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ATA N.º 9 
                                                  ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM OITO DE 
MAIO DE DOIS MIL E DOZE  

 
---- Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, nesta Vila de Nelas e edifício dos 
Paços do Município, reuniu pelas quinze horas, a Câmara Municipal de Nelas, sob a 
presidência da Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo 
Silva Pedro, estando presentes os Senhores Vereadores, Dr. Manuel da Conceição Marques, 
Adelino José Borges Amaral, Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo, Hélder José 
Gomes Ambrósio e Dr. Jorge David Sousa Paiva. ----------------------------------------------------- 
---- Registou-se a falta, considerada justificada, do Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos 
Santos Coelho Seixas, por se encontrar de férias. ------------------------------------------------------ 

 
ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, com cinco votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, 
Dr. Manuel da Conceição Marques, Adelino José Borges Amaral, Hélder José Gomes 
Ambrósio e Dr. Jorge David Sousa Paiva e uma abstenção da Senhora Vereadora Maria 
Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo, a ata da reunião ordinária pública anterior, 
realizada em 24 de abril de 2012, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, 
para efeitos imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Vereadora Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo declarou que se 
absteve na votação da ata da reunião ordinária pública anterior, realizada em 24 de abril de 
2012, por não ter estado presente nessa reunião. ------------------------------------------------------- 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 147.576,28 � (cento e quarenta e sete mil 
quinhentos e setenta e seis euros e vinte e oito cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
170.925,97 � (cento e setenta mil novecentos e vinte e cinco euros e noventa e sete cêntimos).   

 
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA 

 
----- A Senhora Presidente da Câmara apresentou o seguinte assunto para ser incluído na 
Ordem do Dia: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Associação Nacional de Municípios Portugueses � Resolução do Conselho Geral da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses � Conhecimento. -------------------------------- 
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre este assunto, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-lo na ordem de trabalhos da 
presente reunião, nos termos do artigo 83.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. ---------------------------------------------------------------- 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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---- Não foram apresentados assuntos no Período de Antes da Ordem do Dia. -------------------- 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 � OBRAS PÚBLICAS 

 
1.1.VARIANTE DE NELAS � REPARAÇÃO/BENEFICIAÇÃO - 1.ª REVISÃO DE 
PREÇOS DEFINITIVA � CONHECIMENTO 
---- Presente uma informação, datada de 26 de abril de 2012, da Unidade Orgânica de 
Estradas Municipais, Águas e Saneamento Básico, que a seguir se transcreve: -------------------
---- �Variante de Nelas � Reparação/Beneficiação � 1.ª revisão de preços definitiva -------------
---- I. De acordo com o solicitado pela empresa adjudicatária �Irmãos Almeida Cabral, Ld.ª�, 
relativo à 1.ª revisão de preços provisória da obra �Variante de Nelas � Reparação/ 
Beneficiação�, no valor de 21.238,65 � (S/IVA), sendo que à data do calculo ainda não 
estavam publicados os índices referentes ao 3.º trimestre de 2011, informo V.ª Ex.ª que os 
serviços procederam ao cálculo do valor da revisão de preços definitiva, dado que nesta data 
já se encontram publicados todos os índices, nos termos do D.L. n.º 6/2004, sendo o valor 
corrigido de 22.235,07 � (S/IVA). ----------------------------------------------------------------------- 
---- II. Assim, solicito a V.ª Ex.ª a aprovação da 1.ª revisão de preços definitiva no valor de 
22.235,07� (S/IVA), cujo cálculo segue em anexo. --------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------  

 
2 � TAXAS E IMPOSTOS 

 
2.1.PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS 
MUNICIPAIS E RELATÓRIO DA FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO-
FINANCEIRA DAS TAXAS MUNICIPAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS - 
POSTOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NAS REDES VIÁRIAS 
MUNICIPAIS � ALTERAÇÕES DO VALOR DAS TAXAS MUNICIPAIS � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 24 de abril de 2012, da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------
---- �Proposta de Alteração do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais e Relatório da 
Fundamentação Económico-Financeira das Taxas Municipais da Câmara Municipal de Nelas 
- Postos de abastecimento de combustíveis nas redes viárias municipais � Alterações do valor 
das taxas municipais --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I � Descrição da pretensão: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, precisamente, no seu anexo 2 
� tabela de taxas municipais � urbanísticas, artigo x � instalação de áreas de serviço nas redes 
viárias municipais, revela algumas incongruências. Verificou-se que não existe a taxa 
municipal referente ao licenciamento de Postos de abastecimento de combustíveis nas redes 
viárias municipais. Assim sendo, informo que se encontra em fase de aprovação este novo 
artigo: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Artigo XII � Postos de abastecimento de combustíveis nas redes viárias municipais, no 
qual se prevê as taxas do Licenciamento de exploração de posto de abastecimento de 
combustíveis na rede viária municipal: ------------------------------------------------------------------ 
---- a) Licença de exploração por um período de 20 anos - por mangueira e/ou tomada de 
abastecimento; b) Averbamento; c) Vistoria; d) Renovação da Licença de Exploração. ---------
---- 2. Ainda assim, após uma prospeção pelas taxas similares previstas em outros Concelhos, 
verificou-se algumas diferenças, e valores significativamente mais reduzidos, em comparação 
com as taxas municipais do Concelho de Nelas, conforme o indicado no quadro seguinte. 
Após várias reuniões dos Serviços Municipais, chegou-se à conclusão que as taxas previstas 
para os postos de abastecimento de combustíveis nas redes viárias municipais se encontram 
um bocado elevadas. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Enquadramento legal: De acordo com o Decreto-Lei n.º 267/2002. D.R. n.º 273, Série 
I-A de 2002-11-26, na sua terceira alteração introduzida e republicada pelo Decreto-Lei n.º 
195/2008. D.R. n.º 193, Série I de 2008-10-06, estabelece os procedimentos e define as 
competências para efeitos de licenciamento e fiscalização de instalações de armazenamento 
de produtos de petróleo e instalações de postos de abastecimento de combustíveis: -------------
---- Taxas - Artigo 22.º - Taxas de licenciamento e de vistorias ------------------------------------- 
---- 1 - É devido o pagamento de taxas pelos seguintes atos: ----------------------------------------- 
---- a) Apreciação dos pedidos de aprovação dos projetos de construção e de alteração; b) 
Vistorias relativas ao processo de licenciamento; c) Vistorias a realizar para apreciação de 
recursos hierárquicos, quando se trate de licenciamentos previstos no artigo 6.º; d) Vistorias 
para verificação do cumprimento das medidas impostas nas decisões proferidas sobre 
reclamações; e) Vistorias periódicas; f) Repetição da vistoria para verificação das condições 
impostas; g) Averbamentos; h) Reconhecimento de entidades inspetoras de instalações de 
combustíveis derivados do petróleo. ---------------------------------------------------------------------
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim sendo, proponho a aprovação da alteração do Regulamento e Tabela de Taxas 
Municipal de Nelas, de forma a alterar as taxas referentes aos Postos de abastecimento de 
combustíveis nas redes viárias municipais, conforme a redação em anexo. ------------------------
---- 2. Resumidamente, analisadas as taxas municipais de outros Concelhos, análise da 
realidade concelhia, bem como antecedentes neste Município, propõe-se a alteração de duas 
taxas municipais, a prever no Artigo XII � Postos de abastecimento de combustíveis nas redes 
viárias municipais: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- N.º 1.1 � A licença da exploração do posto de abastecimento deverá passar a ser em 
função da capacidade do(s) reservatório(s) e não por mangueira e/ou tomada de 
abastecimento. A taxa municipal pela licença de exploração por período de 20 anos � por 
mangueira e/ou tomada de abastecimento, no valor de 15.721,93� passará a ser em função da 
capacidade (m3) do(s) reservatório(s): -------------------------------------------------------------------
---- Capacidade C>500 � 25.000�; -----------------------------------------------------------------------
---- Capacidade 100<C<500 � 21.000�; -----------------------------------------------------------------
---- Capacidade 50<C<100 � 18.000�; ------------------------------------------------------------------
---- Capacidade 10<C<50 � 15.000�; --------------------------------------------------------------------
---- Capacidade C<10 � 12.000�. -------------------------------------------------------------------------
---- N.º 1.4 � A taxa municipal de renovação da licença de exploração, no valor de 18.000,00 
�, tendo em conta o previsto no ponto 1.1, propõe-se também a sua alteração, de forma levar 
em consideração a capacidade do(s) reservatório(s), passando a ter os seguintes valores: -------
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---- Capacidade C>500 � 21.000 �; ----------------------------------------------------------------------
---- Capacidade 100< C<500 � 18.000�; ----------------------------------------------------------------
---- Capacidade 50< C<100 � 15.000�; -----------------------------------------------------------------
---- Capacidade 10< C<50 � 12.000�; -------------------------------------------------------------------
---- Capacidade C<10 � 9.000�. --------------------------------------------------------------------------
---- Nota: O presente projeto de alteração do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de 
Nelas terá de submeter-se à aprovação da Câmara Municipal e nos termos da legislação em 
vigor, ser objeto de publicação, com vista ao cumprimento legal da apreciação pública e 
recolha de sugestões, pelo prazo de 30 dias úteis, nos termos do artigo 118.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro. -----------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.�  
---- PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS MUNICIPAIS DE 
NELAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANEXO 2 � TABELA DE TAXAS MUNICIPAIS � URBANÍSTICAS 

Artigo N.º Alínea 
Sub-
alínea 

DESIGNAÇÃO  VALOR DA TAXA  

XII       
POSTOS DE ABASTECIMENTO DE 
COMBSTIVEIS NAS REDES VIÁRIAS 
MUNICIPAIS 

   

1       
Licenciamento da exploração de posto de 
abastecimento de combustíveis na rede viária 
municipal 

   

  1.1     Licença de exploração por um período de 20 anos 

Capacidade *(m3): 
C>500 � 25.000� 
100<C<500 � 21.000� 
50<C<100 � 18.000� 
10<C<50 � 15.000� 
C<10 � 12.000� 

  1.2     Averbamento 524.06 � 

  1.3     Vistoria 5.240.64 � 

 
1.4 

  
Renovação da licença de exploração 

Capacidade * (m3): 
C>500 � 21.000 � 
100< C<500 � 
18.000� 
50< C<100 � 15.000� 
10< C<50 � 12.000� 
C<10 � 9.000� 

---- * Por capacidade total de armazenamento do Posto. ---------------------------------------------- 
---- O Relatório da Fundamentação Económico-Financeira das Taxas Municipais da Câmara 
Municipal de Nelas referente à proposta de alteração do Regulamento e Tabela de Taxas 
Municipais - Postos de abastecimento de combustíveis nas redes viárias municipais, fica 
anexo a esta ata (Anexo I), fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara prestou um breve esclarecimento sobre o assunto, 
realçando que o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, em vigor, não contemplava os 
postos de abastecimentos locais e não contemplava as respetivas renovações. Afirmou ainda, 
que a proposta apresentada em reunião ordinária do Executivo Municipal, realizada em 14 de 
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fevereiro de 2012 estipulava taxas muito elevadas. De seguida, pediu esclarecimentos ao 
Senhor Eng.º João Luis, o qual informou a Câmara que na presente proposta, as taxas eram 
fixadas, não por mangueira como era estipulado na proposta anterior, mas tendo em conta a 
capacidade total de armazenamento de cada posto. ----------------------------------------------------  
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que os Senhores Vereadores do 
Partido Socialista iam votar favoravelmente a presente proposta, pois, apesar de acharem que 
eram taxas elevadas, entendiam que eram taxas razoáveis, justas e corretas. Afirmou, também, 
que, desde 2010, que os Senhores Vereadores do Partido Socialista vinham a chamar a 
atenção para o facto da anterior proposta ser muito elevada, o que impediu algum 
investimento no Concelho de Nelas, pois a proposta anterior, ao estipular taxas por 
mangueira, obrigava os investidores a pagarem taxas de cerca de duzentos mil euros. ----------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração do Regulamento e 
Tabela de Taxas Municipais e Relatório da Fundamentação Económico-Financeira das Taxas 
Municipais da Câmara Municipal de Nelas - Postos de abastecimento de combustíveis nas 
redes viárias municipais - e remeter o assunto para aprovação da Assembleia Municipal, nos 
termos da alínea a), do n.º 2, do art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, depois de decorrido o período de inquérito público. -------- 
 

3 � DIVERSOS 
 
3.1.CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE VISEU � CEDÊNCIA DE SALA, 
PARA FORMAÇÃO, NO EDIFÍCIO MULTIUSOS, EM NELAS � REDUÇÃO DE 
TAXA PARA METADE DO VALOR � RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vice-Presidente, 
Dr. Manuel da Conceição Marques, datado de 13 de abril de 2012, que reduziu para metade 
do valor a taxa a pagar pelo Centro de Formação Profissional de Viseu, devido à cedência de 
uma sala, para formação, no Edifício Multiusos, em Nelas, que a seguir se transcreve: ---------
----- �Concordo com a redução de 50%, atendendo ao prescrito no art.º 5.º, n.º 2, alínea c), do 
Regulamento e Taxas do Município de Nelas.� ------------------------------------------------------ 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 03 de abril de 2012, da Secção de 
Taxas e Licenças da Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
---- �Processo de Aquisição do IEFP n.º 0050/DC � FVI/2012 -------------------------------------- 
---- Em 12/04/2012 o IEFP, Centro de Formação Profissional de Viseu, através da sua 
comunicação n.º 0050/DC � FVI/2012, solicita pedido de orçamento para aquisição de 
serviços de espaço formativo com a duração de 300 horas, com início previsto em 23/04/2012 
e términus em 10/08/2012. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- A cedência de instalações no Edifício Multiusos tem taxa prevista no artigo 10.º, n.º 5, 
alínea 5.2, na Tabela de Taxas Municipais em vigor neste Município, que passo a indicar: -----
---- Edifício Multiusos � Galeria: ------------------------------------------------------------------------ 
---- - a) 1.ª hora ou fração: 23,82�; ----------------------------------------------------------------------- 
---- - b) Horas seguintes ou fração: 7,25�. --------------------------------------------------------------
---- O que perfaz o total de 2.191,57�, a que acresce a taxa de IVA em vigor à percentagem de 
23%, no valor de 504,06�, pelo que o valor da taxa pela cedência de instalações é de: 
2.695,63�.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, o ofício n.º 0197/DC-FVI/2012, datada de 16 de abril de 2012, do 
Centro de Formação Profissional de Viseu, que a seguir se transcreve: ----------------------------
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---- �Processo n.º 20124270219 � Notificação de adjudicação para aquisição dos Serviços de 
Cedência de Espaço Formativo para a Turma de Formação de Base � Vida Ativa � 1.ª Ação. -
---- Exm.ºs Senhores --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nos termos gerais do direito, tendo por base a prestação de serviços prevista no art.º 1154, 
do Código Civil e com referência ao processo em epígrafe, vimos por este meio informar que, 
por despacho do Diretor do Centro exarado na informação n.º 0476/FVI-APR/2012, de 2012-
04-16, foi adjudicado à Entidade �Município de Nelas�, a aquisição dos Serviços de Cedência 
de Espaço Formativo para a Turma de Formação de Base � Vida Ativa � 1.ª Ação, no valor de 
1.098,00 � (mil e noventa e oito euros), acrescido de IVA à taxa legal de 23%. ------------------
---- Para os devidos efeitos, junto se remete a Ordem de Compra n.º 20124270221. -------------
---- Mais se informa que se remete, também em anexo, o Contrato de Prestação de Serviços 
n.º 20124270211, que deverá ser devidamente rubricado e assinado e, posteriormente 
devolvido a estes Serviços.� ------------------------------------------------------------------------------ 
3.2.COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE � LEI N.º 08/2012, DE 21 DE 
FEVEREIRO � CONHECIMENTO   
---- Presente um e-mail, datado de 24 de abril de 2012, do Secretário Executivo da 
Comunidade Intermunicipal do Oeste, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 
---- �Lei n.º 08/2012, de 21 de fevereiro � Of. Circular n.º 2012/0315OesteCIM. ----------------
---- Na sequência da deliberação tomada em reunião do Conselho Executivo da OesteCIM, no 
passado dia 12 de abril, encarrega-me o Sr. Presidente do Conselho Executivo da 
Comunidade Intermunicipal do Oeste - OesteCIM, Carlos Lourenço, de enviar a V.Exa, em 
anexo o nosso ofício circular n.º 2012/0315.� ---------------------------------------------------------- 
---- Presente também o Ofício Circular n.º 2012/0315, datado de 18 de abril de 2012, do 
Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal do Oeste, que a seguir se transcreve: -----
---- �Encarrega-me o Senhor Presidente da Comunidade Intermunicipal do Oeste de informar 
o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Comunidade Intermunicipal do Oeste � OesteCIM, em reunião do passado 12 de abril, 
analisou a aplicabilidade da Lei n.º 8/2012, designado por �Lei dos Compromissos e 
Pagamentos em Atraso�, (LCPA), tendo concluído pela impossibilidade da sua aplicação às 
Autarquias. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Com efeito, a especificidade da Administração Pública Local impõe a elaboração de um 
novo quadro legal, que contemple o princípio da redução das dívidas, mas onde seja 
respeitada a autonomia do Poder Local. Estes atuantes têm na sua generalidade evidenciado 
grande capacidade na gestão dos recursos. Os eleitos, melhor que ninguém saberão, a cada 
instante, usar a sua autonomia em cumprimento com os objetivos definidos quer da Lei do 
Orçamento de Estado, quer da Lei de Execução do Orçamento de Estado. ------------------------
---- A não ser assim, com a aplicação da LCPA, podem ocorrer os piores cenários, como 
sejam, a título de exemplo: crianças que ficam sem refeições nas escolas; transportes 
escolares correm o risco de paralisar; recolha de lixo e pagamento de vencimentos aos 
funcionários ficam comprometidos, entre muitos outros. ---------------------------------------------
---- Esta situação obriga a Administração Pública Local a cessar os protocolos celebrados com 
a Administração Central, devolvendo a esta, todas as competências que atualmente lhe estão 
cometidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ou seja, todas estas competências regressam à Administração Central, com as 
consequências que daí advêm, nomeadamente, o aumento da despesa pública, precisamente o 
que se pretende combater e a prestação deficiente dos mesmos serviços. --------------------------
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---- Assumindo que a Administração Pública Local contribuirá para a redução da dívida 
portuguesa, e tentando evitar �uma revolta� das populações ao verem-se privadas de serviços 
essenciais, consequência da aplicação da LCPA aos municípios, impõe-se, assumindo que a 
Administração Pública Local contribuirá para a redução da dívida portuguesa, que a redução 
da dívida deste setor seja feita num prazo razoável e exequível, propondo-se o prazo máximo 
de 10 anos e em percentagem anual a definir caso a caso. --------------------------------------------
---- Os problemas que decorrem da aplicação da LCPA à Administração Pública Local ficam 
bem espelhados no seguinte exemplo: numa empreitada de 29M� (financiada a 80% pelo 
QREN) cujo plano de execução é de 100 dias do mesmo ano económico. Qual a razão para se 
comprometer o valor de 20M�, a quando da celebração do contrato, se a obra deve ser paga 
no decurso deste período, mais 60 dias (em 160 dias)? E qual a razão de se pedir ao 
Município que comprometa os 100% quando, na realidade, este apenas tem que demonstrar a 
capacidade para comprometer os 20% da obra que corresponde a componente nacional da 
mesma (neste caso, 4M�, repartido em 160 dias)? -----------------------------------------------------
---- Igualmente, não se compreende qual a razão pela qual o legislador não permite 
considerar, no cálculo dos Fundos Disponíveis, a receita proveniente do QREN, com base na 
celebração do contrato de financiamento. Ou seja, se do lado da autarquia a celebração do 
contrato gera compromisso total do lado da despesa, é incongruente que o mesmo tipo de 
instrumento jurídico não possa ter igual tratamento do lado da receita. Esta medida não serve 
o interesse público. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A aplicação da LCPA ignora a falta de programação existente quando os pagamentos 
originados pela delegação de competências do Ministério da Educação nas autarquias locais, 
com reflexos no cálculo dos Fundos Disponíveis em termos negativos, uma vez que a 
previsão da receita própria efetiva calculada com base nos períodos homólogos não reflete a 
receita a que o Município tem efetivamente direito. Neste caso, assumem-se compromissos 
mensais, sem poder contar, também mensalmente, com as correspondentes transferências 
resultantes da delegação de competências. -------------------------------------------------------------- 
---- Por outro lado, não se entende a razão do legislador não considerar as receitas 
extraordinárias quando os órgãos deliberativos já tomaram decisões para arrecadação dessa 
receita. Porventura, entende-se uma correção ao fundo no momento seguinte à cobrança 
efetiva. Ora, o que o legislador vem assumir é que esta receita não pode ser considerada em 
momento algum. Se um qualquer Município alienar um imóvel que se consubstancia numa 
entrada de receita, está impedido de considerar esta receita no Fundo Disponível. ---------------
---- Apesar de na última versão do projeto do Decreto-Lei regulamentar ter sido criada a 
abertura para a assunção de compromissos, em que esteja em causa o interesse público, até 10 
dias após a realização da respetiva despesa, coloca-se, no entanto, as questões: no caso de, 
dentro desse prazo não houver Fundos Disponíveis ficam os mesmos negativos? Abdicam-se 
de situações já comprometidas e cujo processo de despesa já se encontra em curso? ------------
---- Sem prejuízo do exposto, a Lei e o projeto de Decreto-Lei preveem um período inviável 
para adaptação dos Municípios a uma nova realidade, alterando de forma abrupta, princípios 
contabilísticos consolidados, desvirtuando o seu Orçamento e tornando-o num instrumento 
sem significado e aplicabilidade. ------------------------------------------------------------------------- 
---- Não obstante o esforço do Governo em melhorar a redação da última versão do projeto do 
Decreto-Lei regulamentar, integrando algumas das propostas apresentadas pela Associação 
Nacional de Municípios Portugueses as alterações introduzidas não permitem ainda 
responder, de forma eficaz, aos problemas já suscitados. --------------------------------------------- 
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---- A difícil situação do nosso País só será ultrapassada com sucesso, sem tumultos e, com 
confiança em todos os agentes eleitos democraticamente, tendo presente a dimensão política 
da questão e não reduzi-la à esfera financeira. --------------------------------------------------------- 
---- Sendo real a possibilidade de estar em causa o serviço público prestado pelas Autarquias 
Locais, o XIX Governo, em nosso entender, deve encarar esse facto com o maior rigor, 
assegurando-se, num primeiro momento, que as Autarquias Locais continuem a garantir às 
suas populações o aceso à educação, transportes escolares, recolha de resíduos, saneamento e 
abastecimento de água, entre outros. --------------------------------------------------------------------- 
---- A Comunidade Intermunicipal do Oeste mantém o firme propósito de dialogar com o 
Governo. Contudo, no imediato e pelas razões já expostas, entende que: --------------------------
---- a) A aplicação da LCPA à Administração Pública Local deve ser repensada e suspensa na 
sua totalidade, até novo entendimento; ------------------------------------------------------------------
---- b) O projeto de decreto-lei que regulamenta a LCPA deve ser reapreciado, não fazendo 
sentido a sua aprovação em reunião de Conselho de Ministros; -------------------------------------
---- c) Deve ser criada uma Comissão Mista de Trabalho, envolvendo o Governo, a 
Associação Nacional de Municípios Portugueses, a Associação Nacional de Freguesias e os 
representantes das Áreas Metropolitanas e Comunidades Intermunicipais; ------------------------
---- d) Esta Comissão Mista de Trabalho deve iniciar os seus trabalhos até ao dia 30 de abril 
do corrente ano, precisando-se o seu mandato e o prazo para apresentação de propostas; -------
---- e) Com o firme propósito de servir as nossas populações e contribuir para um Portugal 
mais equilibrado, creia V.ª Ex.ª no nosso empenho em encontrar uma solução exequível e que 
contemple todos os legítimos propósitos em causa. --------------------------------------------------- 
---- É com esta determinação e vontade de participar, que os doze Municípios do Oeste se 
subscrevem a V.ª Ex.ª com os melhores cumprimentos.� ---------------------------------------------
---- Este ofício foi enviado para conhecimento de: Senhor Presidente da República, Senhora 
Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro Ministro, Senhor Presidente do 
Tribunal de Contas, Senhor Ministro das Finanças, Senhor Ministro Adjunto e dos Assuntos 
Parlamentares, Senhores Presidentes dos Grupos Parlamentares, Senhor Presidente da 
Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Administração Pública, Senhor Presidente 
da Comissão Parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, Senhor 
Secretário de Estado do Orçamento, Senhor Secretário de Estado da Administração Local e 
Reforma Administrativa, Senhor Presidente da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, Senhor Presidente da Associação Nacional de Freguesias, Senhores Presidentes 
das Juntas Metropolitanas e Comunidades Intermunicipais, Senhores Presidentes das Câmaras 
Municipais e Comunicação Social. ---------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente afirmou que várias Câmaras Municipais do País estão a elaborar 
moções demonstrando a inaplicabilidade da Lei atrás descrita. -------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
3.3.ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES � PORTARIA N.º 
106/2012, DE 18 DE ABRIL � FINANCIAMENTO DA AVALIAÇÃO GERAL DE 
PRÉDIOS URBANOS � CONHECIMENTO 
---- Presente um e-mail, datado de 24 de abril de 2012, da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------- 
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------- 
---- Portaria n.º 106/2012, de 18 de Abril � Financiamento da avaliação geral de prédios 
urbanos ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Foi publicada a Portaria n.º 106/2012, de 18 de Abril, relativa ao financiamento da 
avaliação geral de prédios urbanos. ---------------------------------------------------------------------- 
---- A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) discorda em absoluto do 
conteúdo de tal Portaria, uma vez que a mesma afeta às despesas relacionadas com a 
avaliação geral de prédios urbanos 5% da receita tributária do IMI, relativo ao ano de 2011, a 
arrecadar em 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para além de tal constituir um agravamento dos encargos a pagar pelos municípios, o 
valor em causa constitui ainda uma forma de pagamento antecipado, na ótica do custo-
benefício, uma vez que o eventual proveito conexo com a alteração da base tributável dos 
imóveis em avaliação se refletirá apenas a partir do exercício de 2013. ----------------------------
---- Salienta-se, também, que estando atualmente a decorrer a operação de avaliação geral, 
com as vicissitudes de todos conhecida, o valor percentual fixado não tem qualquer 
referencial de custos. Por outro lado, no entendimento da ANMP, qualquer valor percentual 
que fosse considerado deveria ter por referência somente a receita de IMI decorrente da  
tributação dos prédios que estão a ser alvo de avaliação nesse ano, e não em relação à 
totalidade da receita gerada por este imposto. Aliás, grande parte desse valor foi já pago à 
Administração Central. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Portaria n.º 106/2012, de 18 de Abril, ao fixar o valor percentual de 5% sobre as 
receitas tributárias de IMI relativas ao ano de 2011, a arrecadar em 2012, padece, no 
entendimento da ANMP, de problemas que geram a inconstitucionalidade da mesma. Com 
efeito, tratando-se de impostos que constituem receita municipal, como pode  
o Estado determinar unilateralmente o valor da prestação de um serviço sem qualquer critério 
minimamente rigoroso quanto aos custos efetivos desse serviço? Ao fixar a taxa nos termos 
em que o faz, sem qualquer demonstração da correspetividade pelo serviço prestado, o que 
Estado está a fazer é, no fim de contas, a impor aos municípios o pagamento de um imposto e 
não a cobrança de uma taxa. Em linguagem mais simples, estão-se a extorquir verbas,  
numa atitude que caracterizamos de abuso de poder. -------------------------------------------------- 
---- Tal situação gera a inconstitucionalidade das normas da Portaria n.º 106/2012, de 18 de 
Abril. Por isso, a ANMP solicitou já a um ilustre professor de direito a elaboração do suporte 
técnico que propiciará o envio do pedido de declaração de inconstitucionalidade aos órgãos de 
soberania competentes, que têm, em tal âmbito, de tomar as suas opções, responsabilizando-se 
politicamente pelas suas decisões. ----------------------------------------------------------------------- 
---- No mesmo estudo serão equacionadas outras questões, designadamente aquela que se 
refere à impugnação, pelas Câmaras Municipais, dos actos concretos de dedução/�espoliação� 
da verba de 5% do IMI nas transferências a efectuar para os Municípios. -------------------------
---- Oportunamente enviaremos a V.Ex.ª tal estudo técnico. ----------------------------------------- 
---- Com os melhores cumprimentos.� ------------------------------------------------------------------ 
---- A Senhora Presidente afirmou que, no entender da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, a Portaria n.º 106/2012, de 18 de abril, é inconstitucional, tendo a referida 
Associação solicitado um parecer a um constitucionalista, que depois será enviado a esta 
Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
3.4.PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS - PORTARIA 
N.º 106/2012, DE 18 DE ABRIL � OFÍCIO ENVIADO AO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADO E DAS FINANÇAS � CONHECIMENTO 
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---- Presente um e-mail, datado de 24 de abril de 2012, do Gabinete de Apoio à Presidência, 
da Câmara Municipal de Torres Vedras, que a seguir se transcreve: --------------------------------
---- Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------- 
---- Encarrega-me o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Dr. Carlos M. 
S. Miguel, de remeter, para conhecimento de V. Exa., o ofício enviado ao Senhor Ministro 
das Finanças relativo à Portaria 106/2012. -------------------------------------------------------------- 
---- Com os melhores cumprimentos.� ------------------------------------------------------------------ 
---- �Sua Excelência o Ministro de Estado e das Finanças -------------------------------------------- 
---- Portaria n.º 106/12 ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Senhor Ministro das Finanças ------------------------------------------------------------------------ 
---- Fez V.ª Ex.ª publicar no Diário da República, I Série de 18/04, a Portaria n.º 106/12, a 
Portaria n.º 106/12, através da qual ��afeta às despesas relacionadas com avaliação geral dos 
prédios urbanos, uma verba de 5% da receita tributária do imposto municipal sobre os 
imóveis relativo ao ano de 2011, a arrecadar em 2012�. ---------------------------------------------- 
---- Deixando para a Associação Nacional de Municípios Portugueses a aferição da legalidade 
e/ou constitucionalidade desta Portaria, somos a demonstrar a V.ª Ex.ª o quanto esta norma é 
desproporcionada e infundada, representando um verdadeiro esbulho aos Municípios. ---------
---- Pegando no caso de Torres Vedras temos a seguinte situação: ---------------------------------- 
---- a) Existem cerca de 30.000 prédios urbanos a avaliar; -------------------------------------------
---- b) O Ministério das Finanças está a pagar aos peritos avaliadores uma verba, por prédio, 
que anda entre os �0,90 e os � 5,50, em função da tipologia do mesmo; ---------------------------
---- c) Em reunião com os avaliadores que prestam este serviço à Repartição de Finanças de 
Torres Vedras, sabemos que já lhes foram pagos cerca de 460 avaliações e que o valor médio 
de cada avaliação se cifra em � 1,60/avaliação; -------------------------------------------------------- 
---- d) Consequentemente, o Ministério das Finanças irá ter uma despesa com a avaliação dos 
prédios urbanos em Torres Vedras de, sensivelmente, � 48.000,00; --------------------------------
---- e) Por sua vez, tendo o Município de Torres Vedras uma receita expectável de IMI na 
ordem dos � 8.000.000,00, quer dizer que o Ministério das Finanças irá receber de receita da 
Câmara Municipal de Torres Vedras a verba de � 400.000,00, para pagar uma despesa de � 
48.000,00. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Esta enorme discrepância entre o custo efetivo do serviço de avaliação, � 48.000,00 e o 
débito feito pelo Ministério das Finanças,� 400.000,00, só pode ficar a dever-se a lapso 
manifesto na fixação da percentagem. ------------------------------------------------------------------- 
---- Como V.ª Ex.ª, Senhor Ministro, sabe, aos Municípios é cobrado pelo Ministério das 
Finanças 2,5% da receita dos Impostos Autárquicos, para suportar os custos de cobrança e 
neste momento, todos os Municípios do País têm técnicos afetos ao serviço de avaliação dos 
imóveis urbanos, fornecendo às Repartições de Finanças, diariamente, plantas digitalizadas. 
No caso de Torres Vedras, a Câmara Municipal tem quatro técnicos afetos a este serviço. -----
---- Face a este enquadramento, à desproporção verificada entre a despesa com o serviço e a 
receita arrecadada, a não ser manifesto lapso, a fixação da taxa de 5% da receita do IMI, para 
suportar os custos de avaliação é um manifesto esbulho aos Municípios portugueses, num 
processo de flagrante abuso de poder do Estado face às autarquias. --------------------------------
---- Assim, apelamos aos critérios de justiça e equidade que queremos acreditar que V.ª Ex.ª , 
Senhor Ministro, ainda possui, por forma a que as Câmaras Municipais não vejam as suas 
magras receitas diminuídas de uma verba perfeitamente injusta, injustificável e passível de ser 
aferida na sua legalidade e constitucionalidade. -------------------------------------------------------- 
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---- Sem outro assunto, subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos, também pessoais.�  
---- A Senhora Presidente afirmou que o Executivo Municipal estava a ajudar o Serviço de 
Finanças e que depois o Governo cobrava às Câmaras 5% sobre as receitas do IMI. ------------ 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------   
3.5.ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL � MOÇÃO � 
RETENÇÃO DE 5% DE IMI � CONHECIMENTO  
---- Presente um e-mail, datado de 27 de abril de 2012, da Associação de Municípios da 
Região de Setúbal, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------- 
---- �Exm.ª Senhora Presidente --------------------------------------------------------------------------- 
---- Por incumbência do Senhor Presidente do Conselho Diretivo da AMRS, Alfredo 
Monteiro, envia-se em anexo uma Moção emanada da Assembleia Intermunicipal da AMRS 
relativa à redução de 5% da receita tributária do imposto municipal sobre imóveis (IMI) 
relativo ao ano de 2011 para conhecimento de V.ª Ex.ª. ---------------------------------------------- 
---- Com os melhores cumprimentos.� ------------------------------------------------------------------ 
---- �Moção -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Retenção de 5% de IMI 
---- A Portaria n.º 106/2012, de 18/04, publicada em Diário da República, representa mais um 
atentado à autonomia financeira do Poder Local por parte do Governo. ---------------------------
---- Ao reter 5% da receita tributária do imposto municipal sobre imóveis (IMI) relativo ao 
ano de 2011 (a arrecadar em 2012) sob o pretexto de que é para pagar as avaliações dos 
imóveis urbanos, o Governo está uma vez mais a contribuir para a asfixia financeira dos 
Municípios. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os valores em causa, deduzidos mensalmente das transferências a realizar pelo Estado ao 
abrigo da Lei das Finanças Locais, significam milhões de euros em receita que seriam 
empregues nas acções dos Municípios em prol do desenvolvimento dos territórios no quadro 
das suas competências próprias de serviços públicos e, em concreto, da melhoria da qualidade 
de vida das populações, num período de grandes dificuldades financeiras agravadas com as 
intoleráveis medidas de redução das transferências do Orçamento de Estado. --------------------
---- Para além disso, a própria Portaria é dúbia quanto à finalidade da verba retida referindo 
que �as importâncias retidas mensalmente constituem receita própria não consignada da 
Autoridade Tributária e Aduaneira�, ou seja, não servirá exclusivamente para fazer face aos 
encargos com a avaliação dos prédios urbanos. -------------------------------------------------------- 
---- Em face do exposto, os Municípios da Península de Setúbal reunidos em Assembleia 
Intermunicipal no quadro da AMRS, no dia 23 de Abril de 2012, entendem o seguinte: --------
---- - Repudiar mais esta medida da Administração Central levada a cabo à margem de 
qualquer diálogo prévio com as Autarquias; -------------------------------------------------- ---------
---- - Solicitar à ANMP a clarificação desta medida e, nomeadamente, em que moldes foi 
ouvida relativamente à portaria 106/2012 de 18/04 (DR N.º77, Série I); ------------------- -------
---- - Continuar a reivindicar junto do Governo um novo modelo de financiamento das 
Autarquias baseado em todos os impostos do Estado no quadro da autonomia do Poder Local 
consagrada constitucionalmente. ------------------------------------------------------------------------- 
---- Entendem ainda dar conhecimento desta moção ao Governo, Junta Metropolitana de 
Lisboa, municípios de todo o país e comunicação social. --------------------------------------------- 
---- Assembleia Intermunicipal da AMRS, 23 de abril de 2012.� -----------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
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3.6.MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS � PROPOSTA DE ALIENAÇÃO DE 
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DA SOCIEDADE WRC � WEB PARA A REGIÃO 
CENTRO, AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, S.A.  
---- Presente o ofício n.º 2010, datado de 5 de abril de 2012, do Município de Porto de Mós, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------- 
---- Alienação de participação financeira da Sociedade WRC � WEB para a Região Centro, 
Agência de Desenvolvimento Regional, S.A. ---------------------------------------------------------- 
---- O Município de Porto de Mós detém uma participação de 0,55% do capital social da 
WRC � Web para a Região Centro, Agência de Desenvolvimento Regional, S.A., 
correspondente a 1.500 ações subscritas. ---------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com os estatutos da sociedade referida, as ações subscritas pelo Município só 
poderão ser transmitidas a favor de entidades da mesma natureza. ----------------------------------
---- O Município de Porto de Mós não tem interesse em manter-se como acionista, tendo a 
Assembleia Municipal deliberado em 16/12/2011, sob proposta da Câmara Municipal, 
proceder à alienação integral da sua participação financeira. ----------------------------------------
---- Serve o presente para solicitar a V.ª Ex.ª, na qualidade de representante desse Município, 
acionista da WRC, que nos informe do interesse na compra da totalidade ou parte das ações 
detidas por esta Autarquia.� ------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente afirmou que o Executivo Municipal não estava interessado na 
aquisição da referida participação. ----------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, não manifestar interesse na aquisição da 
participação de 0,55% do capital social da WRC � Web para a Região Centro, Agência de 
Desenvolvimento Regional, S,A., correspondente a 1.500 ações subscritas, de que é detentor o 
Município de Porto de Mós. ------------------------------------------------------------------------------  
3.7.ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES � RESOLUÇÃO 
DO CONSELHO GERAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 
PORTUGUESES � CONHECIMENTO 
---- Presente a Circular n.º 59/2012-PB, datada de 8 de Maio de 2012, da Associação Nacional 
de Municípios Portugueses, que envia, em anexo, uma Resolução do Conselho Geral daquela 
Associação, referente ao importante papel das Autarquias Locais no País, a qual fica anexa a 
esta ata (Anexo II), fazendo dela parte integrante. -----------------------------------------------------
--- A Senhora Presente da Câmara leu parte da Resolução apresentada pela Associação 
Nacional de Municípios Portugueses. ------------------------------------------------------------------- 
----- A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------ 
 

4 - CONTABILIDADE 
 
4.1.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES 
DO PLANO DE 2012 � CONHECIMENTO 
 ---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal para o ano de 
2012, n.º 11 e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2012, n.º 10, as quais ficam 
anexas a esta ata (Anexo III), fazendo dela parte integrante. -----------------------------------------
4.2.PAGAMENTO DE FATURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO  
 ---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de abril de 2012, no total de 721.107,18 � (setecentos e vinte e um mil cento e 
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sete euros e dezoito cêntimos), referente a Operações Orçamentais e no total de 43.755,57 � 
(quarenta e três mil setecentos e cinquenta e cinco euros e cinquenta e sete cêntimos), 
referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de 
Contabilidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.3.EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR � COMPONENTE SÓCIO-EDUCATIVA. 
PAGAMENTO DE REFEIÇÕES À ENTIDADE FORNECEDORA � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 26 de abril de 2012, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
---- �Educação Pré-Escolar � Componente Sócio-Educativa � Pagamento de refeições à 
entidade fornecedora. --------------------------------------------------------------------------------------  
---- No âmbito do Programa de Alargamento e Expansão da Rede Pré-Escolar e de acordo 
com a Lei n.º 5/97 e o Dec.Lei n.º 147/97, este Serviço sugere para apreciação de V. Ex.ª e 
posterior aprovação a seguinte transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de 
algumas crianças dos Jardins de Infância de Canas de Senhorim, referentes ao ano letivo de 
2011/2012: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Canas de Senhorim: janeiro de 2012 � 438,48 �; fevereiro de 2012 
� 299,04 �,março de 2012 � 430,08 �. ------------------------------------------------------------------- 
---- TOTAL: 1.167,60 �. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas atrás referidas ao Agrupamento de 
Escolas de Canas de Senhorim. --------------------------------------------------------------------------- 
4.4.PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS 
RELATIVAMENTE ÀS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO CONCELHO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 26 de abril de 2012, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
---- �Pagamento de refeições às entidades fornecedoras relativamente às Escolas do Primeiro 
Ciclo do Ensino Básico do Concelho -------------------------------------------------------------------- 
---- No âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos 
alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de acordo com o Despacho n.º 22.251/05, de 25 de 
outubro, este serviço sugere para apreciação de V.ª Ex.ª e posterior aprovação, a seguinte 
transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de algumas crianças das Escolas 
de Canas de Senhorim, referentes ao ano letivo de 2011/2012: --------------------------------------
---- Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim: -------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim � Pólo Feira: janeiro de 2012 � 1.895,40 �; fevereiro de 
2012 � 1.460,70 �; março de 2012 � 1.544,40 �. ------------------------------------------------------ 
---- TOTAL: 4.900,50 �. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ------------------------------------------------- 
---- - EB1 de Canas de Senhorim � Fojo: janeiro de 2012 � 540,33 �; fevereiro de 2012 � 
458,60 �; março de 2012 � 431,57 �. -------------------------------------------------------------------- 
---- TOTAL: 1.430,50 �; ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas, nos valores e às entidades referidas nessa 
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informação, Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim e Agrupamento de Escolas de 
Canas de Senhorim. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
  

5 - OBRAS PARTICULARES 
 
5.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, N.º 3, DO ART.º 65.º, DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI N.º 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
5.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares � Serviço Administrativo de Obras, referente a processos de 
licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades horizontais, informações 
prévias e outros, deferidos e indeferidos pela Senhora Presidente da Câmara, no período 
compreendido entre 17 e 30 de abril de 2012, a qual fica anexa à ata (Anexo IV), fazendo dela 
parte integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares � Serviço Administrativo de Obras, referente a licenças e 
autorizações de construção e utilização emitidas no período compreendido entre 17 e 30 de 
abril de 2012, a qual fica anexa à ata (Anexo V), fazendo dela parte integrante. -----------------
5.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
ENTRADOS NOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares � Serviço Administrativo de Obras, referente a processos de 
licenciamentos e autorizações administrativas de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, entrados no Serviço Administrativo de Obras no 
período compreendido entre 18 e 27 de abril de 2012, a qual fica anexa à ata (Anexo VI), 
fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------- 
5.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS E ADMISSÕES DE COMUNICAÇÃO 
PRÉVIA OU SUAS PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DA ALÍNEA D), DO N.º 3, DO ART.º 71.º, DO 
DEC.LEI N.º 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � 
APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos alvarás de licenças e 
admissão de comunicação prévia, ou suas prorrogações, caducadas, precedidas de audiência 
prévia, constantes na relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos 
Particulares � Serviço Administrativo de Obras, nos termos da alínea d), do número 3, do art.º 
71.º, do Dec.Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com posteriores alterações, no período 
compreendido entre 17 e 30 de abril de 2012, a qual fica anexa à ata (Anexo VII), fazendo 
dela parte integrante. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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5.3.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. LOCAL: 
BAR FÓRUM, EM NELAS. REQUERENTE: DÁRIO FILIPE GOMES � 
RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vice-Presidente, 
Dr. Manuel da Conceição Marques, datado de 18 de abril de 2012, que aprovou a emissão de 
licença especial de ruído, para o estabelecimento Bar Fórum, sito em Nelas, onde se efetuou 
um espetáculo de karaoke, nos dias 20 e 21 de abril de 2012, das 22:00 horas às 04:00 horas 
dos dias seguintes e requerida por Dário Filipe Gomes, que a seguir se transcreve: --------------
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 16 de abril de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke: Nos dias 20/04/2012 e 21/04/2012, 
das 22:00 horas até às 04:00 horas dos dias seguintes. Local: Bar Fórum, em Nelas. 
Requerente: Dário Filipe Gomes ----------------------------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente vem solicitar autorização para efetuar um karaoke, nos dias 
20/04/2012 e 21/04/2012, das 22:00 horas até às 04:00 horas dos dias seguintes. ---------------- 
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 09/2007, de 17 de janeiro, alterado 
pelo D.L. n.º 278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído, o exercício de 
atividades ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode 
ser autorizado durante o período noturno (entre as 20:00 horas e as 08:00 horas) mediante 
licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Tratando-se de um evento a realizar num fim-de-semana, julgo que não será suscetível 
de originar grande incomodidade ruidosa. -------------------------------------------------------------- 
---- 3. De acordo com a Direção-Geral de Espetáculos, estes eventos são considerados como 
�Exibição pública de videograma�. Assim sendo, são consideradas como atividades ruidosas 
temporárias, de acordo com o artigo 3.º, do RGR. ----------------------------------------------------- 
---- 4. Assim sendo, não vejo inconveniente na emissão da licença especial de ruído, desde 
que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Pela emissão das licenças é devido o pagamento das respetivas taxas fixadas no 
�Regulamento e Tabelas de Taxas�; --------------------------------------------------------------------- 
---- b) A utilização do aparelho de som não deverá ser suscetível de originar problemas para a 
saúde e bem-estar da vizinhança; ------------------------------------------------------------------------- 
---- c) A música não se deverá prolongar além das 04:00 horas da manhã; ------------------------ 
---- d) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adotar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, poderá 
ter de cessar o ruído de imediato; ------------------------------------------------------------------------ 
---- e) Enviar cópia da licença especial de ruído à GNR de Nelas, para efeito de 
conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------
5.4.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. LOCAL: 



Reunião de 08-05-2012                                               

                                                                                                  

 16 

 

BAR FÓRUM, EM NELAS. REQUERENTE: PÊGAS & GOMES � RATIFICAÇÃO 
DE DESPACHO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, Dr.ª 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, datado de 23 de abril de 2012, que 
aprovou a emissão de licença especial de ruído, para o estabelecimento Bar Fórum, sito em 
Nelas, onde se efetuou um espetáculo de karaoke, nos dias 27 e 28 de abril de 2012, das 22:00 
horas às 04:00 horas dos dias seguintes e requerida pela firma Pêgas & Gomes, Ld.ª, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 23 de abril de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke: Nos dias 27/04/2012 e 28/04/2012, 
das 22:00 horas até às 04:00 horas dos dias seguintes. Local: Bar Fórum, em Nelas. 
Requerente: Pêgas & Gomes, Ld.ª ----------------------------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente vem solicitar autorização para efetuar um karaoke, nos dias 
27/04/2012 e 28/04/2012, das 22:00 horas até às 04:00 horas dos dias seguintes. ---------------- 
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 09/2007, de 17 de janeiro, alterado 
pelo D.L. n.º 278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído, o exercício de 
atividades ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode 
ser autorizado durante o período noturno (entre as 20:00 horas e as 08:00 horas) mediante 
licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Tratando-se de um evento a realizar num fim-de-semana, julgo que não será suscetível 
de originar grande incomodidade ruidosa. -------------------------------------------------------------- 
---- 3. De acordo com a Direção-Geral de Espetáculos, estes eventos são considerados como 
�Exibição pública de videograma�. Assim sendo, são consideradas como atividades ruidosas 
temporárias, de acordo com o artigo 3.º, do RGR. ----------------------------------------------------- 
---- 4. Assim sendo, não vejo inconveniente na emissão da licença especial de ruído, desde 
que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Pela emissão das licenças é devido o pagamento das respetivas taxas fixadas no 
�Regulamento e Tabelas de Taxas�; --------------------------------------------------------------------- 
---- b) A utilização do aparelho de som não deverá ser suscetível de originar problemas para a 
saúde e bem-estar da vizinhança; ------------------------------------------------------------------------- 
---- c) A música não se deverá prolongar além das 04:00 horas da manhã; ------------------------ 
---- d) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adotar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, poderá 
ter de cessar o ruído de imediato; ------------------------------------------------------------------------ 
---- e) Enviar cópia da licença especial de ruído à GNR de Nelas, para efeito de 
conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------
5.5.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. LOCAL: 
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BAR FÓRUM, EM NELAS. REQUERENTE: PÊGAS & GOMES � RATIFICAÇÃO 
DE DESPACHO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, Dr.ª 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, datado de 30 de abril de 2012, que 
aprovou a emissão de licença especial de ruído, para o estabelecimento Bar Fórum, sito em 
Nelas, onde se efetuou um espetáculo de karaoke, nos dias 30 de abril de 2012, 04 e 05 de 
maio de 2012, das 22:30 horas às 04:00 horas dos dias seguintes e requerida pela firma Pêgas 
& Gomes, Ld.ª, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 27 de abril de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke: Nos dias 30/04/2012, 04/05/2012 e 
05/05/2012, das 22:30 horas até às 04:00 horas dos dias seguintes. Local: Bar Fórum, em 
Nelas. Requerente: Pêgas & Gomes, Ld.ª ---------------------------------------------------------------
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente vem solicitar autorização para efetuar um karaoke, nos dias 
30/04/2012, 04/05/2012 e 05/05/2012, das 22:30 horas até às 04:00 horas dos dias seguintes. - 
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 09/2007, de 17 de janeiro, alterado 
pelo D.L. n.º 278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído, o exercício de 
atividades ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode 
ser autorizado durante o período noturno (entre as 20:00 horas e as 08:00 horas) mediante 
licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Tratando-se de um evento a realizar em véspera de feriado e num fim-de-semana, julgo 
que não será suscetível de originar grande incomodidade ruidosa. ---------------------------------- 
---- 3. De acordo com a Direção-Geral de Espetáculos, estes eventos são considerados como 
�Exibição pública de videograma�. Assim sendo, são consideradas como atividades ruidosas 
temporárias, de acordo com o artigo 3.º, do RGR. ----------------------------------------------------- 
---- 4. Assim sendo, não vejo inconveniente na emissão da licença especial de ruído, desde 
que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Pela emissão das licenças é devido o pagamento das respetivas taxas fixadas no 
�Regulamento e Tabelas de Taxas�; --------------------------------------------------------------------- 
---- b) A utilização do aparelho de som não deverá ser suscetível de originar problemas para a 
saúde e bem-estar da vizinhança; ------------------------------------------------------------------------- 
---- c) A música não se deverá prolongar além das 04:00 horas da manhã; ------------------------ 
---- d) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adotar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, poderá 
ter de cessar o ruído de imediato; ------------------------------------------------------------------------ 
---- e) Enviar cópia da licença especial de ruído à GNR de Nelas, para efeito de 
conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------
5.6.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. LOCAL: 
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JOHNNY�S BAR, EM NELAS. REQUERENTE: MARIA DE FÁTIMA COSTA MELO 
BATISTA � RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, Dr.ª 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, datado de 20 de abril de 2012, em que 
aprovou a emissão de licença especial de ruído, para o estabelecimento Johnny�s Bar, sito em 
Nelas, onde se efetuou um espetáculo de karaoke, nos dias 20 e 21 de abril de 2012, das 22:00 
horas às 04:00 horas dos dias seguintes e requerida por Maria de Fátima Costa Melo Batista, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 19 de abril de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke: Nos dias 20/04/2012 e 21/04/2012, 
das 22:00 horas até às 04:00 horas dos dias seguintes. Local: Johnny�s Bar, em Nelas. 
Requerente: Maria de Fátima Costa Melo Batista ----------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A requerente vem solicitar autorização para efetuar um karaoke, nos dias 20/04/2012 e 
21/04/2012, das 22:00 horas até às 04:00 horas dos dias seguintes. ---------------------------------
---- II � Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 09/2007, de 17 de janeiro, alterado 
pelo D.L. n.º 278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído, o exercício de 
atividades ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode 
ser autorizado durante o período noturno (entre as 20:00 horas e as 08:00 horas) mediante 
licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Tratando-se de um evento a realizar num fim-de-semana, julgo que não será suscetível 
de originar grande incomodidade ruidosa. -------------------------------------------------------------- 
---- 3. De acordo com a Direção-Geral de Espetáculos, estes eventos são considerados como 
�Exibição pública de videograma�. Assim sendo, são consideradas como atividades ruidosas 
temporárias, de acordo com o artigo 3.º, do RGR. ----------------------------------------------------- 
---- 4. Assim sendo, não vejo inconveniente na emissão da licença especial de ruído, desde 
que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Pela emissão das licenças é devido o pagamento das respetivas taxas fixadas no 
�Regulamento e Tabelas de Taxas�; --------------------------------------------------------------------- 
---- b) A utilização do aparelho de som não deverá ser suscetível de originar problemas para a 
saúde e bem-estar da vizinhança; ------------------------------------------------------------------------- 
---- c) A música não se deverá prolongar além das 04:00 horas da manhã; ------------------------ 
---- d) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adotar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, poderá 
ter de cessar o ruído de imediato; ------------------------------------------------------------------------ 
---- e) Enviar cópia da licença especial de ruído à GNR de Nelas, para efeito de 
conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------
5.7.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. LOCAL: 
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JOHNNY�S BAR, EM NELAS. REQUERENTE: MARIA DE FÁTIMA COSTA MELO 
BATISTA � RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, Dr.ª 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, datado de 24 de abril de 2012, em que 
aprovou a emissão de licença especial de ruído, para o estabelecimento Johnny�s Bar, sito em 
Nelas, onde se efetuou um espetáculo de karaoke, nos dias 24, 27 e 28 de abril de 2012, das 
22:00 horas às 04:00 horas dos dias seguintes e requerida por Maria de Fátima Costa Melo 
Batista, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 23 de abril de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke: Nos dias 24/04/2012, 27/04/2012 e 
28/04/2012, das 22:00 horas até às 04:00 horas dos dias seguintes. Local: Johnny�s Bar, em 
Nelas. Requerente: Maria de Fátima Costa Melo Batista --------------------------------------------- 
---- I - Solicitação da requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A requerente vem solicitar autorização para efetuar um karaoke, nos dias 24/04/2012, 
27/04/2012 e 28/04/2012, das 22:00 horas até às 04:00 horas dos dias seguintes. ----------------
---- II � Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 09/2007, de 17 de janeiro, alterado 
pelo D.L. n.º 278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído, o exercício de 
atividades ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode 
ser autorizado durante o período noturno (entre as 20:00 horas e as 08:00 horas) mediante 
licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Tratando-se de um evento a realizar em véspera de feriado e num fim-de-semana, julgo 
que não será suscetível de originar grande incomodidade ruidosa. ---------------------------------- 
---- 3. De acordo com a Direção-Geral de Espetáculos, estes eventos são considerados como 
�Exibição pública de videograma�. Assim sendo, são consideradas como atividades ruidosas 
temporárias, de acordo com o artigo 3.º, do RGR. ----------------------------------------------------- 
---- 4. Assim sendo, não vejo inconveniente na emissão da licença especial de ruído, desde 
que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Pela emissão das licenças é devido o pagamento das respetivas taxas fixadas no 
�Regulamento e Tabelas de Taxas�; --------------------------------------------------------------------- 
---- b) A utilização do aparelho de som não deverá ser suscetível de originar problemas para a 
saúde e bem-estar da vizinhança; ------------------------------------------------------------------------- 
---- c) A música não se deverá prolongar além das 04:00 horas da manhã; ------------------------ 
---- d) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adotar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, poderá 
ter de cessar o ruído de imediato; ------------------------------------------------------------------------ 
---- e) Enviar cópia da licença especial de ruído à GNR de Nelas, para efeito de 
conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
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5.8.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. LOCAL: 
QUINTA DO CASTANHEIRO � BAR DO NOVO, EM CALDAS DA FELGUEIRA. 
REQUERENTE: JOSÉ ANTÓNIO LOUREIRO LOPES NOVO � RATIFICAÇÃO DE 
DESPACHO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, Dr.ª 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, datado de 20 de abril de 2012, em que 
aprovou a emissão de licença especial de ruído, para o estabelecimento Quinta do Castanheiro 
- Bar no Novo, sito em Caldas da Felgueira, onde se efetuou um espetáculo de karaoke, no dia 
21 de abril de 2012, das 22:00 horas às 04:00 horas do dia seguinte e requerida por José 
António Loureiro Lopes Novo, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------ 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 19 de abril de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke: No dia 21/04/2012, das 22:00 horas 
até às 04:00 horas do dia seguinte. Local: Quinta do Castanheiro � Bar do Novo, em Caldas 
da Felgueira. Requerente: José António Loureiro Lopes Novo -------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O requerente vem solicitar autorização para efetuar um karaoke, no dia 21/04/2012, das 
22:00 horas até às 04:00 horas do dia seguinte. -------------------------------------------------------- 
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 09/2007, de 17 de janeiro, alterado 
pelo D.L. n.º 278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído, o exercício de 
atividades ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode 
ser autorizado durante o período noturno (entre as 20:00 horas e as 08:00 horas) mediante 
licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Tratando-se de um evento a realizar num só dia do fim-de-semana, julgo que não será 
suscetível de originar grande incomodidade ruidosa. -------------------------------------------------- 
---- 3. De acordo com a Direção-Geral de Espetáculos, estes eventos são considerados como 
�Exibição pública de videograma�. Assim sendo, são consideradas como atividades ruidosas 
temporárias, de acordo com o artigo 3.º, do RGR. ----------------------------------------------------- 
---- 4. Assim sendo, não vejo inconveniente na emissão da licença especial de ruído, desde 
que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Pela emissão das licenças é devido o pagamento das respetivas taxas fixadas no 
�Regulamento e Tabelas de Taxas�; --------------------------------------------------------------------- 
---- b) A utilização do aparelho de som não deverá ser suscetível de originar problemas para a 
saúde e bem-estar da vizinhança; ------------------------------------------------------------------------- 
---- c) A música não se deverá prolongar além das 04:00 horas da manhã; ------------------------ 
---- d) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adotar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, poderá 
ter de cessar o ruído de imediato; ------------------------------------------------------------------------ 
---- e) Enviar cópia da licença especial de ruído à GNR de Nelas, para efeito de 
conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
5.9.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. LOCAL: 
QUINTA DO CASTANHEIRO � BAR DO NOVO, EM CALDAS DA FELGUEIRA. 
REQUERENTE: JOSÉ ANTÓNIO LOUREIRO LOPES NOVO � RATIFICAÇÃO DE 
DESPACHO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, Dr.ª 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, datado de 24 de abril de 2012, em que 
aprovou a emissão de licença especial de ruído, para o estabelecimento Quinta do Castanheiro 
- Bar no Novo, sito em Caldas da Felgueira, onde se efetuou um espetáculo de karaoke, no dia 
28 de abril de 2012, das 22:00 horas às 04:00 horas do dia seguinte e requerida por José 
António Loureiro Lopes Novo, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------ 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 23 de abril de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke: No dia 28/04/2012, das 22:00 horas 
até às 04:00 horas do dia seguinte. Local: Quinta do Castanheiro � Bar do Novo, em Caldas 
da Felgueira. Requerente: José António Loureiro Lopes Novo -------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O requerente vem solicitar autorização para efetuar um karaoke, no dia 28/04/2012, das 
22:00 horas até às 04:00 horas do dia seguinte. -------------------------------------------------------- 
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 09/2007, de 17 de janeiro, alterado 
pelo D.L. n.º 278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído, o exercício de 
atividades ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode 
ser autorizado durante o período noturno (entre as 20:00 horas e as 08:00 horas) mediante 
licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Tratando-se de um evento a realizar num só dia do fim-de-semana, julgo que não será 
suscetível de originar grande incomodidade ruidosa. -------------------------------------------------- 
---- 3. De acordo com a Direção-Geral de Espetáculos, estes eventos são considerados como 
�Exibição pública de videograma�. Assim sendo, são consideradas como atividades ruidosas 
temporárias, de acordo com o artigo 3.º, do RGR. ----------------------------------------------------- 
---- 4. Assim sendo, não vejo inconveniente na emissão da licença especial de ruído, desde 
que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Pela emissão das licenças é devido o pagamento das respetivas taxas fixadas no 
�Regulamento e Tabelas de Taxas�; --------------------------------------------------------------------- 
---- b) A utilização do aparelho de som não deverá ser suscetível de originar problemas para a 
saúde e bem-estar da vizinhança; ------------------------------------------------------------------------- 
---- c) A música não se deverá prolongar além das 04:00 horas da manhã; ------------------------ 
---- d) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adotar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, poderá 
ter de cessar o ruído de imediato; ------------------------------------------------------------------------ 
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---- e) Enviar cópia da licença especial de ruído à GNR de Nelas, para efeito de 
conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
5.10.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. LOCAL: 
QUINTA DO CASTANHEIRO � BAR DO NOVO, EM CALDAS DA FELGUEIRA. 
REQUERENTE: JOSÉ ANTÓNIO LOUREIRO LOPES NOVO � RATIFICAÇÃO DE 
DESPACHO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, Dr.ª 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, datado de 30 de abril de 2012, em que 
aprovou a emissão de licença especial de ruído, para o estabelecimento Quinta do Castanheiro 
- Bar no Novo, sito em Caldas da Felgueira, onde se efetuou um espetáculo de karaoke, nos 
dias 30 de abril de 2012 e 05 de maio de 2012, das 22:00 horas às 04:00 horas dos dias 
seguintes e requerida por José António Loureiro Lopes Novo, que a seguir se transcreve: ------
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 26 de abril de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke: Nos dias 30/04/2012 e 05/05/2012, 
das 22:00 horas até às 04:00 horas dos dias seguintes. Local: Quinta do Castanheiro � Bar do 
Novo, em Caldas da Felgueira. Requerente: José António Loureiro Lopes Novo ----------------
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O requerente vem solicitar autorização para efetuar um karaoke, nos dias 30/04/2012 e 
05/05/2012, das 22:00 horas até às 04:00 horas dos dias seguintes. --------------------------------- 
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 09/2007, de 17 de janeiro, alterado 
pelo D.L. n.º 278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído, o exercício de 
atividades ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode 
ser autorizado durante o período noturno (entre as 20:00 horas e as 08:00 horas) mediante 
licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Tratando-se de um evento a realizar em véspera de feriado e num fim-de-semana, julgo 
que não será suscetível de originar grande incomodidade ruidosa. ---------------------------------- 
---- 3. De acordo com a Direção-Geral de Espetáculos, estes eventos são considerados como 
�Exibição pública de videograma�. Assim sendo, são consideradas como atividades ruidosas 
temporárias, de acordo com o artigo 3.º, do RGR. ----------------------------------------------------- 
---- 4. Assim sendo, não vejo inconveniente na emissão da licença especial de ruído, desde 
que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Pela emissão das licenças é devido o pagamento das respetivas taxas fixadas no 
�Regulamento e Tabelas de Taxas�; --------------------------------------------------------------------- 
---- b) A utilização do aparelho de som não deverá ser suscetível de originar problemas para a 
saúde e bem-estar da vizinhança; ------------------------------------------------------------------------- 
---- c) A música não se deverá prolongar além das 04:00 horas da manhã; ------------------------
---- d) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adotar as medidas 
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adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, poderá 
ter de cessar o ruído de imediato; ------------------------------------------------------------------------ 
---- e) Enviar cópia da licença especial de ruído à GNR de Nelas, para efeito de 
conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
5.11.ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DE MOREIRA DE CIMA � 
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE UM DIVERTIMENTO PÚBLICO - FESTA 
PÚBLICA, NO DIA 21 DE ABRIL DE 2012 � LOCAL: LARGO DA LAGE, EM 
MOREIRA DE CIMA - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, Dr.ª 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, datado de 20 de abril de 2012, que 
aprovou a realização de um divertimento público e licença especial de ruído, Festa Pública, no 
Largo da Lage, em Moreira de Cima, no dia 21 de abril de 2012, que a seguir se transcreve: --
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 20 de abril de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Pedido de realização de um divertimento público e licença especial de ruído � Festa 
Pública - Registo n.º 3.765, de 20/04/2012. Local: Largo da Lage, em Moreira de Cima. 
Requerente: Associação Desportiva e Recreativa de Moreira de Cima. ----------------------------  
----- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. A associação requerente solicita autorização para a realização de um divertimento 
público � Festa Popular, no Largo da Lage, em Moreira de Cima, a decorrer no dia 
21/04/2012, com início às 20:00 horas e términus às 04:00 horas. -------------------------------- 
---- II � Enquadramento legal: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A realização de arraiais, romarias, bailes e outros divertimentos públicos organizados 
nas vias públicas, jardins e demais lugares públicos, carece de licenciamento municipal, de 
acordo com o n.º 1, do artigo 50.º, do Regulamento sobre o Licenciamento das Atividades 
Diversas previstas no D.L. n.º 264/2002, de 25/11 e no D.L. n .º 310/2002, de 18/12. -----------
---- 2. Chama-se também a atenção para o facto de ao funcionamento de emissores, 
amplificadores e outros aparelhos sonoros que projetam sons para as vias e demais lugares 
públicos, aplicarem-se os limites fixados no Regulamento Geral de Ruído, aprovado pelo D.L. 
n.º 09/2007, de 17/01, com posteriores alterações do D.L. n.º 278/2007, de 01/09. --------------
---- 3. A realização de festas públicas, nos dias úteis entre as 20:00 horas e as 08:00 horas, aos 
Sábados, Domingos e Feriados, fica condicionada à atribuição de uma licença especial de 
ruído, tal como é referido no art.º 15.º. ------------------------------------------------------------------ 
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- - Neste contexto, não vejo inconveniente no deferimento da petição, fundamentado no 
facto de se tratar de uma festa habitualmente realizada neste local, chamando-se a especial 
atenção para: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- a) Pela emissão das Licenças é devido o pagamento das respetivas taxas fixadas no 
�Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Nelas�, caso não se encontre isento; --------
---- b) Na via de acesso das viaturas de socorro, o estacionamento de veículos só deve ser 
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permitido se dele não resultar prejuízo para o cumprimento das disposições contidas no 
Capítulo II, do D.L. n.º 34/95, de 16 de dezembro; ---------------------------------------------------- 
---- d) A licença pela realização da festa na via pública, bem como a licença especial de ruído, 
são válidas para o dia 21 de abril de 2012, das 22:00 h às 04:00 h. ---------------------------------
---- d) Terá de ser sinalizada de acordo com o Decreto-Regulamentar n.º 22-A/98, de 01 de 
outubro, com posteriores alterações. --------------------------------------------------------------------- 
---- e) A entidade organizadora deverá tomar as medidas necessárias de forma a assegurar a 
segurança de todos os intervenientes. ------------------------------------------ ------------------------- 
---- 2. Enviar cópia da licença especial de ruído à  GNR de Nelas, a fim de dar conhecimento. 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
5.12.ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL �OS CARVALHENSES�, DE 
CARVALHAL REDONDO � PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE UM DIVERTIMENTO 
PÚBLICO (BTT) � PASSEIO DA LIBERDADE, A REALIZAR NO DIA 25 DE ABRIL 
DE 2012 � LOCAL: CONCELHO DE NELAS - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, Dr.ª 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, datado de 23 de abril de 2012, que 
aprovou a realização de um divertimento público - BTT � Passeio da Liberdade, realizado no 
dia 25 de abril de 2012, das 08:00 h às 12:00 h, no Concelho de Nelas e requerido pela 
Associação Recreativa e Cultural �Os Carvalhenses�, de Carvalhal Redondo, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 23 de abril de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Pedido de realização de um divertimento público � BTT �Passeio da Liberdade�, a 
realizar no dia 25/04/2012, das 08:00 h às 12:00 h � Registo n.º 3.424, de 10/04/2012. ---------
---- Local: Concelho de Nelas. Requerente: Associação Recreativa e Cultural �Os 
Carvalhenses�. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. A associação requerente solicita autorização para a realização de uma atividade de  
divertimento público que afeta o trânsito normal � �Passeio BTT� a realizar no dia 
25/04/2012, das 08:00 h às 12:00 h, conforme planta em anexo. ------------------------------------
---- II � Enquadramento legal: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O pedido de autorização para a realização de outras atividades que podem afetar o 
trânsito normal está sujeita ao regime jurídico previsto no D.R. n.º 2-A/2005, de 24/03, de 
acordo com o seu artigo 7.º ------------------------------------------------------------------------------- 
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Solicitado parecer à EP � Estradas de Portugal, S.A., decorrido o prazo de 10 dias úteis 
previsto no CPA (Código do Procedimento Administrativo) - terminou no dia 14/03/2012, 
ainda não se obteve qualquer resposta ao pedido de parecer. Assim sendo, deverá dar-se 
continuidade ao processo administrativo, de forma a dar resposta ao solicitado, sob pena de o 
pedido ficar sem resposta. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim, encontrando-se o pedido devidamente instruído, não vejo qualquer 
inconveniente na realização do divertimento público, devendo, no entanto, a entidade 
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organizadora tomar as medidas necessárias de forma a assegurar a segurança dos participantes 
e o normal fluxo do trânsito nas vias utilizadas. ------------------------------------------------------- 
---- 3. Mais informo que a entidade organizadora deverá ainda garantir que: ----------------------
---- a) Não podem provocar interrupções do trânsito, nem total, nem parcial, salvo nos troços 
de vias públicas em que decorre a manifestação; ------------------------------------------------------ 
---- b) Quando se realizem em via aberta ao trânsito, quer os participantes, quer os 
organizadores, devem respeitar as regras de trânsito, bem como as ordens e instruções dos 
agentes reguladores do trânsito; -------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Informações colocadas na via relacionadas com a realização da manifestação, devem 
ser retiradas imediatamente após a passagem do último participante; ------------------------------
---- d) Não sejam pintados quaisquer símbolos, ou marcas, nas estradas nacionais; --------------
---- e) Qualquer dano causado nas estradas é da responsabilidade da entidade organizadora; ---
---- f) Aconselha-se que a prova seja acompanhada por patrulhas da GNR, ou outra entidade 
de segurança e saúde. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O requerente deverá ser informado do parecer da GNR, datado de 20/04/2012. ----------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------
5.13.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE � AFIXAÇÃO DE 
OUTDOOR (8 M X 3 M), ISENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS. LOCAL: JUNTO 
À ROTUNDA DA VINHA, EM NELAS. REQUERENTE: MUNICÍPIO DE 
CANTANHEDE � APROVAÇÃO 
---- Presente o ofício n.º 4180, datado de 24 de abril de 2012, da Câmara Municipal de 
Cantanhede, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------- 
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas, Dr.ª Isaura Leonor Marques 
de Figueiredo Silva Pedro ---------------------------------------------------------------------------------
---- Colocação de outdoor: XXII Expofacic � Exposição Feira Agrícola, Comercial e 
Industrial de Cantanhede/25 de julho a 5 de agosto de 2012 -----------------------------------------
---- O Município de Cantanhede, em colaboração com a INOVA � Empresa de 
Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede � EEM, vai organizar em Cantanhede, o 
evento referido em epígrafe, na data mencionada. -----------------------------------------------------
---- Solicito a V.ª Ex.ª se digne autorizar a colocação de um outdoor de 8 m x 3 m, na Rotunda 
da Circular de Nelas, com as seguintes coordenadas: 40º31�17.44�N 7º52�0.27�W. -------------
---- O outdoor será colocado no dia 18 de junho e retirado no dia 09 de agosto de 2012. --------
---- Anexa-se imagem do outdoor e planta de implantação. Se houver algum inconveniente na 
implantação proposta, solicitamos a indicação de um novo local. -----------------------------------
---- Mais se requer isenção do pagamento de taxas. ---------------------------------------------------
---- Para qualquer esclarecimento contactar o Senhor Eng.º Francisco Varanda, tel. 
963829670. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Certos do melhor acolhimento para este nosso pedido, subscrevo-me com os melhores 
cumprimentos.� ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- Presente, também, uma informação, datada de 27 de abril de 2012, da Unidade Orgânica 
de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: --------------------------------
---- �Licença de publicidade � Afixação de Outdoor (8 m x 3 m) - Registo n.º 3.933, de 
26/04/2012. Local: Junto à Rotunda da Vinha - Nelas. Requerente: Município de Cantanhede 
---- I - Solicitação do Requerente: ------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. O Município de Cantanhede, em parceria com a INOVA � Empresa de 
Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede � EEM solicita autorização para afixar 
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um Outdoor, com as dimensões de 8,0 metros x 3,0 metros, no período de 18/06/2012 a 
09/08/2012, a fim de publicitar o �XXII Expofacic � Exposição Feira Agrícola, Comercial e 
Industrial de Cantanhede, a decorrer nos dias 25/07 a 05/08. ----------------------------------------
---- II - Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Nos termos do artigo 8.º, do Regulamento de Publicidade do Município de Nelas, estão 
isentos de licença os anúncios de organismos públicos, de instituições de solidariedade social, 
de cooperativas e de outras instituições sem fins lucrativos, desde que relativos à atividade 
que prossigam. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III - Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim sendo, deixo à consideração de V.ª Ex.ª a aprovação ou não da publicidade até 
ao dia 09/08/2012. Caso V.ª Ex.ª concorde, os Serviços Técnicos deverão estar presentes 
quando da instalação do dispositivo publicitário. O Município de Cantanhede encontra-se 
isento do pagamento das taxas. --------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Mais informo que não é permitida a afixação de publicidade em árvores e espaços 
verdes, candeeiros, postes de iluminação pública e elementos de mobiliário urbano, ou nos 
lugares onde seja prejudicada a visibilidade de placas toponímicas e dos sinais de trânsito, o 
acesso e as visitas de edifícios vizinhos, quando o mesmo local exista já inscrita ou afixada 
qualquer mensagem publicitária do mesmo titular. ----------------------------------------------------
---- 3. Decorrido o evento publicitado, a não remoção do suporte publicitário constitui 
contraordenação punível com coima, de acordo com o n.º 4, do artigo 47.º, do Regulamento. -
--- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� ---------------------------------------------------------------
--- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento de publicidade para 
afixação de outdoor, junto à Rotunda da Vinha, em Nelas, em que é requerente o Município 
de Cantanhede, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------------------------------------------------------------
5.14.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DO REGIME DE 
COMPROPRIEDADE DE UM TERRENO RÚSTICO. LOCAL: SORTINHAS, 
PÓVOA DE SANTO ANTÓNIO, FREGUESIA DE CANAS DE SENHORIM. 
REQUERENTES: ABÍLIO ANTÓNIO PAIS ANDRADE E JOSÉ ANTÓNIO PAIS 
ANDRADE � RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, Dr.ª 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, datado de 30 de abril de 2012, que 
aprovou o parecer favorável quanto à constituição de compropriedade, em nome dos 
requerentes Abílio António Pais Andrade e José António Pais Andrade, do prédio rústico, sito 
às �Sortinhas�, em Póvoa de Santo António, inscrito na matriz predial rústica da Freguesia de 
Canas de Senhorim, sob o artigo número 22, que a seguir se transcreve: --------------------------
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 26 de abril de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição do regime de compropriedade de um terreno 
rústico. Local: Sortinhas, Póvoa de Santo António, Freguesia de Canas de Senhorim. 
Requerentes: Abílio António Pais Andrade e José António Pais Andrade. ----------------------- 
---- I. Solicitação dos requerentes: ----------------------------------------------------------------------- 
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---- 1. A celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 
possa resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 
prédios rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos 
prédios, de acordo com o n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto. ---------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o ato ou negócio visa ou 
dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente 
pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana. 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Os dois requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade do terreno rústico, sito às �Sortinhas�, artigo 22, localizado em Póvoa de 
Santo António, Freguesia de Canas de Senhorim, sendo ½ a favor de cada um. ------------------
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável. ------------------------------------------------------------- 
---- - Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fracionamento físico 
de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em lotes 
com vista ao mesmo fim. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -------------------------------------------------------------- 
5.15.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DO REGIME DE 
COMPROPRIEDADE DE UM TERRENO RÚSTICO. LOCAL: CACHAFAL, 
FREGUESIA DE NELAS. REQUERENTES: CARLOS JORGE DE SOUSA MATIAS, 
FERNANDA MARIA DOS SANTOS CARDOSO E HELENA MARIA DOS SANTOS 
GONÇALVES PORTUGAL BATALHA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 26 de abril de 2012, da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------
-- �Pedido de parecer relativo à constituição do regime de compropriedade de um terreno 
rústico. Local: Cachafal, Freguesia de Nelas. Requerentes: Carlos Jorge de Sousa Matias, 
Fernanda Maria dos Santos Cardoso e Helena Maria dos Santos Gonçalves Portugal Batalha. - 
---- I. Solicitação dos requerentes: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 
possa resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 
prédios rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos 
prédios, de acordo com o n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto. ---------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o ato ou negócio visa ou 
dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente 
pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana. 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Os três requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade do terreno rústico, sito ao �Cachafal�, artigo 6945, localizado em Nelas, 
sendo ⅓ a favor de cada um. ---------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável. ------------------------------------------------------------- 
---- - Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fracionamento físico 
de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em lotes 
com vista ao mesmo fim. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. --------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável quanto à constituição de 



Reunião de 08-05-2012                                               

                                                                                                  

 28 

 

compropriedade, em nome dos requerentes Carlos Jorge de Sousa Matias, Fernanda Maria dos 
Santos Cardoso e Helena Maria dos Santos Gonçalves Portugal Batalha, do prédio rústico, 
sito ao �Cachafal�, em Nelas, inscrito na matriz predial rústica da Freguesia de Nelas, sob o 
artigo número 6945, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras 
e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. -------------------------------------------------------- 

 
ENCERRAMENTO 

 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
às quinze horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata que foi lida em voz alta por 
mim, __________________________________________, conforme deliberação tomada em 
reunião ordinária pública, realizada em 27 de dezembro de 2011, que a redigi, subscrevi e 
assino, tendo verificado a sua conformidade com a minuta já aprovada e assinada. -------------- 
 

A Presidente, 
 

__________________________________________ 
 

A Técnica Superior, responsável pela Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, 
 

__________________________________________ 
  
 


