iniciais, substituindo -os na íntegra, 

acautelando as questões levantadas pelo Tribunal de Contas e 

aproveitando a oportunidade para se reduzir o valor de três 

desses contratos de empréstimo (“Centro de Recolha Oficial de 

Animais”,  “Requalificação do Estádio Municipal de Trancoso”  

e “Requalificação da Rede Viária Municipal”), uma vez que,  
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entretanto, ocorreram adjudicações de empreitadas, por valores 

inferiores aos que estavam orçamentados. -------------------------  

Assim: ------------------------------------------------------------------  

- o montante destinado à construção do “Centro de Recolha 

Oficial de Animais” foi reduzido de 125.046€ para 

108 .771€;  ---------------------------------------------------------  

- o montante destinado à “Requalificação do Estádio 

Municipal de Trancoso”  foi reduzido de 120.538€ para 

83.813€;  ----------------------------------------------------------  

- o montante destinado à “Requalificação da Rede Viária  

Municipal”  foi reduzido de 664.892€ para 523.160€, como 

consequência da adjudicação da empreitada “Reparação e 

Beneficiação da E.N. 226: Trancoso –  Lactovil” .  -----------  

Concordando com o teor dos aditamentos aos contratos 

iniciais, a Câmara Municipal deliberou aprová-los, dando 

poderes ao senhor Presidente da Câmara para os outorgar. ---  

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

de uso de foguetes e fogo de artificio, em período crítico: 

Seguidamente, o setor de ambiente e serviços urbanos , acerca 

do assunto referido em epígrafe, apresentou a seguinte 

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

‘Consta do número 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 

124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, que, durante o 

período crítico, a utilização de fogo-de-artifício ou outros 

artefactos pirotécnicos que não sejam balões com mecha acesa 
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e qualquer tipo de foguetes, está sujeita a autorização prévia 

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

Com o princípio de prevenção e de controlo de possíveis fontes 

de ignição de incêndios, num período coincidente com a  

estação quente e seca e de um elevado número de festividades 

no concelho, tem sido política deste Município suspender, 

durante este período, a emissão da referida autorização prévia.  

Refere o artigo 2º-A do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de 

junho, na sua redação atual, que o período crítico, no âmbito 

do SDFCI, vigora de 1 de julho a 30 de setembro, podendo a 

sua duração ser alterada, em situações excecionais, por 

despacho do membro do governo  responsável pela área das 

florestas.  ---------------------------------------------------------------  

Assim, face ao exposto, o Gabinete Técnico Florestal deste 

Município considera que o princípio seguido nos anos 

anteriores deverá ser mantido no decorrer de 2019. -------------  

Concordando com o teor da informação técnica prestada pelo 

Gabinete Técnico Florestal do Município, a Câmara 

Municipal deliberou não emitir autorizações prévias para 

utilização de fogo de artificio ou outros artefactos 

pirotécnicos, em período cr ítico. -----------------------------------  

*A23*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à fixação 

do preço de ingresso no Festival de Música no Castelo: De 

seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto 

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

‘O Município de Trancoso irá promover, nos próximos dias 19, 

20 e 21 de julho, o Festival de Música no Castelo, evento este 

que animará e atrairá gente ao Centro Histórico e que, dado o 

seu cariz alternativo, com música medieval e de tradição oral, 

convidará diversos públicos a visitar Trancoso.  ------------------  

Assim, revela-se necessário que a Câmara Municipal proceda à 

fixação dos preços de ingresso no c itado festival, pelo que 

proponho, para o efeito, os seguintes valores:  --------------------  

- Bilhete de sexta-feira e sábado - 2€; --------------------------  

- Bilhete de domingo -1€.’  ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A24*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à fixação 

do preço de venda da caneca alusiva à Festa da História /  

2019:  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto referido em epígrafe, apresentou a seguinte proposta 

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

‘O Município de Trancoso, à semelhança dos últimos anos, vai 

promover nos próximos dias 29 e 30 de junho de 2019, mais 

uma edição da Festa da His tória.  -----------------------------------  

É, igualmente, já habitual o Município disponibilizar , para 

venda, uma caneca alusiva à citada Festa da História.  ----------  

Assim, proponho que, para aquele efeito, seja fixado o  preço de 

1,50€  para a venda da mencionada caneca. ’  ----------------------  
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A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A25*  Análise, discussão e votação relativas  a um pedido de 

isenção do pagamento de taxas, solicitado pela empresa 

“Lactovil – Lacticínios de Trancoso, S.A.”:  De seguida, foi 

presente o requerimento número 320 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara, em 27 do passado 

mês de maio, da Lactovil – Laticínios de Trancoso, S.A., com 

sede em Trancoso, a solicitar a isenção do pagamento de taxas 

relativas à emissão do alvará de autorização de utilização.  ------  

Acerca do assunto referido em epígrafe,  foi presente 

informação dos serviços de licenciamento de obras particulares 

e loteamentos que se transcreve na íntegra: -----------------------  

‘Trata o presente processo do pedido de isenção de taxas 

referentes ao processo de Autorização de Utilizaçã o de uma 

Unidade Industrial, localizada em Quinta das Pousadas,  

Trancoso e solicitado pela empresa Lactovil.  ---------------------  

Na argumentação apresentada, a empresa L actovil fundamenta 

o seu pedido no disposto na alínea c) do n .º.  3 do artigo 15.º do 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Licenças do 

Município de Trancoso (R.L.C.T.L.M.T.), remetendo ainda para 

o ofício do Município, registo n.º.  236, enviado em 06/02/2019,  

onde, na sua ótica, o Município "manifesta o reconhecimento 

da importância da existência e manutenção no concelho de 

Trancoso da sua unidade fabril”  (ofício junto em anexo). -------  
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Ora, de acordo com o disposto na alínea c) no n .º. 3 do artigo 

15.º do R.L.C.T.L.M.T. "poderá a Câmara Municipal deliberar 

a isenção ou a redução, até 50%, da taxa pela realização de 

infraestruturas urbanísticas..." de "Indústrias e armazéns que 

venham a ser reconhecidos como de especial interesse social e 

económico."  -----------------------------------------------------------  

Assim, face ao enquadramento legal referido e salvo melhor 

opinião, as taxas em análise não decorrem da realização de 

infraestruturas urbanísticas, mas sim de uma operação 

urbanística de utilização de um edifício.  --------------------------  

No entanto, de acordo com o disposto na alí nea b) do n.º 2 do 

artigo 15.º do R.L.C.T.L.M.T. "poderão ser isentas de taxas 

devidas pela realização de operações urbaní sticas ou 

beneficiar de uma redução, até 50%, por deliberação 

fundamentada da Câmara Municipal , "as pessoas singulares ou 

coletivas, quando estejam em causa situações de calamidade ou 

de desenvolvimento e coesão económico ou soci al do 

Município, ou seja reconhecido o interesse público ou social da 

construção pretendida."’  --------------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços e atendendo ao disposto na alínea b) do n. º 2 do art.º 

15.º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e 

Licenças e Outras Receitas do Município, a Câmara 

Municipal deliberou aprovar a  isenção do pagamento de taxas 

devidas no presente processo de autorização, uma vez que se 
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trata de uma empresa que muito tem contribuído para o 

desenvolvimento económico e social do concelho, 

nomeadamente na criação de postos de trabalho. ----------------  

*A26*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 

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

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

75/2013 de 12 de janeiro, com vista à sua executoriedade 

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

*A27*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A28*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17h00m, não havendo mais assuntos a tra tar, o senhor 

Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, da qual,  

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

senhor Presidente da Câmara e pelo Diretor de Departamento 

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

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  


