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ATA N.º 24 
                                      ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE NELAS, REALIZADA EM ONZE DE DEZEMBRO DE 
DOIS MIL E DOZE  

 
---- Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, nesta Vila de Nelas e 
edifício dos Paços do Município, reuniu pelas quinze horas, a Câmara Municipal de Nelas, 
sob a presidência da Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de 
Figueiredo Silva Pedro, estando presentes os Senhores Vereadores, Dr. Manuel da Conceição 
Marques, Adelino José Borges Amaral, Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. 
Jorge David Sousa Paiva. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Registaram-se as faltas, consideradas justificadas, dos Senhores Vereadores, Dr. Osvaldo 
Luís dos Santos Coelho Seixas e Hélder José Gomes Ambrósio. ------------------------------------ 

 
ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a ata da reunião ordinária pública anterior, 
realizada em 27 de novembro 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: 271.514,35 � (duzentos e setenta e um mil 
quinhentos e catorze euros e trinta e cinco cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
101.465,06 � (cento e um mil quatrocentos e sessenta e cinco euros e seis cêntimos). ----------- 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 

 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou os seguintes assuntos para serem incluídos 
na Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Despesas de representação de Pessoal Dirigente � Aprovação; -------------------------------
---- - Cedência de terreno na Zona Industrial de Nelas a José Maria Gomes Pereira e Paula � 
Correspondência a artigo matricial � Aprovação; ------------------------------------------------------ 
---- - Civilização Activa � Promoção de Actividades Culturais, Recreativas e Desportivas - 
Realização de protocolo � Aprovação. ------------------------------------------------------------------  
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre estes assuntos, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-los na ordem de trabalhos da 
presente reunião, nos termos do artigo 83.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. ---------------------------------------------------------------- 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
---- Não foram apresentados assuntos no Período de Antes da Ordem do Dia. -------------------- 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 � ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
 

1.1.REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DE 25 DE DEZEMBRO DE 2012 � 
ALTERAÇÃO � APROVAÇÃO 
---- Em virtude da data da próxima reunião ordinária pública desta Câmara Municipal 
coincidir com o Dia de Natal, a Câmara deliberou, por unanimidade, adiar essa reunião 
ordinária pública para o dia 26 de dezembro de 2012, pelas 15 horas. ------------------------------ 

 
2 � ZONAS INDUSTRIAIS  

 
2.1.CEDÊNCIA DE TERRENO NA ZONA INDUSTRIAL DE NELAS A JOSÉ MARIA 
GOMES PEREIRA E PAULA � CORRESPONDÊNCIA A ARTIGO MATRICIAL � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 10 de dezembro de 2012, do Gabinete de Apoio 
Industrial, Comercial e Empresarial, que a seguir se transcreve: ------------------------------------ 
---- �Cedência de terreno na Zona Industrial de Nelas a José Maria Gomes Pereira e Paula ----
---- Em reunião de 29 de janeiro de 2008 e reunião de 14 de outubro de 2008, a Ex.m.ª 
Câmara deliberou ceder ao requerente a área total de 1.130 m2, para futura anexação ao lote 
46, de maneira a ser possível ampliar o atual pavilhão, respeitando os afastamentos aos limites 
definidos no Regulamento do PDM. --------------------------------------------------------------------- 
---- Os serviços informam que o total da área cedida corresponde ao artigo matricial n.º 
P4028, sito na Zona Industrial de Nelas, Freguesia de Nelas, com a área de 1.130 m2, pelo que 
solicito a V.ª Ex.ª a correspondência das parcelas cedidas ao presente artigo. ---------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª. ---------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a equivalência do terreno cedido, em 
reuniões ordinárias de 29 de janeiro de 2008 e 14 de outubro de 2008, ao Senhor José Maria 
Gomes Pereira e Paula, ao artigo matricial n.º P4028, sito na Zona Industrial de Nelas, 
Freguesia de Nelas, com a área de 1.130 m2, nos termos e de acordo com a informação do 
Gabinete de Apoio Industrial, Comercial e Empresarial, atrás descrita. ---------------------------- 

 
3 � DIVERSOS 

 
3.1.CPCJ � COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE NELAS � 
DESIGNAÇÃO DE UM REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO PARA A 
COMPOSIÇÃO DAQUELA COMISSÃO   
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---- Presente o ofício n.º 309, datado de 19 de novembro de 2012, da CPCJ � Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens de Nelas, que a seguir se transcreve: --------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------
---- Composição da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Nelas ------------------------
----Em janeiro do próximo ano inicia-se um novo mandato para os membros da Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de Nelas. ------------------------------------------------ 
---- Desta forma, e a fim de dar cumprimento ao estabelecido nos artigos 17.º e 26.º, da Lei n.º 
147/99, de 1 de setembro, solicito a V.ª Ex.ª se digne designar um representante desse 
Município com especial interesse, ou aptidão, na área das crianças e jovens, por um período 
de dois anos, ou informar-me se se mantêm os anteriormente designados.� ----------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, designar como representante do Município de 
Nelas, na composição da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Nelas, a Técnica 
Superior de Serviço Social, Dr.ª Isabel Maria de Jesus Rodrigues, tendo havido entendimento, 
por unanimidade, que esta designação não fosse deliberada por escrutínio secreto. -------------- 
3.2.ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DO VINHO � NOTA DE 
IMPRENSA � MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE AOS MUNICÍPIOS DE LAGOA E 
SILVES, EM VIRTUDE DE TEMPORAL E A ADESÃO ÀQUELA ASSOCIAÇÃO 
DOS MUNICÍPIOS DE BOTICAS E PONTE DE LIMA � CONHECIMENTO 
---- Presente uma Nota de Imprensa, datada de 23 de novembro de 2012, da Associação de 
Municípios Portugueses do Vinho, com sede em Cartaxo, que a seguir se transcreve: ----------- 
---- �Associação de Municípios Portugueses do Vinho aprova, por unanimidade, uma moção 
de solidariedade aos Municípios de Lagoa e Silves, em virtude do temporal do dia 16 de 
novembro, e a adesão à AMPV dos Municípios de Boticas e Ponte de Lima ---------------------- 
---- Na Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios Portugueses do Vinho � 
AMPV, que decorreu no dia 21 de novembro, no Município do Cadaval, foi deliberado, por 
unanimidade, uma moção de solidariedade aos Municípios de Lagoa e Silves, sócios da 
AMPV, que sofreram, nos seus Concelhos, a devastação provocada pelo temporal do passado 
dia 16 de novembro. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A AMPV realizou no passado dia 21 de novembro a sua Assembleia Intermunicipal, que 
decorreu desta vez no Auditório do Município do Cadaval, para aprovação do Plano de 
Atividades e Orçamento para o ano de 2013 e adesão de novos Municípios à sua estrutura. ----
---- O Plano de Atividades, em conjunto com o Orçamento para 2013, apresentados, que 
refletem a preocupação da AMPV na contenção de despesas sem, no entanto, pôr em causa a 
sua dinâmica na consecução dos objetivos e projetos, foram aprovados por unanimidade. 
Nesta Assembleia foram aprovados, também, por unanimidade, a entrada na estrutura 
associativa da AMPV os Municípios de Boticas e de Ponte de Lima. ------------------------------
---- Em solidariedade com a tragédia que se abateu nos Concelhos dos Municípios de Lagoa e 
Silves provocada pelo temporal da última sexta-feira, dia 16 de novembro, a Assembleia 
Intermunicipal decidiu deliberar, por unanimidade, uma Moção de apoio a estes dois 
Municípios, sócios da AMPV, face aos estragos e danos materiais, mas sobretudo humanos.� 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------     
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3.3.AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL � INÍCIO DE FUNÇÕES DO 
SEU PRESIDENTE � CONHECIMENTO  
---- Presente um ofício, datado de 21 de novembro de 2012, da Autoridade Nacional de 
Proteção Civil, com sede em Carnaxide, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Tendo sido recentemente empossado Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil 
(ANPC), serve o presente para manifestar a minha total disponibilidade para dar continuidade 
à colaboração institucional, técnica e operacional entre os serviços que dirigimos. -------------- 
---- A ANPC, em articulação com os seus parceiros, continuará a envidar os maiores esforços 
para que a missão da Proteção Civil tenha, dia após dia, dignidade, eficácia e os resultados 
que os nossos concidadãos de nós esperam. ------------------------------------------------------------ 
---- Melhores cumprimentos e elevada consideração.� ------------------------------------------------ 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------      
3.4.CIVILIZAÇÃO ACTIVA � PROMOÇÃO DE ACTIVIDADES CULTURAIS, 
RECREATIVAS E DESPORTIVAS � ENVIO DE DOSSIER DE ATIVIDADES 2012 � 
CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício da Associação Civilização Activa � Promoção de Actividades 
Culturais, Recreativas e Desportivas, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------
---- Envio de Dossier de Atividades 2012 --------------------------------------------------------------- 
---- A Civilização Activa envia, em anexo, o Dossier de Atividades realizadas em 2012, para 
conhecimento da Câmara Municipal de Nelas.� ------------------------------------------------------- 
---- �Sobre a Civilização Ativa � Associação ----------------------------------------------------------- 
---- A Civilização Activa, com o contribuinte n.º 508587239, nasceu no Concelho de Nelas, 
pela união de um grupo de jovens dos Concelhos de Nelas e de Carregal do Sal. Este grupo 
organiza, de forma voluntária, algumas atividades em conjunto desde 2005. No entanto a sua 
formalização aconteceu em 13 de junho de 2008, com o objetivo de promover a cultura, a 
formação e o desporto junto da população em geral. -------------------------------------------------- 
---- Entre muitos outros eventos, temos o orgulho da criação, produção e realização do maior 
evento multicultural da Região do Dão, o Festival Tribal, que decorreu nos anos de 2005 e 
2006 na aldeia do Folhadal e nos anos 2007, 2008 e 2009 nas margens do Rio Mondego, junto 
da aldeia termal das Caldas da Felgueira.� --------------------------------------------------------------    
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------  
3.5.CIVILIZAÇÃO ACTIVA � PROMOÇÃO DE ACTIVIDADES CULTURAIS, 
RECREATIVAS E DESPORTIVAS - REALIZAÇÃO DE PROTOCOLO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente o ofício n.º CA/TVN, datado de 14 de março de 2012, da Associação Civilização 
Activa � Promoção de Actividades Culturais, Recreativas e Desportivas, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
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---- A Associação Civilização Activa, com o n.º de contribuinte 508587239, nascida em junho 
de 2008 pela iniciativa de vários jovens do Concelho de Nelas, entidade dinamizadora em 
varias actividades, está atualmente a desenvolver dois projetos contínuos. ------------------------ 
---- 1 � Projecto: Prevenção e Segurança Rodoviária (PSR) -----------------------------------------
---- Com a organização de conferências, recolha e exposição de fotografias sobre o tema 
Prevenção e Segurança Rodoviária, a Civilização Ativa tenta sensibilizar e alertar a população 
em geral para esta problemática. ------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Exposição Internacional de Fotografia PSR, em parceria com a organização 
internacional United Photo Press; ------------------------------------------------------------------------ 
---- b) Portugal Exposição Nacional de Fotografia PSR. ----------------------------------------------
---- 2 � Projecto: TVN/Tvnelas Online ------------------------------------------------------------------ 
---- Este projecto, tem como objetivo colocar estudantes e jovens das áreas de comunicação 
social, fotografia, vídeos, multimédia, etc a desenvolverem trabalhos em regime de 
voluntariado, sobre a sua área de estudo. Desta forma podem colocar em pratica os 
conhecimentos adquiridos e dando a conhecer os seus trabalhos no Portal www.tvnelas.com 
www.tvn.com.pt. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Neste contexto, solicitamos junto de V. Ex.ª a realização de protocolo com vista a 
cedência de um espaço para efeitos de Sede/espaço de trabalho da Civilização Activa, numa 
das salas disponíveis do Cine Teatro Municipal.� -----------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a celebração de um protocolo entre o 
Município de Nelas e a Associação Civilização Activa � Promoção de Actividades Culturais, 
Recreativas e Desportivas, com vista à cedência de um espaço para efeitos de sede daquela 
Associação numa das salas disponíveis do Cine-Teatro Municipal de Nelas. --------------------- 
3.6.LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO � NÚCLEO REGIONAL DO 
CENTRO � AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício, datado de 03 de dezembro de 2012, do Núcleo Regional do Centro, da 
Liga Portuguesa Contra o Cancro, com sede em Coimbra, que a seguir se transcreve: ----------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Vimos desde já agradecer toda a colaboração no âmbito do peditório nacional a favor da 
Liga Portuguesa Contra o Cancro que decorreu de 1 a 4 de novembro. ---------------------------- 
---- Em nome de todos os que irão ser ajudados, renovamos o nosso agradecimento. Mas a 
luta contra o cancro não pára! Não é só do doente, da família, dos profissionais, ou da Liga. É 
verdadeiramente uma luta de todos, para o bem de todos! -------------------------------------------- 
---- Contamos com a vossa colaboração em ações futuras.� ------------------------------------------ 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------    
3.7.DESPACHO N.º 15390-H/2012, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE � NOMEAÇÃO DO 
DIRETOR EXECUTIVO DA ACES DÃO LAFÕES � DR. JOSÉ ARMANDO 
MARQUES NEVES � CONHECIMENTO  
---- Presente o Despacho n.º 15390-H/2012, datado de 30 de novembro de 2012, do Ministério 
da Saúde, publicado em 3 de dezembro de 2012, na 2.ª Série do Diário da República, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.tvnelas.com
http://www.tvn.com.pt.
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---- �Nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 19.º, em conjugação com o n.º 1, do artigo 
21.º, ambos do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 253/2012, de 27 de novembro, os diretores executivos dos agrupamentos de 
centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde são designados pelo membro do Governo 
responsável pela área da saúde, sob proposta fundamentada do Conselho Diretivo da respetiva 
ARS, I.P., para um mandato não superior a três anos, renovável por iguais períodos. -----------
---- Foi ouvida, nos termos do n.º 5, do citado artigo 19.º, a Comissão de Recrutamento e 
Seleção para a Administração Pública, que se pronunciou favoravelmente sobre a designação 
constante do presente despacho. -------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nos termos e ao abrigo dos artigos 19.º e 21.º, do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de 
fevereiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 253/2012, de 27 de novembro, em 
conjugação com a Portaria n.º 394-A/2012, de 29 de novembro, determina-se, sob proposta do 
Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, I.P., o seguinte: ------------
---- 1 � É designado para o cargo de diretor executivo do Agrupamento de Centros de Saúde 
Dão-Lafões, pelo período de três anos, o licenciado José Armando Marques Neves, atendendo 
à competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequada evidenciadas na 
respetiva sinopse curricular que se anexa ao presente despacho, dele fazendo parte integrante. 
---- 2 � O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação.� --------------
---- A Senhora Presidente informou a Câmara que na Região Dão Lafões verificou-se a junção 
de três Agrupamentos de Centros de Saúde, num só, passando a designar-se ACES Dão 
Lafões, cujo Diretor Executivo é o Senhor Dr. José Armando Marques Neves. ------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------   

 
4 � RECURSOS HUMANOS 

 
4.1.APROVAR O MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2013   
---- Presente a proposta do Mapa de Pessoal para o ano de 2013, a qual fica anexa a esta ata 
(Anexo I), fazendo dela parte integrante. --------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara deu a palavra aos Senhores Vereadores. -------------------  
---- Começou por intervir o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmando que se 
ia abster na votação do Mapa de Pessoal para o ano de 2013, genericamente pelas mesmas 
razões que enunciou aquando da aprovação do Mapa de Pessoal para o ano de 2012, ou seja, 
pela forma como este Executivo Municipal tem gerido os seus recursos humanos, 
inicialmente criando expetativa de emprego a muitos trabalhadores e depois não lhes 
renovando os seus contratos. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que tinha muita pena que muitos trabalhadores 
não tenham ficado a trabalhar na Câmara, pois eram todos bons trabalhadores, mas que as 
suas vidas andaram para a frente, tendo este Executivo Municipal tudo feito para que esses 
trabalhadores fossem colocados em empresas, ou em IPSS. Afirmou também que no presente 
mês já 12 trabalhadores pediram aposentação, mas que, por imperativo legal, não os podia 
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substituir, nem sabia como iriam muitos serviços continuar a funcionar com menos 
trabalhadores. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que, 
em nome do partido que representava, CDS/PP, elogiava o trabalho desenvolvido pela 
Senhora Presidente da Câmara, pois o Concelho de Nelas é um dos Concelhos do País onde se 
verifica uma das menores taxas de desemprego, que houve redução nas despesas com o 
pessoal, elogiou o trabalho desenvolvido pelos trabalhadores da Câmara, que em seu 
entender, são todos excelentes e têm feito excelentes obras no Concelho e que se as mesmas 
obras fossem feitas por empreitada, seriam muito mais onerosas para o Município de Nelas. --
---- O Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva afirmou que subscrevia as palavras 
proferidas pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, que 
as pessoas contratadas foram só as necessárias e que houve uma redução efetiva das despesas 
com o pessoal. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que se ia abster na votação do 
Mapa de Pessoal para o ano de 2013 pela forma como o Executivo Municipal tem gerido os 
seus recursos humanos, e que, em sua opinião, o que estava errada era a forma como o 
Executivo Municipal fez a gestão dos seus recursos humanos até 2011, criando 429 lugares e 
expetativas nos trabalhadores contratados. -------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva afirmou que em 31 de dezembro de 
2011 o Mapa de Pessoal tinha 311 trabalhadores. ----------------------------------------------------- 
----- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que 
em 2010 estava previsto extinguir 90 lugares e que houve uma inversão da situação por 
imposição legal e pela conjuntura económica do país. ------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que, no corrente ano, o Executivo Municipal 
pagou 122 mil euros em subsídios de férias e de natal, o que era um valor muito baixo, ou 
seja, não foi devido aos cortes nos subsídios de férias e de natal que se reduziram as despesas 
com o pessoal, mas sim porque efetivamente se reduziu o pessoal. ---------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva afirmou que em 30 de novembro 2012 a 
Câmara tinha 246 trabalhadores e que poucos desses trabalhadores auferem mensalmente um 
vencimento superior a mil euros, ou seja, não foi devido aos cortes nos subsídios de férias e 
de natal que se reduziram as despesas com o pessoal, mas sim porque efetivamente se reduziu 
o pessoal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- Posta à votação a proposta do Mapa de Pessoal para o ano de 2013, foi a mesma aprovada 
por maioria, com quatro 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, Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva e 
uma abstenção do Senhor Vereador, Adelino José Borges Amaral, devendo a mesma ser 
submetida à aprovação da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------- 
---- Posteriormente a esta reunião, o Senhor Vereador, Adelino José Borges Amaral, 
apresentou a declaração de voto, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------- 
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---- �A redução do número de lugares no Mapa de Pessoal para o ano de 2013, constante da 
proposta apresentada pelo Executivo, pelo segundo ano consecutivo, é o �reverso da 
medalha� do modelo de gestão despesista e eleitoralista que o atual Executivo tem praticado. -
---- O Partido Socialista sempre alertou para a falta de sustentabilidade desse modelo e para as 
implicações que o contínuo aumento dos encargos estruturais teriam para as finanças 
municipais. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, a redução no número de colaboradores da Autarquia, para além de ser imposta 
pelas determinações do Governo da coligação PSD-PP, decorre da situação financeira do 
Município, agora sujeito às regras do seu próprio Plano de Reequilíbrio Financeiro. ------------
---- Algumas pessoas a quem foram criadas expectativas de uma situação profissional estável, 
a que têm direito, sentem essas expectativas defraudadas e percebem que foram enganadas, 
com promessas de emprego, muitas delas a troco de favores eleitorais. ----------------------------
---- O Executivo da coligação PSD-PP tem que assumir as suas responsabilidades. -------------
---- O descontrole de gastos e as promessas fáceis, não passam de mera propaganda 
enganadora, sem futuro, com consequências devastadoras na sustentabilidade das instituições 
e na precaridade profissional e social dos seus colaboradores. ---------------------------------------
---- É assim visível a falta de respeito para com as pessoas, que se deixaram iludir. -------------
---- Esta nunca foi nem é a política que o PS defende. ------------------------------------------------
---- Por isso a abstenção nesta votação.�. --------------------------------------------------------------- 
4.2.DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO DE PESSOAL DIRIGENTE � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 10 de dezembro de 2012, da Coordenadora da 
Unidade Orgânica de Recursos Humanos e Saúde, que a seguir se transcreve: ------------------- 
---- �Despesas de Representação de Pessoal Dirigente ------------------------------------------------ 
---- A Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, procede à adaptação á administração local da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 
de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto 
do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do 
Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o artigo 24.º, o pagamento das despesas de representação aos titulares dos 
cargos dirigentes fica suspenso, pois a �atribuição das despesas de representação é da 
competência da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal�, conforme 
estipulado no n.º 2 do mesmo artigo. -------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, propõe-se que seja apresentada uma proposta à Assembleia Municipal para 
autorização do abono das referidas despesas de representação com efeitos retroativos, nos 
termos do artigo 127.º e 128.º, do n.º 2, alínea a) do C.P.A. ------------------------------------------
--- À consideração Superior de V. Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal de Nelas a 
aprovação da proposta de autorização de pagamento das despesas de pessoal dirigente, nos 
termos e de acordo com a informação da Coordenadora da Unidade Orgânica de Recursos 
Humanos e Saúde, atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------- 
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5 - CONTABILIDADE 
 
5.1.APROVAR A PROPOSTA DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E DO 
ORÇAMENTO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2013  
---- Presente a proposta das Grandes Opções do Plano e do Orçamento Municipal para o ano 
de 2013, a qual fica anexa a esta ata (Anexo II), fazendo dela parte integrante. -------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara deu a palavra aos Senhores Vereadores. -------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva informou a Senhora Presidente da 
Câmara que estava recetivo às questões que lhe fossem colocadas pelos restantes Vereadores 
e que depois prestaria os esclarecimentos solicitados. Afirmou, também, que as receitas 
previstas na presente proposta de Orçamento Municipal para o ano de 2013 foram calculadas 
com base na média das receitas dos últimos 24 meses. Afirmou, ainda, que na presente 
proposta de Orçamento Municipal estava já incluído o possível empréstimo do PAEL, com 
todos os inerentes encargos financeiros. Por fim, afirmou que as obras inscritas nas Grandes 
Opções do Plano não são obras de fachada mas sim as obras necessárias para a população. ----
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que, uma vez que os 
empréstimos a contrair já estão inscritos no Orçamento para 2013, esperava que o Executivo 
Municipal não corresse o risco de aplicar os dois milhões de euros em obras novas em vez de 
utilizar esse dinheiro para o fim a que se destina que é pagar as dívidas da Câmara. Afirmou, 
também, tratar-se de uma proposta de Orçamento Municipal realista. Afirmou, ainda, que 
embora a situação financeira da Autarquia não o permita, era bom que o Executivo Municipal 
baixasse a taxa de IMI, para coeficientes abaixo dos máximos, pois todas as famílias do 
Concelho vão sofrer com o aumento dessa taxa devido às atualizações dos imóveis. ------------
---- O Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva afirmou que, quer o empréstimo 
contraído no âmbito do PAEL, quer o outro, são exclusivamente para pagar dívidas e que o 
Executivo Municipal sabia muito bem que não podia correr o risco de aplicar esse dinheiro 
em obras novas, até por imposição legal. Afirmou, também, que no presente proposta de 
Orçamento estão previstos os encargos com os juros dos empréstimos e que a taxa de IMI 
sempre esteve no máximo de há muitos anos a esta parte. --------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que a taxa de IMI foi 
aumentada para o máximo nos Executivos Municipais da Coligação PPD-PSD/CDS-PP. ------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva afirmou que se verificou, recentemente, 
uma atualização do valor dos imóveis. ------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que, devido ao facto de ter 
havido a atualização do valor dos imóveis é que ele tinha sugerido que o Executivo Municipal 
baixasse as taxas de IMI, embora compreenda que o Executivo Municipal não o pode fazer, 
por imposição legal devido á atual situação económica da Autarquia. De seguida, o Senhor 
Vereador Adelino José Borges Amaral pediu ao Executivo Municipal se era possível saber, 
qual a situação de cada obra inscrita no Orçamento Municipal, se ainda não estava iniciada, 
ou se já estava iniciada e quanto faltava pagar, se estava concluída e quanto faltava pagar, 
para, assim, ter uma noção do valor de cada obra, para ver se houve, ou não houve 
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derrapagem no valor da sua execução e para ver quais as obras é que, de facto, vão ser 
executadas em 2013 e o que é que, de facto, vai ser investido no ano de 2013. ------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva informou que os empréstimos a contrair 
vão pagar dívidas referentes a despesas de capital e que no referente ao atrás solicitado pelo 
Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, o referido Senhor Vereador terá acesso a essa 
informação quando analisar as Contas de Gerência. --------------------------------------------------- 
---- Seguiu-se uma troca de informações entre o Senhor Vice-Presidente da Câmara e o 
Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva, tendo-se concluído que uma obra, mesmo 
depois de concluída terá de ficar sempre inscrita nas Grandes Opções do Plano e Orçamento 
Municipal para, assim, ser possível liquidar faturas referentes à manutenção dessa obra, sendo 
de evitar o uso de rúbricas de caráter genérico. -------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva afirmou que, apesar dos 
constrangimentos financeiros sentidos pela Autarquia devido, essencialmente, ao aumento dos 
descontos para a Segurança Social, para a Caixa Geral de Aposentações, pagamento de 
licenças do sistema informático e demais encargos, o Executivo Municipal conseguiu reduzir 
o valor das despesas correntes. --------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que gostou de ter ouvido dizer ao Senhor 
Vereador Adelino José Borges Amaral que as Grandes Opções do Plano e Orçamento 
Municipal para 2013 era uma proposta realista. -------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que essa proposta era realista 
devido à imposição da lei, que obrigou a uma contenção de despesas e devido aos cortes 
impostos pelo troika, embora pensasse que a redução de verbas do Estado para o Município 
de Nelas não seja alarmante. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que, embora não houvesse um corte alarmante 
das verbas do Estado para o Município de Nelas, houve um aumento de transferências de 
competências para os Municípios, que não foi acompanhada pela respetiva transferência 
financeira. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que estava preocupado pelo 
facto de não haver verba suficiente na proposta das Grandes Opções do Plano e Orçamento 
Municipal para o ano de 2013 para a construção da 3.ª ETAR de Nelas. ---------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva afirmou que, tal como aconteceu noutras 
obras, como por exemplo a construção das rotundas de Canas de Senhorim, inicialmente 
dotadas com um euro, logo que haja financiamento para se executar a obra é feita uma 
alteração orçamental e a obra que fica dotada com verba para ser executada, o que pode vir a 
acontecer no ano de 2013. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que, na presente reunião de 
Câmara, estavam a analisar o que, de facto, estava inscrito na proposta das Grandes Opções 
do Plano e Orçamento Municipal para o ano de 2013. ------------------------------------------------  
 ---- Posta à votação a proposta das Grandes Opções do Plano e do Orçamento Municipal para 
o ano de 2013, foi a mesma aprovada, por maioria, com quatro votos a favor, da Senhora 
Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores 
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Vereadores, Dr. Manuel da Conceição Marques, Maria Antónia Ferreira Casquilha de 
Figueiredo e Dr. Jorge David de Sousa Paiva e um voto contra, do Senhor Vereador, Adelino 
José Borges Amaral, devendo a mesma ser submetida à aprovação da Assembleia Municipal, 
nos termos da alínea c), do nº. 2, do artigo 64º., da Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, alterada 
pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de janeiro. ----------------------------------------------------------------- 
---- Posteriormente a esta reunião, o Senhor Vereador, Adelino José Borges Amaral, 
apresentou a declaração de voto, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------- 
---- �Muito embora os valores das várias rubricas do Orçamento para 2013, sejam, regra geral, 
valores realistas, a proposta apresentada pelo Executivo não pode merecer o nosso apoio. -----
---- Com efeito, o realismo dos valores do Orçamento não traduz qualquer rigor orçamental 
nem competência de gestão ou mérito do Executivo da coligação PSD-PP. Antes pelo 
contrário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O realismo dos valores do Orçamento é uma imposição do Plano de Reequilíbrio 
Financeiro e fruto da penúria financeira que grassa na Autarquia, da responsabilidade 
exclusiva da má gestão e das políticas eleitoralistas e despesistas, praticadas pelo atual 
Executivo e com as quais o Partido Socialista nunca concordou. ------------------------------------
---- Essas políticas foram provocando, ao longo dos anos, após 2005, um agravamento da 
situação financeira do Município, que obrigou a recorrer a sucessivos empréstimos e planos 
de saneamento e reequilíbrio financeiro, que condicionarão, de forma decisiva, o futuro da 
Autarquia, impedindo o desenvolvimento do Concelho, nos próximos 20 anos. ------------------
---- Mesmo para o Orçamento de 2013, a inclusão das verbas provenientes do PAEL e do 
reforço do empréstimo de médio e longo prazo, no total de mais de 4 milhões de euros, 
poderão ainda abrir caminho a despesas sem cobertura de receitas, como tem sido apanágio 
deste Executivo, tanto mais que 2013 é um ano de eleições. -----------------------------------------
---- Para além destas receitas previstas para 2013, merece também um reparo o valor previsto 
para cobrança de IMI (1.500.000 �), com um aumento de quase 60% em relação à execução 
de 2011, fruto do agravamento das taxas em 2012 e da reavaliação dos imóveis em curso. -----
---- Este aumento do valor a cobrar significa um agravamento brutal dos encargos com 
imóveis, que afeta a generalidade das famílias do Concelho, muitas delas com enormes 
carências e dificuldades. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Partido Socialista opôs-se à fixação das taxas municipais nos seus valores máximos, 
tanto mais que, com a reavaliação dos valores patrimoniais, seria recomendável que os valores 
das taxas baixassem, prática que está a ser seguida por muitos Municípios. -----------------------
---- O Executivo da coligação PSD-PP, ávido de recursos que lhe permitam continuar a sua 
senda despesista, mais uma vez revela a sua insensibilidade social, recusando-se a desagravar 
as famílias de mais um �sobre-encargo�, ao fixar no seu valor máximo as taxas de IMI, IMT e 
IRS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Também o Executivo se tem queixado da redução dos valores da receita, provenientes das 
transferências do Estado, como justificação para as derrapagens orçamentais, para a falta de 
investimento e para o não cumprimento dos seus compromissos e obrigações. -------------------
---- Na verdade, o total destas transferências em 2011 foi de 4.868.517 � e a previsão para 
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2013 é de 4.721.610 �, portanto a redução será de apenas 3% (147 m �). --------------------------
---- A verdadeira razão para os constrangimentos orçamentais, os incumprimentos e a 
ausência de investimento, é a política que este Executivo da coligação PSD-PP tem 
prosseguido, de despesismo eleitoralista, sem qualquer outro objetivo que não seja ganhar 
eleições. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Orçamento é condicionado, isso sim, pelos encargos assumidos e não pagos, em anos 
anteriores, e pelos custos dos empréstimos contraídos, não para fazer obras estruturantes, mas 
sim para ir pagando essas dívidas. -----------------------------------------------------------------------
---- Caso se concretizem o PAEL e o reforço do empréstimo de médio e longo prazo, o 
endividamento bancário, em final de 2013, será de 15 milhões de euros. --------------------------
---- Conforme previsto no Plano de Reequilíbrio Financeiro e no Orçamento, o serviço da 
dívida bancária ascenderá, nos próximos anos, a quase 1.500.000 � por ano, contando 
amortizações e juros, mas sem contar os juros de mora, que são incluídos nos custos de 
aquisição de bens ou serviços. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Também de acordo com o previsto no dito Plano este valor é igual ao previsto para 
investimento, nos próximos anos, valor insuficiente para fazer face aos simples custos de 
manutenção. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No que refere a investimento e às Grandes Opções do Plano, uma grande parte das 
rubricas e verbas inscritas para 2013 referem-se a obras e custos incorridos em anos 
anteriores, alguns ainda do período eleitoral de 2009 e que justificam também parte das 
dívidas reportadas para recurso ao PAEL e ao novo empréstimo. -----------------------------------
---- São exemplos as Festas do Vinho de 2011 e 2012, as Festas do Município de 2011 e 2012, 
o Centro Educativo de Nelas, o Arrelvamento do Campo Nº 2 de Estádio Municipal, a 
Ligação da EN 234 à Rotunda das Eiras, a Reparação da Variante de Nelas, entre muitas 
outras. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Mais uma vez, são ignorados os investimentos de que o Concelho carece e urge realizar, 
fundamentais, mesmo em tempo de crise, para manter viva a economia local e criar 
infraestruturas que permitam investimentos privados e melhorem a qualidade de vida das 
populações. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Entre muitos outros investimentos em falta, são ignorados, as ETARs, prometidas para 
todas as Freguesias do Concelho, o Centro Escolar e a Ampliação do Lar de Canas de 
Senhorim, o Museu do Vinho em Santar. --------------------------------------------------------------- 
---- É chocante a persistência de ausência de investimento em ETARs, por parte deste 
Executivo, conhecidas que são os problemas ambientais e de saúde pública, decorrentes do 
lançamento de esgotos, sem tratamento adequado, a correr a céu aberto, contaminando 
terrenos e linhas de água. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Uma das obras incluídas no Plano de Reequilíbrio Financeiro, como investimento 
projetado a realizar nos próximos anos, a Construção da 3ª ETAR de Nelas (1.000.000 �), não 
tem qualquer referência nas GOPs de 2013. ------------------------------------------------------------
---- As restantes despesas de capital orçamentadas, com exceção das Rotundas de Canas de 
Senhorim (650.000 �), são valores praticamente insignificantes, em obras com algum 
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significado mas sem dotações compatíveis, que garantam a sua execução e pagamento em 
tempo útil. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O voto contra as propostas de Orçamento e de Grandes Opções do Plano para 2013, 
apresentadas pelo Executivo e pela Senhora Presidente da Câmara, justifica-se porque este 
não é o caminho que o Partido Socialista sempre defendeu e continuará a defender para o 
nosso Concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O voto contra não significa qualquer oposição à concretização de obras, bem pelo 
contrário, nem tão pouco apoio às consequências da política despesista que o Executivo tem 
prosseguido, fazendo dos colaboradores da Autarquia as suas primeiras vítimas e 
comprometendo seriamente o desenvolvimento e o futuro do Concelho.� ------------------------- 
5.2.PAGAMENTO DE FATURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO   
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de novembro de 2012, no total de 1.094.849,54 � (um milhão noventa e quatro 
mil oitocentos e quarenta e nove euros e cinquenta e quatro cêntimos), referente a Operações 
Orçamentais e no total de 45.537,86 � (quarenta e cinco mil quinhentos e trinta e sete euros e 
oitenta e seis cêntimos), referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada 
pela Secção de Contabilidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
5.3.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 27, e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2012, n.º 23, as quais ficam 
anexas a esta ata (Anexo III), fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------- 

 
6 - OBRAS PARTICULARES 

 
6.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, N.º 3, DO ART.º 65.º, DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI N.º 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
6.1.1.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, 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 20 de novembro de 2012 
e 03 de dezembro de 2012, a qual fica anexa a esta ata (Anexo IV), fazendo dela parte 
integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
6.1.2.LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO EMITIDAS � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares � Serviço Administrativo de Obras, referente a licenças de 
construção emitidas no período compreendido entre 06 de novembro de 2012 e 04 de 
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dezembro de 2012, a qual fica anexa a esta ata (Anexo V), fazendo dela parte integrante. ------
6.1.3.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, referente a processos de licenciamentos e autorizações 
administrativas de obras, loteamentos, destaques, propriedades horizontais, informações 
prévias e outros, entrados na Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares - 
Serviço Administrativo de Obras no período compreendido entre 06 de novembro de 2012 e 
04 de dezembro de 2012, a qual fica anexa a esta ata (Anexo VI), fazendo dela parte 
integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.2.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 06 de novembro de 2012 e 04 de dezembro de 2012, a qual fica anexa a 
esta ata (Anexo VII), fazendo dela parte integrante. --------------------------------------------------- 
6.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS 
DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100.º E 101.º, DO 
CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO � APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos processos de edificação, 
precedidos de audiência prévia, nos termos dos artigos 100.º e 101.º, do Código do 
Procedimento Administrativo, no período compreendido entre 06 de novembro de 2012 e 04 
de dezembro de 2012, constantes na relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, a qual fica anexa a esta ata (Anexo VIII), fazendo dela parte 
integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.4.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. BAR 
JOHNNY�S. LOCAL: RUA DA CUMIEIRA, N.º 14, EM NELAS. REQUERENTE: 
LUIS MIGUEL BARROS SAMPAIO � 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 27 de novembro de 2012, que 
aprovou a emissão de licença especial de ruído, para o estabelecimento Bar Johnny�s, sito na 
Rua da Cumieira, n.º 14, em Nelas, onde se efetuou um espetáculo de karaoke, no dia 30 de 
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novembro de 2012, entre as 23:00 horas e as 04:00 horas do dia seguinte e requerida por Luís 
Miguel Barros Sampaio, 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 novembro de 2012, da Unidade 
Orgânica Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
---- �Licença especial de ruído --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------ 
---- Luís Miguel Barros Sampaio, na qualidade de entidade exploradora do Bar Johnny�s, sito 
na Rua da Cumieira, n.º 14, na Freguesia e Concelho de Nelas, solicita a concessão de 
Licença Especial de Ruído (LER), para uma atividade de karaoke, a realizar no período 
noturno, entre as 23:00 horas e as 04:00 horas, no seu estabelecimento comercial, entre os 
dias 30 de novembro e 01 de dezembro de 2012. ------------------------------------------------------ 
---- 2. Parecer dos Serviços ------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 9/2007, de 17/01, alterado pelo D.L. n.º 
278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral de Ruído, o exercício de atividades 
ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode ser 
autorizada mediante a emissão de licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente 
justificados, pela Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O referido pedido cumpre os requisitos para a concessão da LER. --------------------------
---- 4. Na atribuição da LER costumam ser impostas as seguintes condições: --------------------- 
---- a) Pela emissão da licença deve ser efetuado o pagamento da respetiva taxa fixada 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 o ruído na fonte e se as autoridades policiais o entenderem, poderá ter 
de cessar o ruído de imediato; ---------------------------------------------------------------------------- 
---- e) Os serviços devem dar conhecimento da licença especial de ruído à GNR de Nelas. -----
---- Quanto cumpre informar, à vossa consideração.�. ------------------------------------------------ 
6.5.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. BAR 
JOHNNY�S. LOCAL: RUA DA CUMIEIRA, N.º 14, EM NELAS. REQUERENTE: 
LUIS MIGUEL BARROS SAMPAIO � 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 27 de novembro de 2012, que 
aprovou a emissão de licença especial de ruído, para o estabelecimento Bar Johnny�s, sito na 
Rua da Cumieira, n.º 14, em Nelas, onde se efetuou um espetáculo de karaoke, no dia 07 de 
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dezembro de 2012, entre as 23:00 horas e as 04:00 horas do dia seguinte e requerida por Luís 
Miguel Barros Sampaio, 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 novembro de 2012, da Unidade 
Orgânica Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
---- �Licença especial de ruído --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------ 
---- Luís Miguel Barros Sampaio, na qualidade de entidade exploradora do Bar Johnny�s, sito 
na Rua da Cumieira, n.º 14, na Freguesia e Concelho de Nelas, solicita a concessão de 
Licença Especial de Ruído (LER), para uma atividade de karaoke, a realizar no período 
noturno, entre as 23:00 horas e as 04:00 horas, no seu estabelecimento comercial entre os dias 
07 e 08 de dezembro de 2012. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Parecer dos Serviços ------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 9/2007, de 17/01, alterado pelo D.L. n.º 
278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral de Ruído, o exercício de atividades 
ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode ser 
autorizada mediante a emissão de licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente 
justificados, pela Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O referido pedido cumpre os requisitos para a concessão da LER. --------------------------
---- 4. Na atribuição da LER costumam ser impostas as seguintes condições: --------------------- 
---- a) Pela emissão da licença deve ser efetuado o pagamento da respetiva taxa fixada 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 o ruído na fonte e se as autoridades policiais o entenderem, poderá ter 
de cessar o ruído de imediato; ---------------------------------------------------------------------------- 
---- e) Os serviços devem dar conhecimento da licença especial de ruído à GNR de Nelas. -----
---- Quanto cumpre informar, à vossa consideração.�. ------------------------------------------------ 
6.6.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. BAR 
JOHNNY�S. LOCAL: RUA DA CUMIEIRA, N.º 14, EM NELAS. REQUERENTE: 
LUIS MIGUEL BARROS SAMPAIO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 27 de novembro de 2012, da Unidade Orgânica 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
---- �Licença especial de ruído --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------ 
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---- Luís Miguel Barros Sampaio, na qualidade de entidade exploradora do Bar Johnny�s, sito 
na Rua da Cumieira, n.º 14, na Freguesia e Concelho de Nelas, solicita a concessão de 
Licença Especial de Ruído (LER), para uma atividade de karaoke, a realizar no período 
noturno, entre as 23:00 horas e as 04:00 horas, no seu estabelecimento comercial entre os dias 
14 e 15 de dezembro de 2012. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Parecer dos Serviços ------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 9/2007, de 17/01, alterado pelo D.L. n.º 
278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral de Ruído, o exercício de atividades 
ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode ser 
autorizada mediante a emissão de licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente 
justificados, pela Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O referido pedido cumpre os requisitos para a concessão da LER. --------------------------
---- 4. Na atribuição da LER costumam ser impostas as seguintes condições: ---------------------
---- a) Pela emissão da licença deve ser efetuado o pagamento da respetiva taxa fixada 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 o ruído na fonte e se as autoridades policiais o entenderem, poderá ter 
de cessar o ruído de imediato; ---------------------------------------------------------------------------- 
---- e) Os serviços devem dar conhecimento da licença especial de ruído à GNR de Nelas. -----
---- Quanto cumpre informar, à vossa consideração.�. ------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a emissão de licença especial de ruído, 
para o estabelecimento Bar Johnny�s, sito na Rua da Cumieira, n.º 14, em Nelas, onde se vai 
efetuar um espetáculo de karaoke, no dia 14 de dezembro de 2012, entre as 23:00 horas e as 
04:00 horas do dia seguinte e requerida por Luis Miguel Barros Sampaio, nos termos e de 
acordo com a informação da Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, atrás descrita. --- 
6.7.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. BAR 
JOHNNY�S. LOCAL: RUA DA CUMIEIRA, N.º 14, EM NELAS. REQUERENTE: 
LUIS MIGUEL BARROS SAMPAIO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 27 de novembro de 2012, da Unidade Orgânica 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
---- �Licença especial de ruído --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------ 
---- Luís Miguel Barros Sampaio, na qualidade de entidade exploradora do Bar Johnny�s, sito 
na Rua da Cumieira, n.º 14, na Freguesia e Concelho de Nelas, solicita a concessão de 
Licença Especial de Ruído (LER), para uma atividade de karaoke, a realizar no período 
noturno, entre as 23:00 horas e as 04:00 horas, no seu estabelecimento comercial entre os dias 
21 e 22 de dezembro de 2012. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Parecer dos Serviços ------------------------------------------------------------------------------- 
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---- De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 9/2007, de 17/01, alterado pelo D.L. n.º 
278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral de Ruído, o exercício de atividades 
ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode ser 
autorizada mediante a emissão de licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente 
justificados, pela Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O referido pedido cumpre os requisitos para a concessão da LER. --------------------------
---- 4. Na atribuição da LER costumam ser impostas as seguintes condições: ---------------------
---- a) Pela emissão da licença deve ser efetuado o pagamento da respetiva taxa fixada 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 o ruído na fonte e se as autoridades policiais o entenderem, poderá ter 
de cessar o ruído de imediato; ---------------------------------------------------------------------------- 
---- e) Os serviços devem dar conhecimento da licença especial de ruído à GNR de Nelas. -----
---- Quanto cumpre informar, à vossa consideração.�. ------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a emissão de licença especial de ruído, 
para o estabelecimento Bar Johnny�s, sito na Rua da Cumieira, n.º 14, em Nelas, onde se vai 
efetuar um espetáculo de karaoke, no dia 21 de dezembro de 2012, entre as 23:00 horas e as 
04:00 horas do dia seguinte e requerida por Luis Miguel Barros Sampaio, nos termos e de 
acordo com a informação da Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, atrás descrita. ---  
6.8.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. BAR 
JOHNNY�S. LOCAL: RUA DA CUMIEIRA, N.º 14, EM NELAS. REQUERENTE: 
LUIS MIGUEL BARROS SAMPAIO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 27 de novembro de 2012, da Unidade Orgânica 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
---- �Licença especial de ruído --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------ 
---- Luís Miguel Barros Sampaio, na qualidade de entidade exploradora do Bar Johnny�s, sito 
na Rua da Cumieira, n.º 14, na Freguesia e Concelho de Nelas, solicita a concessão de 
Licença Especial de Ruído (LER), para uma atividade de karaoke, a realizar no período 
noturno, entre as 23:00 horas e as 04:00 horas, no seu estabelecimento comercial entre os dias 
28 e 29 de dezembro de 2012. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Parecer dos Serviços ------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 9/2007, de 17/01, alterado pelo D.L. n.º 
278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral de Ruído, o exercício de atividades 
ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode ser 
autorizada mediante a emissão de licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente 
justificados, pela Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------- 
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---- 3. O referido pedido cumpre os requisitos para a concessão da LER. --------------------------
---- 4. Na atribuição da LER costumam ser impostas as seguintes condições: ---------------------
---- a) Pela emissão da licença deve ser efetuado o pagamento da respetiva taxa fixada 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 o ruído na fonte e se as autoridades policiais o entenderem, poderá ter 
de cessar o ruído de imediato; ---------------------------------------------------------------------------- 
---- e) Os serviços devem dar conhecimento da licença especial de ruído à GNR de Nelas. -----
---- Quanto cumpre informar, à vossa consideração.�. ------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a emissão de licença especial de ruído, 
para o estabelecimento Bar Johnny�s, sito na Rua da Cumieira, n.º 14, em Nelas, onde se vai 
efetuar um espetáculo de karaoke, no dia 28 de dezembro de 2012, entre as 23:00 horas e as 
04:00 horas do dia seguinte e requerida por Luis Miguel Barros Sampaio, nos termos e de 
acordo com a informação da Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, atrás descrita. --- 
6.9.OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE 
TAXAS. PRESÉPIO DE NATAL EM FRENTE À FONTE DE SANTO ANTÓNIO, EM 
NELAS. REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SANTO 
ANTÓNIO, DE NELAS � RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, Dr.ª 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, datado de 30 de novembro de 2012, que 
autorizou a ocupação de espaço público e isenção do pagamento de taxas, referente ao 
Presépio de Natal instalado em frente à Fonte de Santo António, em Nelas, durante a época 
natalícia, em que é requerente a Associação Recreativa e Cultural de Santo António, de Nelas, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Autorizado. Agendar próxima reunião de Câmara para ratificação.� ------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 29 de novembro de 2012, da Unidade 
Orgânica Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ----------------------------------
---- �Ocupação de espaço público e isenção do pagamento de taxas -------------------------------- 
---- 1. Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Associação Recreativa e Cultural de Santo António, através de requerimento datado de 
27/11/2012, solicita autorização para ocupar o espaço público com Presépio de Natal em 
frente à Fonte de Santo António, em Nelas. ------------------------------------------------------------ 
---- Relativamente ao pedido de dois holofotes, este foi reencaminhado ao GAP por despacho 
de 27/11/2012. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Mais solicita a isenção do pagamento de taxas pela ocupação do espaço. ---------------------
---- 2. Parecer dos Serviços ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nos termos do artigo 5.º, do Regulamento Municipal de Ocupação da Via Pública, o 
pedido não se encontra devidamente instruído porquanto: ------------------------------------------- 
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---- - O licenciamento de ocupação da via pública é solicitado à Presidente da Câmara com a 
antecedência mínima de 30 dias em relação à data pretendida; --------------------------------------
---- - O requerimento deve conter obrigatoriamente, para além do nome, a morada, o contacto 
telefónico, o NIF ou NIPC, o período da ocupação, e ser acompanhado de planta de 
localização do espaço a ocupar. -------------------------------------------------------------------------- 
---- Atento o teor da alínea c), do n.º 2, do artigo 5.º, do Regulamento e Tabela de Taxas 
Municipais, na medida do interesse público municipal de que se revistam os atos cujo 
licenciamento de pretende obter ou as prestações de serviços requeridas, podem beneficiar de 
isenção ou de redução do pagamento de taxas e outras receitas municipais, as associações 
religiosas, culturais, desportivas, profissionais ou recreativas legalmente constituídas e as 
comissões fabriqueiras de igrejas e capelas pelas actividades que se destinem, directamente, à 
realização dos seus fins estatutários. --------------------------------------------------------------------- 
---- As isenções e reduções acima referidas serão concedidas por deliberação da câmara 
municipal mediante requerimento dos interessados e apresentação da prova da qualidade em 
que requerem e dos requisitos exigidos para a concessão da isenção ou redução. ----------------
---- Quanto cumpre informar, à vossa consideração.�. ------------------------------------------------ 
6.10.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2012 � 
ESTABELECIMENTO BAR JOHNNY�S. LOCAL: RUA DA CUMIEIRA, N.º 14, EM 
NELAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 27 de novembro de 2012, da Unidade Orgânica 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
---- �Concessão de Mapa de Horário -------------------------------------------------------------------- 
---- Recebido o requerimento n.º 10478, de 26/11/2012, em que Luís Miguel Barros Sampaio, 
na qualidade de entidade exploradora do estabelecimento comercial de bar denominado 
�Johnny�s Bar�, solicita a concessão do mapa de horário informa-se que, nos termos da alínea 
a), do artigo 7.º, do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e de Prestação de Serviços, o mesmo pode funcionar entre as 
06:00h e as 04:00h de todos os dias da semana. -------------------------------------------------------- 
---- Não obstante, por deliberação de Câmara de 13/04/2005 os estabelecimentos comerciais 
de bar apenas podem estar abertos até às 04:00h às sextas-feiras, sábados e dias que 
antecedem feriados, reduzindo-se nos restantes dias o horário de funcionamento para as 
02:00h. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Sendo que se verificam os pressupostos para a concessão do Mapa de Horário solicitado, 
deverá o assunto ser agendado para reunião de câmara. ----------------------------------------------
---- Quanto cumpre informar, à vossa consideração.� ------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão do mapa de horário para o 
ano de 2012, para o estabelecimento Bar Johnny�s, sito na Rua da Cumieira, n.º 14, em Nelas, 
com o horário de funcionamento de segunda-feira a domingo, das 06:00 horas às 02:00 horas, 
às sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado, das 06:00 horas às 04:00 horas, sem 
encerramento semanal e sem paragem para almoço, em que é requerente Luis Miguel Barros 



 
Fls.__________ 

Reunião de 11-12-2012 

21 

 

Sampaio, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica Administrativa e 
Financeira, atrás descrita. ---------------------------------------------------------------------------------- 
6.11.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2012 � 
ESTABELECIMENTO DE FISIOTERAPIA � HST - FORMAÇÃO. LOCAL: RUA 
DR. JOSÉ GUILHERME FAURE, FRAÇÃO A, N.º 1, EM NELAS. REQUERENTE: 
PLANYCORPO, FISIOTERAPIA, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 27 de novembro de 2012, da Unidade Orgânica 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
---- �Renovação de Mapa de Horário ------------------------------------------------------------------- 
---- Recebido o requerimento n.º 10474, de 26/11/2012, em que Planycorpo, Fisioterapia Lda., 
solicita a renovação do mapa de horário do seu estabelecimento de Fisioterapia, HST e 
Formação informa-se que, nos termos do artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários 
de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e de Prestação de Serviços, o mesmo se 
insere no regime geral de funcionamento, id est, pode funcionar entre as 06:00h e as 24:00h 
de todos os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Sendo que se verificam os pressupostos para a renovação do Mapa de Horário solicitado, 
deverá o assunto ser agendado para reunião de câmara. ---------------------------------------------- 
---- Quanto cumpre informar, à vossa consideração.�. ------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a renovação do mapa de horário para o 
ano de 2012, para o estabelecimento de Fisioterapia, HST e Formação, sito na Rua Dr. José 
Guilherme Faure, Fração A, n.º 1, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda-
feira a sexta-feira, das 09:30 horas às 20:00 horas, ao sábado das 10:00 horas às 13:00 horas, 
com encerramento semanal ao domingo e com paragem para almoço das 13:00 horas às 14:00 
horas, em que é requerente a firma Planycorpo, Fisioterapia, Ld.ª, nos termos e de acordo com 
a informação da Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, atrás descrita. ------------------
6.12.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2012 � 
ESTABELECIMENTO �CAFÉ TROPICAL�. LOCAL: RUA DR. EURICO AMARAL, 
N.º 33, EM VILAR SECO. REQUERENTE: TERESA MANUELA MARTINS 
FRUTUOSO ABRANTES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 28 de novembro de 2012, da Unidade Orgânica 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
---- �Renovação de Mapa de Horário ------------------------------------------------------------------- 
---- Recebido o requerimento n.º 10552, de 29/11/2012, em que Teresa Manuela Martins 
Frutuoso Abrantes, na qualidade de entidade exploradora do estabelecimento comercial de 
restauração denominado �Café Tropical�, sito na freguesia de Vilar Seco, solicita a renovação 
do mapa de horário do seu estabelecimento comercial que, nos termos do artigo 7.º, do 
Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e 
de Prestação de Serviços, pode funcionar entre as 06:00h e as 02:00h. -----------------------------
---- Sendo que se verificam os pressupostos para a renovação do Mapa de Horário solicitado, 
deverá o assunto ser agendado para reunião de câmara. ---------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª. ---------------------------------------------------------------- 
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---- Quanto cumpre informar, à vossa consideração.�. ------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a renovação do mapa de horário para o 
ano de 2012, para o estabelecimento denominado �Café Tropical�, sito no lugar e freguesia de 
Vilar Seco, com o horário de funcionamento de terça-feira a domingo, das 08:00 horas às 
02:00 horas, com encerramento semanal à segunda-feira e sem paragem para almoço, em que 
é requerente Teresa Manuela Martins Frutuoso Abrantes, nos termos e de acordo com a 
informação da Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, atrás descrita. ------------------ 
6.13.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2012 � 
ESTABELECIMENTO DE MINIMERCADO. LOCAL: RUA DO SOITINHO, N.º 14, 
EM CARVALHAL REDONDO. REQUERENTE: ÉLIA MARIA ROSA PAIS 
LOUREIRO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 30 de novembro de 2012, da Unidade Orgânica 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
---- �Renovação de Mapa de Horário ------------------------------------------------------------------- 
---- Recebido o requerimento n.º 10605, de 30/11/2012, em que Élia Maria Rosa Pais 
Loureiro, solicita a renovação do mapa de horário do seu estabelecimento comercial de 
minimercado informa-se que, nos termos do artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e de Prestação de Serviços, o 
mesmo se insere no regime geral de funcionamento, id est pode funcionar entre as 06:00h e as 
24:00h de todos os dias da semana. ---------------------------------------------------------------------- 
---- Sendo que se verificam os pressupostos para a renovação do Mapa de Horário solicitado, 
deverá o assunto ser agendado para reunião de câmara. ---------------------------------------------- 
---- Quanto cumpre informar, à vossa consideração.� ------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a renovação do mapa de horário para o 
ano de 2012, para o estabelecimento de minimercado, sito na Rua do Soitinho, n.º 14, em 
Carvalhal Redondo, com o horário de funcionamento de segunda-feira a sábado, das 07:00 
horas às 22:00 horas, com encerramento semanal ao domingo, e com paragem para almoço 
das 13:00 horas às 14:00 horas, em que é requerente Élia Maria Rosa Pais Loureiro, nos 
termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
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, 

 



 
Fls.__________ 
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__________________________________________ 
 

A Assistente Técnica, em substituição da Técnica Superior, responsável pela Unidade 
Orgânica Administrativa e Financeira, 

 
__________________________________________ 


