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ATA N.º 7 
                                      ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE NELAS, REALIZADA EM DEZ DE ABRIL DE DOIS MIL E 
DOZE  

 
---- Aos dez dias do mês de abril 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, Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, Maria Antónia 
Ferreira Casquilha de Figueiredo, Hélder José Gomes Ambrósio e Dr. Jorge David Sousa 
Paiva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a ata da reunião ordinária pública anterior, 
realizada em 27 de março de 2012, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, 
para efeitos imediatos. -------------------------------------------------------------------------------------  

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 122.960,93 � (cento e vinte e dois mil 
novecentos e sessenta euros e noventa e três cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
145.345,98 � (cento e quarenta e cinco mil trezentos e quarenta e cinco euros e noventa e oito 
cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 

 
---- Não foram apresentados assuntos para serem incluídos na Ordem do Dia. --------------- 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
---- Não foram apresentados assuntos no Período de Antes da Ordem do Dia. -------------------- 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 � PATRIMÓNIO MUINICIPAL 
 

1.1.LOTEAMENTO �JARDINS DO PARQUE�, SITO AO AREAL, EM NELAS � 
VENDA DE TRÊS LOTES DE TERRENO, POR HASTA PÚBLICA 
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---- Na sequência da deliberação tomada em reunião ordinária do Executivo de 13 de março 
de 2012, a Câmara procedeu á hasta pública, para venda de três lotes de terreno, do 
Loteamento �Jardins do Parque�, sito ao Areal, em frente à Biblioteca Municipal, em Nelas. --
---- A Senhora Presidente da Câmara procedeu à leitura do Edital publicitário das condições 
de venda, datado de 14 de março de 2012, que a seguir se transcreve: -----------------------------
---- �Venda de três lotes de terreno, do Loteamento �Jardins do Parque�, em Nelas. -------------
---- Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, Presidente da Câmara Municipal 
de Nelas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Torna público que, na sequência da deliberação da Câmara Municipal, tomada em sua 
reunião ordinária, realizada em 13 de março de 2012, se vai proceder à venda, por hasta 
pública, de três lotes de terreno, do Loteamento �Jardins do Parque�, localizado no Areal, em 
frente à Biblioteca Municipal, em Nelas, que a seguir se descriminam: ----------------------------
---- - Lote 2: Art.º 3971; Área � 355 m2; Valor de venda: 355 m2 x 45 �/m2 = 16.000,00 �; ----
---- - Lote 3: Art.º 3972; Área � 365 m2; Valor de venda: 365 m2 x 45 �/m2 = 16.500,00 �; ---- 
---- - Lote 6: Art.º 3975; Área � 350 m2; Valor de venda: 350 m2 x 45 �/m2 = 16.000,00 �. ----
---- A venda, por hasta pública, será feita nas seguintes condições: ---------------------------------
---- 1.º - Valor base de licitação � O indicado no valor de cada lote, atrás descrito; --------------
---- 2.º - Valor de cada lanço � 500,00 �; ----------------------------------------------------------------
---- 3.º - A alienação, em hasta pública, terá lugar na reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Nelas, a realizar no Salão Nobre desta Autarquia, no dia 10 de abril de 2012, pelas 15,00 
horas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4.º - O valor da venda obtido deverá ser liquidado na Tesouraria da Câmara Municipal, da 
seguinte forma: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- � Entrada � 10% do valor total da compra, a liquidar até às 16,00 horas do dia seguinte; --
---- � Restante � No ato da celebração da escritura de compra e venda; ----------------------------
---- 5.º As habitações a erigir terão de obedecer às condições previstas no Loteamento. --------
---- Para constar e para os devidos efeitos se publica o presente Edital e outros de igual teor, 
que vão ser afixados nos lugares públicos do costume. -----------------------------------------------
---- E eu, Célia dos Anjos Pais Amaral Tavares, Técnica Superior, responsável pela Unidade 
Orgânica Administrativa e Financeira do Município de Nelas, o subscrevi.�. ---------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara perguntou ao Ex.m.º Público se havia alguém 
interessado na aquisição de algum lote. ----------------------------------------------------------------- 
---- Em virtude de não estar presente na sala ninguém interessado na aquisição de qualquer 
lote, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovou nova alienação, em hasta pública, dos 
três lotes de terreno, do Loteamento �Jardins do Parque�, sito ao Areal, em frente à Biblioteca 
Municipal, em Nelas, propriedade do Município, acima referidos, em data e nas condições a 
designar pela Senhora Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------------- 

 
2 � DIVERSOS 
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2.1.GRUPO PARLAMENTAR DO BLOCO DE ESQUERDA, DA ASSEMBLEIA DA 
REPÚBLICA � RECEÇÃO DE MOÇÕES � AGRADECIMENTO � 
CONHECIMENTO 
---- Presente um e-mail, datado de 27 de março de 2012, do Grupo Parlamentar do Bloco de 
Esquerda, da Assembleia da República, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
---- �Agradecemos o envio dos documentos (moções), os quais serão analisados com toda a 
atenção pelos/as deputados/as do nosso Grupo Parlamentar. ----------------------------------------- 
---- Aproveitamos para reiterar a valorização da comunicação entre os órgãos políticos locais 
e os/as deputados/as da Assembleia da República, uma vez que, no nosso entender, a 
democracia apenas será consequente se o Parlamento estiver a par daquilo que são as opiniões 
e posições dos diferentes órgãos de soberania, importantes veículos de transmissão das 
vontades e necessidades da população.� ---------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
2.2.ARH � ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO CENTRO, IP � 
CESSAÇÃO DE FUNÇÕES � AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO  
---- Presente o ofício n.º 2012-1551, datado de 29 de março de 2012, da ARH � 
Administração da Região Hidrográfica do Centro, I.P., com sede em Coimbra, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Exm.ª Senhora Dr.ª Isaura Leonor Marques Pedro, Presidente da Câmara Municipal de 
Nelas --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cessação de funções ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Estando a cessar funções de Presidente da Administração da Região Hidrográfica do 
Centro, IP, venho expressar um especial reconhecimento e agradecimento por toda a 
cordialidade e colaboração institucional entre V.ª Ex.ª e este Instituto, que tive a honra de 
edificar e servir. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ao longo destes quatro anos, no primeiro, na qualidade de Presidente da Comissão 
Instaladora e nos três subsequentes, como Presidente da Administração da Região 
Hidrográfica do Centro, IP, já com o Instituto em pleno funcionamento, tive o privilégio de 
confirmar o valor, a exigência e o desafio que o desempenho de funções públicas no 
planeamento e gestão dos recursos hídricos no contexto de uma região hidrográfica envolve. 
Desenvolvi a minha atividade com enorme empenho, dedicação e sentido de serviço público. 
Procurei garantir a prossecução da missão de �proteger e valorizar as componentes ambientais 
das águas, bem como proceder à gestão sustentável dos recursos hídricos no âmbito da região 
hidrográfica do Centro�, reforçando os objetivos de qualidade do serviço prestado pela ARH 
do Centro, IP e procurando potenciar os meios e recursos disponíveis. Testemunho as 
qualidades e o empenho do conjunto de trabalhadores que comigo partilharam este percurso 
que agora cessa. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Terminado este exigente e fascinante ciclo da minha vida profissional, regresso à minha 
carreira académica no Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro, 
para reiniciar outro ciclo também exigente e fascinante onde procurarei desenvolver trabalho 
de docência e de investigação que contribua para compreender e potenciar o que de melhor se 
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pode fazer no contexto das políticas públicas, respetivos instrumentos de planeamento 
territorial e sua interação com a sociedade, em prol da utilização coerente e sustentável do 
nosso território e dos recursos ambientais associados, em especial da água e da 
biodiversidade. O meu endereço eletrónico passa a ser o da Universidade teresafidelis@ua.pt, 
o telemóvel permanece o mesmo. ----------------------------------------------------------------------- 
---- Subscrevo-me com elevada consideração. --------------------------------------------------------- 
---- Com os melhores cumprimentos.� ------------------------------------------------------------------  
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------   

 
3 � RECURSOS HUMANOS 

 
3.1.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, 
NAS DECISÕES DOS PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO, COM 
ALEXANDRA SOFIA DA COSTA PINTO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 3 de abril de 2012, que a seguir se transcreve: -------- 
---- �Exmos. Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------- 
---- Pedido de parecer, nos termos do artigo 26.º, n.os 4 e 8, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de 
dezembro, e n.º 1, do artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pela 
Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril � Celebração de Contrato de Prestação de Serviços na 
Modalidade de Avença. ------------------------------------------------------------------------------------
---- Justificação --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nos termos do artigo 26.º, n.os 4 e 8, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, a 
celebração de contratos de aquisição de serviços carece de parecer prévio vinculativo do 
órgão executivo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este parecer depende da verificação dos requisitos previstos no n.º 5, do artigo 26.º, da 
referida lei, com as devidas adaptações: ----------------------------------------------------------------- 
---- a) Verificação do disposto no n.º4 do artigo 35.º da Lei n.º12-A/2008, de 27 de fevereiro, 
alterada pelas Leis n.os64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 
de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, e da 
inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial apto para o desempenho das 
funções subjacentes à contratação em causa; ----------------------------------------------------------- 
---- b) Confirmação de cabimento orçamental; --------------------------------------------------------- 
---- c) Verificação da redução remuneratória. ---------------------------------------------------------- 
---- Os termos e tramitação do referido parecer são regulados pela portaria referida no n.º 1, 
do artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pela Lei n.º 3-B/2010, 
de 28 de abril. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ora, dispõe o artigo 6.º, n.º1 do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pela 
Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril: -------------------------------------------------------------------------
----- �Sem prejuízo dos requisitos referidos nas alíneas c) e d) do n.º 2, do artigo 35.º, da Lei 
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, a celebração de contratos de tarefa e avença depende de 
prévio parecer favorável do órgão executivo relativamente à verificação do requisito referido 
na alínea a), do n.º 2, do mesmo artigo, sendo os termos e a tramitação desse parecer 
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regulados por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das autarquias 
locais, das finanças e da Administração Pública�. -----------------------------------------------------
---- Nos termos do artigo 1.º, da Portaria n.º 9/2012, de 10 de janeiro, �a presente portaria 
regulamenta os termos e a tramitação do parecer prévio vinculativo dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública, previsto no n.º 4, do artigo 
26.º, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e nos artigos n.os 4 e 5, do artigo 35.º, da Lei 
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-
B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de Setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-
B/2011, de 30 de dezembro�. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- No objeto da portaria não consta qualquer referência ao artigo 6.º, n.º 1, do Decreto-Lei 
n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, normativo para 
o qual remete o artigo 26.º, n.º 8 da Lei n.º64-B/2011, de 30 de dezembro. -----------------------
---- Nestes termos, somos de parecer que, as limitações impostas pela Portaria n.º 9/2012, de 
10 de janeiro, não se aplicam às autarquias locais. ---------------------------------------------------- 
---- O artigo 2.º, da referida portaria menciona que os termos e tramitação nela previstos se 
aplicam a todos os contratos de aquisição de serviços, nomeadamente nas modalidades de 
tarefa  e  de avença e, ou, cujo objeto seja a consultadoria  técnica,  designadamente  jurídica,  
arquitetónica, informática ou de engenharia, celebrados por órgãos e serviços abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-
A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, 
de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, no entanto, o nosso entendimento 
relativamente à aplicação do diploma à administração autárquica mantém-se, pois o diploma 
que adapta à administração autárquica o disposto na Lei n.º12-A/2008, de 27 de fevereiro, é o 
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pela Lei n.º3-B/2010, de 28 de abril, e 
este não consta do objeto da referida portaria. ---------------------------------------------------------- 
---- Assim, o parecer prévio vinculativo do contrato de prestação de serviços terá em 
consideração, a título meramente indicativo, as instruções patentes no artigo 3.º da portaria, 
cabendo ao executivo conceder parecer favorável ou não favorável à celebração dos contratos 
de prestação de serviços. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Tratando-se de contratos de avença � têm como objeto prestações sucessivas no exercício 
de profissão liberal, com retribuição certa mensal, podendo ser feito cessar a todo o tempo, 
por qualquer das partes, mesmo quando celebrado com cláusula de prorrogação tácita, com 
aviso prévio de 60 dias e sem obrigação de indemnizar � não nos parece proporcional 
condicionar o parecer favorável às situações constantes do artigo 4.º da Portaria, para além do 
facto de, salvo melhor opinião, considerarmos que a Portaria n.º 9/2012, de 10 de janeiro, não 
se aplica à administração local. --------------------------------------------------------------------------- 
---- Pedido de parecer -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O contrato de prestação de serviços objeto deste pedido de parecer abrange a área 
Assessoria Jurídica nas decisões dos Processos de Contraordenação. ------------------------------ 
---- O contrato revestirá a modalidade de avença, isto é, tem como objeto prestações 
sucessivas no exercício de profissão liberal, com retribuição certa mensal, podendo ser feito 
cessar a todo o tempo, por qualquer das partes, mesmo quando celebrado com cláusula de 
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prorrogação tácita, com aviso prévio de 60 dias e sem obrigação de indemnizar. -----------------
---- Não se trata de trabalho subordinado, pois será prestado com autonomia, bem como não 
se encontrará sujeito à disciplina e direção do órgão nem irá impor o cumprimento de horário 
de trabalho. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Seria inconveniente o recurso a qualquer modalidade de relação jurídica de emprego 
público, pois o trabalho a executar é limitado ao términus dos processos que se encontram 
pendentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A escolha deste procedimento de contratação deve-se ao facto de ser o mais adequado aos 
objetivos a atingir, isto é, os contratos de prestação de serviços na modalidade de avença 
podem ser feitos cessar a todo o tempo, não impondo às partes obrigação de indemnizar, bem 
como não obriga os avençados a um regime de exclusividade. --------------------------------------
---- O contrato de prestação de serviços na modalidade de avença terá o seguinte valor de 
300,00 � de prestação mensal, logo não lhes é aplicável o disposto no artigo 19.º, da Lei n.º 
55-A/2010, de 31 de Dezembro, relativo à redução remuneratória. ---------------------------------
---- Em anexo a esta informação segue a cópia da consulta à BEP, sobre a existência de 
candidatos em situação de mobilidade especial ou em outros instrumentos de mobilidade, e 
confirmação de cabimento orçamental, exigidas pelo artigo 26.º, n.º5, alíneas a) e b) da Lei n.º 
64-B/2011, de 30 de dezembro, com as devidas adaptações. -----------------------------------------
---- Nestes termos, caberá ao órgão executivo emitir parecer sobre a celebração do contrato de 
prestação de serviços aqui proposto.� ------------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 3 de abril de 2012, da Coordenadora da 
Unidade Orgânica de Recursos Humanos e Saúde, que a seguir se transcreve: -------------------
---- �Exmo. Senhor Vice - Presidente da Câmara Municipal ----------------------------------------- 
---- Contrato de Prestação de Serviços de assessoria Jurídica, nas decisões dos Processos de 
Contraordenação, com Alexandra Sofia da Costa Pinto ---------------------------------------------- 
---- Desde Abril de 2007, que esta jurista tem vindo a colmatar uma falha no que concerne à 
elaboração das decisões dos processos contraordenacionais, pois o volume de processos sem 
decisão era tal, que alguns acabaram por prescrever sem que a devida sanção fosse aplicada. 
Com a entrada desta Jurista ao Serviço, colmatámos esse problema, sendo que hoje tais 
decisões se encontram em dia, não ficando qualquer decisão por elaborar. Dada a necessidade 
de dar continuidade à elaboração das propostas de decisão dos processos de contraordenação, 
é essencial que o trabalho e o esforço prestado por esta jurista à Autarquia, tenham 
continuidade, em virtude da sua eficiência e eficácia. -------------------------------------------------
---- Nos termos do artigo 35.º, n.º 2, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas 
Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 
55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, ---------------------------------- 
---- �A celebração de contratos de tarefa e de avença apenas pode ter lugar quando, 
cumulativamente: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Se trate da execução de trabalho não subordinado, para o qual se revele inconveniente o 
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público; ---------------------------
---- b) REVOGADO; --------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- c) Seja observado o regime legal de aquisição de serviços - Ajuste direto; -------------------
---- d) O contratado comprove ter regularizadas as suas obrigações fiscais e com a segurança 
social.� ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O artigo 26.º, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, estipula que é necessário um 
parecer prévio para a celebração de contratos de aquisição de serviços por órgãos e serviços 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pelas 
Leis n.os 64-A/2008, de 31 de Dezembro, e 3-B/2010, de 28 de Abril, designadamente no que 
respeita a contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e de avença, bem 
como o artigo 6.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pela Lei n.º 
3-B/2010, de 28 de abril, nas autarquias locais, o parecer é da competência do órgão 
executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pelas razões aduzidas, numa lógica imperiosa de continuidade no serviço de uma pessoa 
que já exerce essas funções, de grande complexidade, com toda a responsabilidade e que está 
perfeitamente integrada nos serviços deste Município e merecendo a confiança integral, quer 
pessoal, quer profissional, proponho à Senhora Presidente da Câmara, nos termos do artigo 
35.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, 
adaptada à administração autárquica pelo Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 
alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril; conjugado com os artigos 26.º, n.º 8 e seguintes 
da Lei n.64-B/2011, de 30 de dezembro, contratar a aquisição de tal serviço, pelo prazo de um 
ano, devendo para o efeito ser desencadeado um procedimento de ajuste direto, ao abrigo da 
al. a), do n.º 1, do artigo 20.º e artigo 36.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º18/2008, de 29 de Janeiro, na sua atual redação, e ainda endereçar o 
convite ao prestador de serviços acima indicado, nos termos do artigo 115.º, n.º1, alínea g) do 
CCP. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Estimo como valor máximo 3.600,00�, acrescido do valor do IVA à taxa legal em vigor, 
se devido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V. Ex.ª� ----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos favoráveis, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marque de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, 
Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo 
e Dr. Jorge David Sousa Paiva e duas abstenções, dos Senhores Vereadores, Adelino José 
Borges Amaral e Hélder José Gomes Ambrósio, emitir parecer favorável sobre a celebração 
de contrato de prestação de serviços e aprovar o contrato de prestação de serviços, com a 
jurista Dr.ª Alexandra Sofia da Costa Pinto, para a prestação do serviço de assessoria jurídica, 
desta Autarquia, pela quantia de 300,00 � (trezentos euros), por mês, sem inclusão do Imposto 
de Valor Acrescentado, nos termos e de acordo com as informações prestadas pelo Senhor 
Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques e pela Coordenadora da 
Unidade Orgânica de Recursos Humanos e Saúde, atrás descrita. ----------------------------- 
 

4 - CONTABILIDADE 
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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 9 e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2012, n.º 8, as quais ficam 
anexas a esta ata (Anexo I), 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 março de 2012, no total de 596.708,19 � (quinhentos e noventa e seis mil 
setecentos e oito euros e dezanove cêntimos), referente a Operações Orçamentais e no total de 
53.103,63 � (cinquenta e três mil cento e três euros e sessenta e três cêntimos), referente a 
Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de Contabilidade. ------- 
---- Chegou à reunião o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição 
Marques. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.3.APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E 
RELATÓRIO DE GESTÃO DO ANO DE 2011 
---- A Senhora Presidente da Câmara deu um louvor à Senhora Dr.ª Célia Tavares, extensivo a 
todos os restantes funcionários, pelo excelente trabalho executado na elaboração dos 
documentos de prestação de contas e relatório de gestão do ano de 2011, apresentados na 
presente reunião, tendo de, seguida, dado a palavra ao Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos 
Santos Coelho Seixas. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que os 
documentos foram enviados, em devido tempo, aos Senhores Vereadores e que, 
posteriormente responderia às questões colocadas pelos mesmos. ----------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que esperava, na apresentação 
destes documentos, um sinal positivo de boa gestão autárquica por parte do Executivo 
Municipal, o que, segundo ele, não se verificou, que não encontrava nada na apresentação dos 
documentos que o fizesse alterar o seu sentido de voto, ou seja, ia votar contra os documentos 
de prestação de contas e relatório de gestão do ano de 2011, não pelos documentos em si, que 
em sua opinião estavam bem elaborados, mas pela política e opções de gestão erradas do atual 
Executivo Municipal. Afirmou, ainda, que os documentos revelam a situação catastrófica da 
Autarquia, que chegou a uma situação arrasadora, tendo aumentado o passivo, o qual já 
chegou aos valores de antes do pedido de saneamento financeiro, tendo uma situação de 
endividamento crescente e não se tendo verificado qualquer investimento. -----------------------
- De seguida, o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, em seu nome pessoal e em 
nome do Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio, leu a declaração de voto, que a 
seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ponto 4.3 � Aprovação dos documentos de prestação de contas e relatório de gestão do 
ano de 2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os Vereadores do Partido Socialista votam contra os documentos de prestação de contas 
do Exercício de 2011. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Não é pela forma como estão elaborados os documentos e apresentadas as contas, que 
aparentam estar formalmente corretos e espelharem a situação económica e financeira da 
Autarquia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- É contra a política e as opções de gestão do Executivo apoiado pela Coligação PSD-PP, 
que conduziram o Município a esta situação, revelada pelos diversos documentos de prestação 
de contas e atestada pelo relatório de acompanhamento do Plano de Saneamento Financeiro. -
---- Desde logo, importa lembrar que o recurso ao empréstimo para saneamento financeiro, foi 
contraído com a justificação de �transformar dívidas de curto-prazo em dívida de médio e 
longo prazo�. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Como dissemos na altura, este empréstimo não passou de um paliativo, apenas para evitar 
a rutura financeira, com injeção de mais 7,5 milhões de euros, a que de outro modo a 
Autarquia não teria acesso. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Também esse dinheiro foi gasto, o passivo de curto-prazo agravou-se (5,5 M�) e o serviço 
da dívida de médio e longo prazo (apenas juros) custam ao Município quase 5% das suas 
receitas totais. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O recurso ao Plano de Saneamento Financeiro não resolveu o problema, apenas o adiou, 
agravando-o. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Em breves linhas, a situação financeira caracteriza-se por: --------------------------------------
---- - Passivo de 19,7 milhões de euros; ----------------------------------------------------------------- 
---- - Endividamento total de 17 M�; -------------------------------------------------------------------- 
---- - Dívidas à banca, de médio e longo prazo, superiores a 11,5 M�; ----------------------------- 
---- - Dívidas a fornecedores e outros credores, de curto-prazo, de 5,5 M�; ----------------------- 
---- - Endividamento líquido (15.781.438 �) muito superior ao limite legal: excesso de 
endividamento de 3.319.847 �; --------------------------------------------------------------------------- 
---- - Situação líquida (fundos próprios) a degradar-se continuamente: desde 2007, passou de 
46,6 M�, para 32,3 M�; ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Resultados líquidos do exercício negativos de 3,38 M� (superiores em mais de 300 m� 
às amortizações); ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Encargos financeiros de 430 m� e custos extraordinários de 492 m�. ------------------------
---- Em termos de execução orçamental: ---------------------------------------------------------------- 
---- - As Receitas Correntes têm um grau de execução razoável, de 85% e um aumento de 
1,4% em relação a 2010; ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Totalizam 7.480.478 � e representam 72,5% da receita total; --------------------------------- 
---- - Contrariamente as Receitas de Capital têm uma execução de apenas 36,5% e caíram 
72,8% em relação a 2010; --------------------------------------------------------------------------------- 
---- - A grande diferença está nos 7,7 M� recebidos em 2010 de empréstimos bancários; -------
---- - Totalizaram em 2011, 2.831.701 �, apenas 27,5% da receita total; --------------------------- 
---- - Nas transferências do Estado houve uma redução de 5%; --------------------------------------
---- - Verificou-se uma execução de apenas 19,9 % dos 4.87 M� previstos para receber de 
comparticipações do QREN; ------------------------------------------------------------------------------
---- - Saliente-se ainda o baixíssimo grau de execução das receitas previstas com vendas de 
terrenos e habitações, apenas foram recebidos 39,6 m�, 3,6% dos 1.100 m� orçamentados; ----
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---- - As despesas correntes, não obstante a redução de 16% em relação a 2010, continuam a 
ser superiores às receitas correntes, violando um princípio básico da boa gestão, como bem 
conclui o relatório de acompanhamento de PSF; -------------------------------------------------------
---- - Totalizam 8.131.041 � e representam 77,5% da despesa total; --------------------------------
---- - As despesas correntes tiveram uma execução de 92,7%; ---------------------------------------
---- - Ao contrário, as despesas de capital, apenas foram executadas em 30,5%; ------------------
---- - Totalizaram em 2011, 2.366.613 �, apenas 22,5 % do total da despesa; ---------------------
----- - O Investimento (aquisição bens serviços) representa apenas 18% da despesa; ------------
----- - Totalizou 1.899.665 �, um dos valores mais baixos dos últimos anos; ----------------------
----- - Este valor é muito inferior aos 3 M� de amortizações, ou seja, o investimento não cobre 
a depreciação. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Quanto à execução do Plano Plurianual de Investimentos: --------------------------------------
---- - Apenas foram executados 33,9% dos valores previstos, 1.899.665 �, em vez de 
5.603.412 �; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Há apenas quatro rubricas com valores de investimento significativos (mais de 100 m�), 
todas elas obras com comparticipação comunitária, a saber: -----------------------------------------
---- - o Centro Escolar de Nelas (1,196 m�), ------------------------------------------------------------ 
---- - a reparação da Variante de Nelas (108 m�), ------------------------------------------------------ 
---- - a ligação da rotunda das Eiras à EN234 em Nelas (172 m�), ----------------------------------
---- - o Quartel dos Bombeiros de Nelas (118 m�), obra esta já inaugurada em 2009; -----------
---- - As restantes obras em curso, da responsabilidade de Instituições, têm valores investidos 
pela Autarquia, em 2011, bastante diminutos: ----------------------------------------------------------
---- - Ampliação do Quartel dos Bombeiros de Canas de Senhorim, 40,5 m�, --------------------
---- - Centro de Dia e Creche de Vilar Seco, 63 m�; ---------------------------------------------------
---- - Outras obras consideradas estruturantes, não têm qualquer valor investido: ----------------
---- - Ampliação do Lar de Canas de Senhorim, -------------------------------------------------------
---- - Casa da Cultura em Canas de Senhorim. ---------------------------------------------------------
---- Conscientes da gravidade da situação financeira da Autarquia, entendemos algumas 
medidas de contenção nos investimentos e de corte nas despesas correntes. ----------------------
---- Pelo que se viu, até agora, esses cortes apenas tiveram algum significado no 
estrangulamento dos apoios a Associações e Instituições, pondo em causa, nalguns casos, a 
sua atividade e a sus continuidade. -----------------------------------------------------------------------
---- Sugerimos que, para além dos cortes em despesas, o Executivo deva tomar medidas de 
carácter político, que permitam, pelo menos o não agravamento da situação atual. --------------
---- Estamos disponíveis para discutir essas propostas.� ----------------------------------------------
---- Interveio, seguidamente, o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição 
Marques, tendo começado por agradecer aos trabalhadores da Autarquia e ao Senhor 
Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas a forma como apresentaram, na 
presente reunião, os documentos de prestação de contas e relatório de gestão do ano de 2011. 
De seguida e contrariando o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, agradeceu à 
Senhora Presidente da Câmara o facto de ele ter investido cerca de 4 milhões de euros em 
despesa com o Pessoal, o que para ele era um investimento dar emprego aos trabalhadores e 
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que contribuiu para que o Concelho de Nelas tenha apenas uma taxa de desemprego de 6%. 
Afirmou, também, que a declaração de voto dos Senhores Vereadores do Partido Socialista 
tinha grandes inverdades, visto que no total, o Executivo Municipal tinha investido cerca de 8 
milhões de euros em despesas com o pessoal e aquisição de bens e serviços, que houve um 
corte nas transferência da Administração Central para a Administração Local, que o Parque de 
São Miguel, em Nelas, foi pago, na totalidade pelo atual Executivo Municipal, que houve uma 
transferência de verbas do Executivo Municipal para as associações locais de 640.504,00 
euros, tendo, neste ponto agradecido à Senhora Presidente da Câmara pela forma como ela 
trata as associações locais. Recordou, ainda, o investimento feito na Capela Mortuária de 
Lapa do Lobo e nas rotundas e na Casa da Cultura, em Canas de Senhorim, tendo aproveitado 
para informar que, em relação às rotundas de Canas de Senhorim, só faltava aprovar o traçado 
referente ao desvio do trânsito para a obra começar a ser executada. Por fim, afirmou que o 
atual Executivo Municipal não ostracizou as freguesias de Senhorim e de Canas de Senhorim, 
como aconteceu nos executivos passados do Partido Socialista, que os trabalhadores estavam 
a trabalhar em prol das obras do Concelho, que reconhecia a boa gestão dos recursos da 
Autarquia e também dava um louvor à Dr.ª Célia Tavares pelo excelente trabalho apresentado. 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas começou por afirmar que 
os documentos contêm os aspetos técnicos da gestão da Autarquia e as ações e que a Câmara 
deveria julgar as ações. Assim, na parte técnica, afirmou que as obras têm custos 
extraordinários, que havia obras já executadas e que estavam, na presente data, a ser pagas, 
que os juros de mora estavam nas despesas das obras, que o Executivo Municipal, contra a 
sua vontade, teve de reduzir pessoal, não renovando alguns contratos a termo certo, que o ano 
de 2012 iria ser um ano forte de investimento. Afirmou, também, que o endividamento do 
Município era de 16 milhões de euros, que esperava receber algum dinheiro do QREN, que ia 
haver uma modernização da parte administrativa da Autarquia e que, desde sempre, as 
grandes obras, tais como Multiusos, Biblioteca, Piscinas Municipais, etc., foram executadas 
graças aos fundos comunitários, que atualmente não existem e que a manutenção dessas obras 
representa, atualmente, para o Executivo Municipal uma grande despesa corrente, mas que 
tinha esperança que a crise havia de passar e que no ano de 2012 seria muito melhor. ---------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que o 
Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral tinha uma grande irresponsabilidade por ter, 
em 2007, chumbado a Conta de Gerência do ano de 2006, foi uma irresponsabilidade pura, 
crua e nua, do tamanho do mundo. ----------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que tinha competência delegada para aprovar os 
documentos de prestação de contas e relatórios de gestão, apenas tinha que dar conhecimento 
deles à Câmara Municipal, pois o que era importante era a aprovação por parte da Assembleia 
Municipal, mas que ela, por uma questão de total transparência, todos os anos trazia esses 
documentos à aprovação da Câmara Municipal. Agradeceu ao Senhor Vice-Presidente da 
Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques e ao Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos 
Santos Coelho Seixas a defesa que fizeram dos documentos de prestação de contas, pediu ao 
Senhor Jornalista, presente na sala, para não ouvir só meias verdades e que, atualmente, o 
Concelho de Nelas tem freguesias com a maior parte dos equipamentos essenciais, obras 
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pedidas pelos Senhores Presidentes de Junta e reconhecidas pelas populações. Afirmou, 
também que, apesar de não ter renovado contrato a alguns funcionários tem feito contactos 
junto das empresas locais no sentido de não abandonar esses trabalhadores desempregados, 
que a diminuição das despesas só se reflete mais tarde, mas que todas as autarquias do país 
estavam mal devido à crise e que agradecia a preocupação do Senhor Vereador Adelino José 
Borges Amaral, mas que o Executivo ia pagar as suas dívidas em devido tempo. ----------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que 
achava que os documentos de prestação de contas deviam ser aprovados pela Câmara 
Municipal, senão a mesma era multada. ----------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que o que era importante era a aprovação da 
Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas agradeceu a todos os 
trabalhadores da Autarquia pelo excelente trabalho de apresentação dos documentos de 
prestação de contas e relatório de gestão do ano de 2011. --------------------------------------------
---- Seguiu-se uma troca de informações, acerca dos juros de mora, entre os Senhores 
Vereadores Adelino José Borges Amaral e Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, tendo 
o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, depois de esclarecido, afirmado que 
discordava da lei, pois em seu entender, os juros de mora não deviam estar incluídos no custo 
da obra, mas sim incluídos em custos extraordinários, visto que os juros de mora têm a ver 
com o atraso do pagamento da obra, os quais, muitas vezes são retirados dos custos da obra. 
Afirmou também que sempre tinha posto objeções à execução da obra do Parque de São 
Miguel, em Nelas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que se 
o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral pedir ao Serviço de Contabilidade 
informação acerca de quanto é que o Estado comparticipou para a execução do Parque de São 
Miguel, em Nelas, ia chegar à conclusão que foi muito pouco. --------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que se a Senhora Presidente 
tinha poderes para aprovar os documentos então que louvava a sua atitude de os trazer à 
aprovação da Câmara, mas que nada o impedia de votar contra aquilo que era a sua 
consciência, pois não podia votar a favor um documento onde tinha rubricas onde só foram 
realizados 3,6% do orçamentado, pois sempre entendeu que os orçamentos da Câmara 
Municipal apresentavam valores de receitas previstas irrealizáveis e que se os Senhores 
Vereadores do Partido Socialista iam ser multados por votarem contra os documentos de 
prestação de contas e relatórios de gestão então que viessem essas multas. ------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, leu, 
resumidamente, um parágrafo de um documento enviado pelo Tribunal de Contas, referente à 
aprovação dos documentos de prestação de contas por parte das Câmaras Municipais. ----------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que os Membros da Câmara 
nunca iam chegar a acordo em certos aspetos, pois o Executivo Municipal invocava o corte do 
Estado para as Autarquias, corte esse que foi de 5%, mas que o atual governo era do PSD e do 
CDS, não era do Partido Socialista, que gostaria de estar enganado pois para ele a situação da 
Autarquia era catastrófica e para o Executivo Municipal era cor de rosa, pois via com 
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preocupação o avolumar de resultados negativos e que os Senhores Vereadores do Partido 
Socialista estavam disponíveis para discutir medidas de fundo. -------------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, pediu ao 
Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral para ser coerente, pois ele votava contra tudo 
que seja receitas para a Câmara e votava a favor tudo que seja subsídios para as associações. - 
  ---- A Câmara deliberou, 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, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, Maria 
Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva e dois votos contra, 
dos Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral e Hélder José Gomes Ambrósio, 
aprovar os documentos de prestação de contas e o relatório de gestão, respeitantes ao período 
que decorreu de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2011, ficando um exemplar, em 
formato digital, anexo a esta ata (Anexo II), devendo os referidos documentos ser submetidos 
à próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, para apreciação e votação, nos termos 
do disposto na alínea e), do n.º 2, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2001, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------ 
4.4.DECLARAÇÃO DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS, PAGAMENTOS E 
RECEBIMENTOS EM ATRASO, EXISTENTES A 31/12/2011 � CONHECIMENTO  
---- Presente a declaração dos compromissos plurianuais, pagamentos e recebimentos, em 
atraso, existentes a 31/12/2011, desta Câmara Municipal, a qual fica anexa a esta ata (Anexo 
III), fazendo dela parte integrante, devendo a mesma ser presente á próxima sessão ordinária 
da Assembleia Municipal, para conhecimento. --------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 

 
5 - OBRAS PARTICULARES 

 
5.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ART.º 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 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 19 de março de 2012 e 02 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 
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autorizações de construção e utilização emitidas no período compreendido entre 20 de março 
de 2012 e 02 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 20 de março de 2012 e 03 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 20 de março de 2012 e 02 de abril de 2012, a qual fica anexa à ata 
(Anexo VII), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------ 
5.3.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DO REGIME DE 
COMPROPRIEDADE DE UM TERRENO RÚSTICO. LOCAL: VALE DAS 
CADELAS, FREGUESIA DE NELAS. REQUERENTES: JOÃO PAULO BEJA 
SARDO CABRAL RIBEIRO E JORGE ANTÓNIO AMARAL LEMOS � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 23 de janeiro 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: Vale das Cadelas, Freguesia de Nelas. Requerentes: João Paulo Beja Sardo 
Cabral Ribeiro e Jorge António Amaral Lemos. ------------------------------------------------------- 
---- 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 
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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 ao �Vale das Cadelas�, artigo 7145, localizado em 
Nelas, 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�. --------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável quanto à constituição de 
compropriedade, em nome dos requerentes João Paulo Beja Sardo Cabral Ribeiro e Jorge 
António Amaral Lemos, do prédio rústico, sito ao �Vale das Cadelas�, em Nelas, inscrito na 
matriz predial rústica da Freguesia de Nelas, sob o artigo número 7145, nos termos e de 
acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5.4.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DO REGIME DE 
COMPROPRIEDADE DE UM TERRENO RÚSTICO. LOCAL: VALE DAS 
CADELAS, FREGUESIA DE NELAS. REQUERENTES: JOÃO PAULO BEJA 
SARDO CABRAL RIBEIRO E JORGE ANTÓNIO AMARAL LEMOS � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 23 de janeiro 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: Vale das Cadelas, Freguesia de Nelas. Requerentes: João Paulo Beja Sardo 
Cabral Ribeiro e Jorge António Amaral Lemos. ------------------------------------------------------- 
---- 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 dois requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade do terreno rústico, sito ao �Vale das Cadelas�, artigo 7146, localizado em 
Nelas, 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. ------------------------------------------------------------- 
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---- - 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 
compropriedade, em nome dos requerentes João Paulo Beja Sardo Cabral Ribeiro e Jorge 
António Amaral Lemos, do prédio rústico, sito ao �Vale das Cadelas�, em Nelas, inscrito na 
matriz predial rústica da Freguesia de Nelas, sob o artigo número 7146, nos termos e de 
acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.5.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. LOCAL: 
BAR FÓRUM, EM NELAS. REQUERENTE: NUNO MANUEL PEGAS AMARAL � 
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 março de 2012, em 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 16 e 17 de março de 2012, das 
22:30 horas às 04:00 horas dos dias seguintes e requerida por Nuno Manuel Pêgas Amaral, 
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 12 de março de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke: Nos dias 16/03/2012 e 17/03/2012, 
das 22:30 horas até às 04:00 horas dos dias seguintes. Local: Bar Fórum, em Nelas. 
Requerente: Nuno Manuel Pegas Amaral --------------------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente vem solicitar autorização para efetuar um karaoke, nos dias 
16/03/2012 e 17/03/2012, 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 num fim-de-semana, julgo que não será suscetível 
de originar grande incomodidade ruidosa. -------------------------------------------------------------- 
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---- 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: 
BAR FÓRUM, EM NELAS. REQUERENTE: NUNO MANUEL PEGAS AMARAL � 
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 29 de março de 2012, em 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 e 31 de março de 2012, das 
22:30 horas às 04:00 horas dos dias seguintes e requerida por Nuno Manuel Pêgas Amaral, 
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 março de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke: Nos dias 30/03/2012 e 31/03/2012, 
das 22:30 horas até às 04:00 horas dos dias seguintes. Local: Bar Fórum, em Nelas. 
Requerente: Nuno Manuel Pegas Amaral --------------------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente vem solicitar autorização para efetuar um karaoke, nos dias 
30/03/2012 e 31/03/2012, 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 
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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: 
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 23 de março 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, no dia 24 de março de 2012, das 22:00 
horas às 04:00 horas do dia seguinte 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 20 de março de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke: No dia 24/03/2012, das 22:00 horas 
até às 04:00 horas do dia seguinte. 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, no dia 24/03/2012, das 
22:00 horas até às 04:00 horas do dia seguinte. --------------------------------------------------------
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
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---- 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 único dia, 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.� -------------------------------------------------------------- 
5.8.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. LOCAL: 
JOHNNY�S BAR, EM NELAS. REQUERENTE: MARIA DE FÁTIMA COSTA MELO 
BATISTA � RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vice-Presidente, 
Dr. Manuel da Conceição Marques, datado de 28 de março 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 30 e 31 de março 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 28 de março de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke: Nos dias 30/03/2012 e 31/03/2012, 
das 22:00 horas até às 04:00 horas do dia seguinte. Local: Johnny�s Bar, em Nelas. 
Requerente: Maria de Fátima Costa Melo Batista ----------------------------------------------------- 
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---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A requerente vem solicitar autorização para efetuar um karaoke, nos dias 30/03/2012 e 
31/03/2012, 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 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.� -------------------------------------------------------------- 
5.9.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 23 de março 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 
24 de março 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.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 22 de março de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke: No dia 24/03/2012, 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. A entidade requerente vem solicitar autorização para efetuar um karaoke, no dia 
24/03/2012, 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 único dia, 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.� --------------------------------------------------------------
5.10.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 23 de março 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 
31 de março de 2012, das 22:00 horas às 04:00 horas do dia seguinte e requerida por José 



 
Fls.__________ 

Reunião de 10-04-2012 

 

22

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 22 de março de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke: No dia 31/03/2012, 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. A entidade requerente vem solicitar autorização para efetuar um karaoke, no dia 
31/03/2012, 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 único dia, 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.� --------------------------------------------------------------
5.11.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. LOCAL: 
CAFÉ O PEDRO, EM SANTAR. REQUERENTE: FERNANDO JORGE CELESTINO 
VILABRIL � RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, Dr.ª 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, datado de 23 de março de 2012, em que 
aprovou a emissão de licença especial de ruído, para o estabelecimento Café O Pedro, sito em 
Santar, onde se efetuou um espetáculo de karaoke, no dia 24 de março de 2012, das 22:00 
horas às 04:00 horas do dia seguinte e requerida por Fernando Jorge Celestino Vilabril, 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 22 de março de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke: No dia 24/03/2012, das 22:00 horas 
até às 04:00 horas do dia seguinte. Local: Café O Pedro, em Santar. Requerente: Fernando 
Jorge Celestino Vilabril ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente vem solicitar autorização para efetuar um karaoke, no dia 
24/03/2012, 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 único dia, 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.� -------------------------------------------------------------- 
5.12.PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE UM DIVERTIMENTO PÚBLICO � 4.º 
PASSEIO DE TT � VILAR SECO, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2012 � LOCAL: 
CONCELHO DE NELAS � REQUERENTE: JOSÉ ANTÓNIO LOUREIRO. 
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 março de 2012, que 
aprovou a realização de um divertimento público, 4.º Passeio de TT � Vilar Seco, no dia 25 de 
março de 2012, das 08:00 h às 20:00 h, no Concelho de Nelas, requerido por José António 
Loureiro, 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 março de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Pedido de realização de um divertimento público � 4.º Passeio de TT � Vilar Seco, a 
realizar no dia 25/03/2012, das 08:00 h às 20:00 h � Registo n.º 1908, de 20/02/2012 � Local: 
Concelho de Nelas. Requerente: José António Loureiro. ---------------------------------------------
---- 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 TT� a realizar no dia 25/03/2012, 
das 08:00 h às 20:00 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 
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, com exceção das Estradas Nacionais; ---------
---- b) Quando se realizem em via aberta ao trânsito, quer os participantes, quer os 
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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 02/03/2012. ----------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
5.13.ASSOCIAÇÃO DO FOLHADAL � CENTRO SOCIAL, CULTURAL E 
RECREATIVO � PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS 
MUNICIPAIS � TAXAS PELA LICENÇA DE REALIZAÇÃO DE RECINTO 
IMPROVISADO E LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO DE FESTA POPULAR NOS 
DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2012 � LOCAL: EDIFÍCIO DA ASSOCIAÇÃO - 
ISENTAR, OU REDUZIR, OU INDEFERIR O PEDIDO � RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, 
datado de 29 de março de 2012, a isentar a Associação do Folhadal � Centro Social, Cultural 
e Recreativo, do pagamento das taxas municipais devidas pela emissão de licença de recinto 
improvisado e da licença especial de ruído, para uma festa popular nos dias 08 e 09 de abril 
de 2012, no Edifício da referida Associação, exarado na informação, 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 (isentar a taxa municipal). Este ato deverá ser ratificado na próxima 
reunião da Câmara Municipal.� -------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 26 de março de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: --------------------
---- �Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais � Taxas pela licença de recinto 
improvisado e licença especial de ruído de festa popular nos dias 08 e 09 de abril de 2012 � 
Isentar, ou Reduzir, ou Indeferir o pedido. Local: Edifício da Associação. Requerente: 
Associação do Folhadal � Centro Social, Cultural e Recreativo ------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento das taxas municipais devidas pela 
licença de recinto e licença especial de ruído, festa em recinto improvisado, a decorrer nos 
dias 08 e 09 de abril de 2012, com início às 20:00 horas e términus às 03:00 horas do dia 
seguinte, ao abrigo do n.º 2, da alínea c, do artigo 5.º, do Regulamento e Tabela de Taxas 
Municipais de Nelas, conforme fotocópias em anexo das respetivas certidões. -------------------
---- II � Enquadramento legal: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, n.º 2, da alínea 
c), do artigo 5.º: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- - Na medida do interesse público municipal de que se revistam os atos cujo licenciamento 
se pretende obter, ou as prestações de serviços requeridas, podem ainda beneficiar de isenção, 
ou de redução do pagamento de taxas e outras receitas municipais: --------------------------------
---- - Alínea c) As associações religiosas, culturais, desportivas, profissionais, ou recreativas, 
legalmente constituídas e as comissões fabriqueiras de igrejas e capelas pelas atividades que 
se destinem, diretamente, à realização dos seus fins estatutários; ---------------------------------- 
---- 2. As isenções e reduções referidas no número anterior não afastam a necessidade de 
apresentação de requerimento dirigido à Câmara Municipal das necessárias licenças, quando 
devidas, nos termos da lei, ou Regulamento Municipal, nem dispensam o prévio 
licenciamento municipal a que houver lugar. ----------------------------------------------------------- 
---- 3. As isenções e reduções referidas no n.º 2 serão concedidas por deliberação da Câmara 
Municipal mediante requerimento dos interessados e apresentação de prova da qualidade em 
que requerem e dos requisitos exigidos para a concessão da isenção ou redução. ----------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Os interessados apresentaram um requerimento de isenção do pagamento das taxas 
municipais, por ser considerada uma associação recreativa e cultural, conforme estatutos em 
anexo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, como o pedido se encontra devidamente instruído, deixo à consideração 
de V.ª Ex.ª isentar, reduzir, ou indeferir o pedido. ----------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------  
 

ENCERRAMENTO 
 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
às dezasseis horas e quinze 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, 
 

__________________________________________ 


