
Reunião de 13-03-2012                                               

                                                                                                  

 1 

 

ATA N.º 5 
                                      ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE NELAS, REALIZADA EM TREZE DE MARÇO DE DOIS 
MIL E DOZE  

 
---- Aos treze dias do mês de março 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 e Dr. Jorge David Sousa Paiva. ----------------------------------
---- Registou-se a falta, considerada justificada, do Senhor Vereador Hélder José Gomes 
Ambrósio. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No dia catorze de março de dois mil e doze, o Senhor Vereador Hélder José Gomes 
Ambrósio enviou um fax a esta Câmara Municipal que a seguir se transcreve: ------------------- 
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas, Dr.ª Isaura Pedro --------------- 
---- Venho por este meio informar V.ª Ex.ª que por razões de âmbito profissional não me foi 
possível estar presente na reunião de Câmara, realizada ontem, dia 13 de março de 2012.� ---- 
 

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a ata da reunião ordinária pública anterior, 
realizada em 28 de fevereiro 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: 179.217,82 � (cento e setenta e nove mil 
duzentos e dezassete euros e oitenta e dois cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
143.314,19 � (cento e quarenta e três mil trezentos e catorze euros e dezanove 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 
 
---- O Senhor Vice-Presidente, Dr. Manuel da Conceição Marques, informou a Câmara que, 
relativamente à obra �Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas�, a mesma 
estava a ser alcatroada neste dia 13 de março de 2012 e que na próxima quinta-feira, dia 15 de 
março de 2012, irá ser aberto o trânsito na rotunda sita na Estrada Nacional n.º 234, em Nelas.  
 

ORDEM DO DIA 
 

1 � PATRIMÓNIO MUINICIPAL 
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1.1.LOTEAMENTO JARDINS DO PARQUE, SITO AO AREAL, EM NELAS � 
VENDA DE LOTES POR HASTA PÚBLICA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 05 de janeiro de 2012, do Serviço de Apoio 
Industrial, Comercial e Empresarial, que a seguir se transcreve: ------------------------------------ 
---- �Loteamento Jardins do Parque, Areal, em Nelas � Venda de lotes � Hasta Pública --------
----- 1. Em sequência das ordens de V.ª Ex.ª para se proceder à venda dos restantes lotes, em 
frente da Biblioteca Municipal e considerando que na hasta pública, realizada em 12 de 
dezembro de 2011, não foram vendidos todos os lotes de terreno do Loteamento �Jardins do 
Parque�, sito ao Areal, em Nelas, informo que os lotes que falta vender são os seguintes: ------
---- - 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 �; ---- 
---- 2. Caso V.ª Ex.ª opte pela venda em hasta pública, os preços base de licitação serão os 
atrás indicados, propondo-se lanços mínimos de 500,00 �. -------------------------------------------
---- Em anexo segue planta de localização. ------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- 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 um voto contra, 
do Senhor Vereador, Adelino José Borges Amaral, aprovar a alienação, em hasta pública, em 
data e nas condições a designar pela Senhora Presidente da Câmara, dos lotes n.ºs 2, 3 e 6, do 
Loteamento �Jardins do Parque�, sito ao Areal, em frente à Biblioteca Municipal, em Nelas, 
nos termos e de acordo com a informação do Serviço de Apoio Industrial, Comercial e 
Empresarial, atrás descrita. --------------------------------------------------------------------------------  
 

2 � DIVERSOS 
 
2.1.ASSOCIAÇÃO SINDICAL DOS JUÍZES PORTUGUESES � ACUSA RECEÇÃO 
DA MOÇÃO SOBRE A REORGANIZAÇÃO DO MAPA JUDICIÁRIO � 
AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício, datado de 21 de fevereiro de 2012, da Associação Sindical dos Juízes 
Portugueses, com sede em Lisboa, que a seguir se transcreve: --------------------------------------
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas, Dr.ª Isaura Pedro ---------------
---- Moção � Reorganização do Mapa Judiciário ------------------------------------------------------
---- Venho, pelo presente, acusar a receção da Moção, aprovada, por unanimidade, em reunião 
da Câmara Municipal de Nelas, realizada em 31 de janeiro de 2012, relativa ao projeto do 
novo Mapa Judiciário, que mereceu a nossa melhor atenção e que muito agradecemos. ---------
---- Informo V.ª Ex.ª que a mesma foi encaminhada para o nosso Gabinete de Estudos e 
Observatório dos Tribunais desta Associação dos Juízes Portugueses.� ----------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------
2.2.CHEFE DE GABINETE DO SENHOR PRIMEIRO MINISTRO � RECEÇÃO DA 
MOÇÃO SOBRE O MAPA JUDICIÁRIO � CONHECIMENTO  
---- Presente o ofício n.º 1586, datado de 23 de fevereiro de 2012, do Chefe de Gabinete do 
Senhor Primeiro Ministro, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------
---- �Exm.ª Senhora Dr.ª Isaura Pedro, Presidente da Câmara Municipal de Nelas ---------------
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---- Tendo presente o ofício n.º 296 dessa Câmara Municipal, datado de 3 de fevereiro, e da 
moção anexa, sobre o Mapa Judiciário, encarrega-me o Senhor Primeiro Ministro de informar 
que o assunto foi transmitido ao Gabinete da Ministra da Justiça.� ---------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------  
2.3.GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO ECOLOGISTA �OS VERDES�, DA 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA � PERGUNTA AO GOVERNO REFERENTE AO 
ENCERRAMENTO DO TRIBUNAL JUDICIAL DE NELAS � CONHECIMENTO 
---- Presente um e-mail, datado, de 2 de março de 2012, da Senhora Chefe de Gabinete do 
Grupo Parlamentar do Partido Ecologista �Os Verdes�, da Assembleia da República, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Exm.ª Senhora Presidente --------------------------------------------------------------------------- 
---- No seguimento da audiência havida com V.ª Ex.ª a propósito do encerramento do 
Tribunal Judicial de Nelas, informamos que o Senhor Deputado deste Grupo Parlamentar, 
José Luís Ferreira, dirigiu uma pergunta ao Ministério da Justiça, que anexamos, para 
conhecimento de V.ª Ex.ª e restantes Membros do Executivo Municipal. --------------------------
---- Ficando ao dispor, subscrevemos com consideração.� ------------------------------------------- 
---- �Assunto: Encerramento do Tribunal Judicial de Nelas ------------------------------------------ 
---- Destinatário: Ministério da Justiça ------------------------------------------------------------------ 
---- Exm.ª Sr.ª Presidente da Assembleia da República ----------------------------------------------- 
---- A proposta elaborada pela Direção Geral da Administração da Justiça (DGAJ) prevê o 
encerramento de 47 tribunais e a redução de 231 para 20 comarcas. -------------------------------  
---- A proposta para o encerramento definiu dois critérios que são, estes terem menos de 250 
processos anuais e a distância entre o tribunal a fechar e aquele para onde vão ser transferidos 
os processos, ser inferior a uma hora. -------------------------------------------------------------------- 
---- O Grupo Parlamentar do Partido Ecologista �Os Verdes� recebeu em audiência no dia 14 
de fevereiro, uma comitiva da Câmara Municipal de Nelas, que incluía a Sr.ª Presidente do 
Município. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Da frutuosa troca de impressões gostaríamos de realçar que a construção do edifício que 
alberga o Tribunal Judicial de Nelas ocorreu no ano de 1983 e envolveu um montante de 
4.000.000,00 � pagos pela autarquia. -------------------------------------------------------------------- 
---- A autarquia de Nelas não cobra qualquer renda pelo edifício, faz a sua manutenção e, se 
necessário, está disposta a pagar a água e a luz. -------------------------------------------------------- 
---- No ano de 2011 foram movimentados 722 processos ou seja mais 472 do que o proposto 
pela DGAJ para o seu encerramento, tendo uma média de 802 nos últimos anos. ----------------
---- O tribunal de Nelas funciona em regime de agregação com o tribunal de Fornos de 
Algodres, o que na prática significa um custo muito inferior comparativamente a outros 
tribunais por partilhar recursos, nomeadamente Juiz e Magistrado do Ministério Público. ------
---- Dado que o Concelho de Nelas tem um elevado índice de industrialização, comparado a 
outros concelhos do distrito, e o acesso à Justiça é um fator determinante, quer para os 
empresários, quer para as populações, o encerramento deste serviço pode ter um impacto 
sócio-económico muito negativo no concelho. --------------------------------------------------------- 
---- É de realçar que não existe uma rede de transportes públicos eficaz para fora do concelho 
e sendo os altos custos judiciais um fator que não aproxima os cidadãos da justiça se tivermos 
que acrescentar os elevados preços dos transportes e tempo perdido nas deslocações, então a 
justiça passa a ser uma miragem para a maioria das pessoas. ---------------------------------------- 
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---- Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicito a S. Exª 
a Presidente da Assembleia da República que remeta ao Governo a seguinte pergunta, para 
que o Ministério da Justiça possa prestar os seguintes esclarecimentos: --------------------------- 
---- 1 � Está o Governo na disposição de rever a sua posição relativamente ao encerramento 
do Tribunal Judicial de Nelas? ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 2 � Dado que um dos critérios (-250 processos) não é observado e face ao acima exposto 
que motivos levam a DGAJ a propor o encerramento do Tribunal Judicial de Nelas? -----------
---- Palácio de São Bento, sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2012. ------------------------------------ 
---- Os Deputados José Luís Ferreira (PEV) e Heloísa Apolónia (PEV)� --------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, congratulou-se 
pela forma célere e empenhada como o Grupo Parlamentar do Partido Ecologista �Os 
Verdes�, da Assembleia da República, formulou a pergunta ao Governo acerca do eventual 
encerramento do Tribunal Judicial de Nelas. Ficou aqui bem demonstrada a importância que 
este Grupo Parlamentar deu à audiência efetuada com a Senhora Presidente da Câmara. ------ 
---- A Senhora Presidente informou a Câmara, que no próximo dia 22 de março de 2012, irá 
ter uma audiência com a Senhora Ministra da Justiça, onde irá expor dois erros constantes no 
projeto que prevê o encerramento do Tribunal Judicial de Nelas, pois um desses erros é que, 
de facto, o Tribunal de Nelas tem muito mais do que 250 processos anuais e outro erro refere-
se ao facto de que é o Tribunal Judicial de Fornos de Algodres que está agregado ao Tribunal 
de Nelas e não o contrário, pois o Tribunal Judicial de Nelas tem Juiz e Delegado do 
Ministério Público que se desloca, pontualmente, ao Tribunal Judicial de Fornos de Algodres 
quando é necessário. Também se congratulou pelo facto da Delegação Local de Nelas da 
Ordem dos Advogados, bem como os funcionários judiciais, estarem a apoiar e a acompanhar 
o Executivo Municipal em todo este processo, visando a não extinção do Tribunal Judicial de 
Nelas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral informou a Câmara que o Grupo 
Parlamentar do Partido Socialista, da Assembleia da República, também questionou a 
Senhora Ministra da Justiça acerca do eventual encerramento do Tribunal Judicial de Nelas. --
---- A Senhora Presidente da Câmara informou o Senhor Vereador Adelino José Borges 
Amaral que o Executivo Municipal agenda para as reuniões da Câmara Municipal toda a 
correspondência enviada pelos Grupos Parlamentares da Assembleia da República e que os 
mesmos sabem esse facto e que tudo o que for enviado pelo Grupo Parlamentar do Partido 
Socialista, da Assembleia da República, será agendado para reunião de Câmara. ----------------
---- O Senhor Vice-Presidente, Dr. Manuel da Conceição Marques, informou a Câmara que o 
Governo do Partido Socialista aprovou a Portaria n.º 345/2009, de 3 de abril, assinada pelo 
então Secretário de Estado, agregando o Tribunal Judicial de Nelas ao Tribunal Judicial da 
Comarca de Fornos de Algodres, tendo nessa altura sido desagregado o Tribunal Judicial da 
Comarca do Sátão. Não se soube, na altura, quais foram os fundamentos para tal decisão. No 
entanto, é importante realçar que o Tribunal de Nelas sempre teve mais processos, quer em 
pendência, quer em entrada. Certamente, com a entrada desta Portaria eliminou o Tribunal do 
Sátão da lista dos tribunais a extinguir. Esta Portaria, em vez de subir o Tribunal de Nelas de 
categoria a acesso final, como já foi proposto desde a criação do Tribunal de Círculo de Seia, 
de uma forma capiciosa, agregaram-no a Fornos de Algodres. -------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral informou a Câmara que os Senhores 
Deputados do Circulo Eleitoral de Viseu, do Partido Socialista, da Assembleia da República, 
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apresentaram um requerimento ao Governo sobre o caso concreto da eventual extinção do 
Tribunal Judicial de Nelas. Afirmou, ainda, que não comentava o assunto referente à Portaria 
n.º 345/2009, de 3 de abril. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que, devido à existência da Portaria n.º 
345/2009, de 3 de abril, o Concelho de Nelas tinha o �amargo de boca� de ter o seu tribunal 
agregado ao de Fornos de Algodres e em risco de ser extinto. ---------------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente, Dr. Manuel da Conceição Marques, informou a Câmara que a 
Senhora Ministra da Justiça tinha afirmado que 60% dos tribunais a extinguir eram os 
tribunais agregados. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que a questão da eventual 
extinção do Tribunal Judicial de Nelas não devia ser usada como bandeira política. -------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que os 
Senhores Vereadores do Partido Socialista usavam a questão da eventual extinção do Tribunal 
Judicial de Nelas como bandeira política nos seus comunicados, quando, afinal, os Senhores 
ex-Governantes do Partido Socialista é que eram os únicos responsáveis pela eventual 
extinção do Tribunal Judicial de Nelas ao aprovarem a referida Portaria n.º 345/2009, de 3 de 
Abril, quando agregaram o Tribunal Judicial de Nelas ao de Fornos de Algodres. ---------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que a questão da eventual 
extinção do Tribunal Judicial de Nelas não pode ser pretexto para discussões estéreis, pois, 
ele, como Vereador do Partido Socialista sempre assumiu as suas responsabilidades, sempre 
se preocupou com a que permanência de serviços no Concelho de Nelas e sempre assumiu a 
defesa do Concelho de Nelas ----------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara pediu ao Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral 
para, então, não mandar atoardas nos comunicados do Partido Socialista. -------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que, mesmo correndo riscos, 
pois não tinha toda a informação, podia afirmar que no tempo do Governo do Partido 
Socialista nunca esteve em causa a extinção do Tribunal Judicial de Nelas e agora, sim, com o 
Governo do PSD e do CDS é que apareceu este projeto da eventual extinção do referido 
Tribunal. Entendia que todos deviam assumir as suas responsabilidades, pois o seu 
compromisso na defesa do Tribunal Judicial de Nelas era igual ao da Senhora Presidente da 
Câmara. Em relação ao comunicado do Partido Socialista de Nelas entendia que se o mesmo 
tinha inverdades então que se retratava, mas que no referido comunicado era afirmado que se 
defendia a permanência do Tribunal Judicial de Nelas. -----------------------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que 
foi o Senhor Secretário de Estado do Governo do Partido Socialista é que aprovou a Portaria 
n.º 345/2009, de 3 de abril, que agregou o Tribunal Judicial de Nelas ao Tribunal Judicial de 
Fornos de Algodres, encapotando a extinção do Tribunal Judicial da Comarca de Nelas. ------- 
2.4.GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS, DA 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA � REQUERIMENTO ENVIADO AO SENHOR 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ECONOMIA E OBRAS PÚBLICAS, DA 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA � AUDIÇÃO SOBRE PAGAMENTOS INDEVIDOS 
E INJUSTIFICADOS À LUSOPONTE E SOBRE A IMPOSIÇÃO DE PORTAGENS 
NAS AUTOESTRADAS SCUT � CONHECIMENTO  
---- Presente um e-mail, datado de 6 de março de 2012, do Senhor Chefe de Gabinete do 
Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, da Assembleia da República, que a 
seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- �Exm.ºs Senhores -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para vosso conhecimento e divulgação, enviamos em anexo o Requerimento do Grupo 
Parlamentar do PCP para a ida do Sr. Ministro da Economia e do Emprego à  Comissão de 
Economia e Obras Públicas prestar esclarecimentos sobre a posição da Comissão Europeia 
relativa ao pagamento de portagens nas Ex-Scut e sobre o pagamento da «Estradas de 
Portugal E.P.E.» à Lusoponte de 4,4 milhões de euros de Reequilíbrio Económico e 
Financeiro (REF) quando os utentes foram obrigados a pagar portagens em Agosto na Ponte 
25 de Abril, por decisão do mesmo Governo.� --------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, o requerimento n.º 40911-541/INPA, datado de 2 de março de 2012, 
enviado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, da Assembleia da 
República, ao Exm.º Senhor Presidente da Comissão de Economia e Obras Públicas, da 
Assembleia da República, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------- 
---- �Audição sobre pagamentos indevidos e injustificados à Lusoponte e sobre a imposição 
de portagens nas autoestradas SCUT -------------------------------------------------------------------- 
---- Tomámos conhecimento da inaceitável situação que terá ocorrido por decisão e despacho 
do Governo, com pagamentos do Estado à Lusoponte a título de �reequilíbrio financeiro�, 
relativamente a uma inexistente isenção de portagens na Ponte 25 de Abril em Agosto último. 
---- O PCP denunciou oportunamente a decisão de obrigar ao pagamento das portagens na 
ponte 25 de Abril no mês de Agosto, uma medida que veio agravar ainda mais a penalização 
sobre as populações e o tecido económico da região. Agora somos confrontados com a 
indignidade de se ter procedido, pelos vistos por ordem expressa do Governo, ao pagamento 
da �compensação� do Estado à concessionária, como se as portagens não tivessem sido pagas. 
---- Assim, a empresa Lusoponte, do grupo Mota Engil, beneficia de um contrato de 
concessão ruinoso para o interesse público, em que os utentes pagam portagens totalmente 
injustificadas, o Estado assume a despesa com as obras de conservação (que se prolongaram 
por múltiplos meses) e a concessionária privada recolhe os lucros. Mais ainda: vai 
embolsando o dinheiro em caixa com as portagens pagas pelos utentes da ponte, ainda exige o 
pagamento do Estado � e o Governo manda que se cumpra a sua exigência, num processo que 
exige imediatas respostas por parte da tutela. ---------------------------------------------------------- 
---- Por outro lado, foi hoje tornado público que também a Comissão Europeia se pronunciou 
contra a imposição de portagens nas autoestradas das concessões SCUT. É conhecida a 
posição do PCP quanto às orientações políticas e enquadramentos comunitários desta União 
Europeia. Mas o facto é que o Governo, que (de resto tal como os seus antecessores) tem 
sistematicamente seguido de forma acrítica as ordens e ditames da UE, está confrontado com 
esta situação: se a Comissão Europeia vem pronunciar-se contra esta inaceitável e injusta 
imposição de portagens que tanto penaliza as populações, o Governo tem de dar explicações à 
Assembleia da República sobre a atitude que tenciona adotar em relação a esta matéria. -------
---- Face a estas situações, e relativamente a estes dois assuntos, o Grupo Parlamentar do PCP 
vem propor a audição do Ministro da Economia e Emprego, na Comissão a que V.Exa. 
preside. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Sem outro assunto, subscrevemo-nos.� ------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
2.5.DIRETOR REGIONAL DE ECONOMIA DO CENTRO � APRESENTAÇÃO � 
CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício, datado de 2 de março de 2012, do Senhor Dr. Francisco Braga, 
Diretor Regional Economia do Centro, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
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---- �Exm.ª Senhora ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Diretor Regional de Economia � Apresentação --------------------------------------------------- 
---- É com prazer que comunico que fui nomeado pelo Senhor Ministro da Economia e do 
Emprego, para exercer o cargo de Diretor Regional de Economia do Centro. ---------------------
---- Início funções com o espírito de missão de apoiar a economia regional, o esforço de 
alavancagem das empresas e o reforço da dinâmica empresarial, em projetos que promovam o 
emprego e o investimento. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- O crescimento económico é um pilar que urge construir em conjunto e na proximidade 
com os agentes económicos. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- A conjuntura económica é exigente, razão pela qual todos nós temos de assumir um 
compromisso de exigência. Só assim se construirá uma base sólida de crescimento social e 
económico. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pode contar, desde já, com a minha total disponibilidade para que, em conjunto, possamos 
resolver os constrangimentos que surjam em benefício da Região e do País. ----------------------
---- Agradeço a atenção dispensada e a vossa colaboração.� -----------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------    
2.6.COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE NELAS � NOITE 
DA CPCJ � AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente um e-mail, datado de 2 de março de 2012, da Senhora Presidente da Comissão de 
Proteção de Crianças de Jovens de Nelas, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 
---- �Exm.ª Senhora Dr.ª Isaura Pedro, Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------- 
---- Em nome da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Nelas, venho agradecer a V.ª 
Ex.ª toda a colaboração prestada para a realização da �Noite da CPCJ�, no dia 2 de março 
último, o que contribuiu para que a apresentação do Plano Local de Promoção e Proteção dos 
Direitos das Crianças, do Concelho de Nelas, tivesse sido uma viva realidade. ------------------- 
---- O nosso Bem-haja!� ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------    
 

3 � CONTABILIDADE 
 
3.1.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 7 e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2012, n.º 6, as quais ficam 
anexas a esta ata (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------- 
3.2.PAGAMENTO DE FATURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO    
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de fevereiro de 2012, no total de 724.562,04 � (setecentos e vinte e quatro mil 
quinhentos e sessenta e dois euros e quatro cêntimos), referente a Operações Orçamentais e no 
total de 73.186,37 � (setenta e três mil cento e oitenta e seis euros e trinta e sete cêntimos), 
referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de 
Contabilidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 
SANEAMENTO FINANCEIRO � 3.º SEMESTRE - CONHECIMENTO  
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---- Presente uma informação, datada de 22 de fevereiro de 2012, da Técnica Superior, 
responsável pela Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: --
---- �Acompanhamento da execução do Plano de Saneamento Financeiro ------------------------- 
---- A Lei das Finanças Locais, no seu artigo 40.º, contém disposições orientadoras sobre os 
procedimentos a ter no saneamento financeiro municipal: ------------------------------------------- 
---- - No seu n.º 3.º � �o estudo e o plano de saneamento financeiro � são elaborados pela 
Câmara Municipal e propostos à � Assembleia Municipal para aprovação�; -------------------- 
---- - No seu n.º 4.º - �os órgãos executivos, durante o período do empréstimo ficam obrigados 
a: �. c) elaborar relatórios semestrais sobre a execução do plano � e remetê-los, para 
apreciação, aos órgãos deliberativos�; ------------------------------------------------------------------- 
---- - No seu n.º 5.º - �o incumprimento do plano de saneamento financeiro, � é comunicado, 
pela Assembleia Municipal, ao Ministro das Finanças e ao Ministro que tutela as Autarquias 
Locais, ��. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Face ao exposto, penso que os relatórios de execução e acompanhamento do Plano de 
Saneamento Financeiro deverão ser presentes a uma reunião do executivo municipal e ser 
apreciados pela Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------- 
---- V.ª Ex.ª superiormente decidirá.� -------------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, o Relatório de Acompanhamento da Execução do Plano de 
Saneamento Financeiro � 3.º Semestre, referente ao período compreendido entre 01 de julho 
de 2011 e 31 de dezembro de 2011, o qual fica anexo a esta ata (Anexo II), fazendo dela parte 
integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que os números eram números, 
contas eram contas, que, embora lhe faltassem dados para analisar melhor o documento, 
verificava que as conclusões do Relatório de Acompanhamento da Execução do Plano de 
Saneamento Financeiro traçavam um panorama sinistro e falta de cumprimento por parte do 
Executivo Municipal. Entendia que se justificava uma reformulação do Plano de Saneamento 
Financeiro, pois se já era uma coisa má haver o Plano de Saneamento Financeiro, pior era o 
mesmo não estar a ser cumprido. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que o Executivo Municipal estava a cumprir o 
Plano de Saneamento Financeiro. ------------------------------------------------------------------------ 
3.4.EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR � COMPONENTE SÓCIO-EDUCATIVA. 
PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 17 de janeiro de 2012, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
---- �Educação Pré-Escolar � Componente Sócio-Educativa � Pagamento de refeições às 
entidades fornecedoras. ------------------------------------------------------------------------------------  
---- No âmbito do Programa de Alargamento e Expansão da Rede Pré-Escolar e de acordo 
com a Lei n.º 5/97 e o Dec.Lei n.º 147/97, este Serviço sugere para apreciação de V. Ex.ª e 
posterior aprovação a seguinte transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de 
algumas crianças dos Jardins de Infância de Folhadal, Nelas, Moreira, Carvalhal Redondo, 
Santar, Vilar Seco, Vale de Madeiros, Lapa do Lobo, Póvoa de Santo António, Canas de 
Senhorim e Aguieira, referentes ao ano letivo de 2011/2012: ----------------------------------------  
---- Empresa Gertal: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- - Jardim de Infância de Senhorim: outubro de 2011 � 336,96 �; novembro de 2011 � 
361,26 �; dezembro de 2011 � 236,52 �; --------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Folhadal: outubro de 2011 � 124,74 �; novembro de 2011 � 
171,72 �; dezembro de 2011 � 116,64 �; --------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Vale de Madeiros: outubro de 2011 � 239,76 �; novembro de 2011 
� 285,12 �; dezembro de 2011 � 157,14 �; ------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Lapa do Lobo: outubro de 2011 � 85,86 �; novembro de 2011 � 
93,96 �; dezembro de 2011 � 50,22 �; ------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Póvoa de Santo António: outubro de 2011 � 16,20 �; novembro de 
2011 � 63,18 �; dezembro de 2011 � 21,06 �; ---------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Aguieira: outubro de 2011 � 249,48 �; novembro de 2011 � 
255,96 �; dezembro de 2011 � 168,48 �; --------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Carvalhal Redondo: outubro de 2011 � 254,34 �; novembro de 
2011 � 273,78 �; dezembro de 2011 � 196,02 �; ------------------------------------------------------ 
---- - Jardim de Infância de Moreira: outubro de 2011 � 225,18 �; novembro de 2011 � 249,48 
�; dezembro de 2011 � 168,48 �; ------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Vilar Seco: outubro de 2011 � 311,04 �; novembro de 2011 � 
307,80 �; dezembro de 2011 � 213,84 �; --------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Nelas: outubro de 2011 � 1.524,42 �; novembro de 2011 � 
1.551,96 �; dezembro de 2011 � 1.148,58 �; ---------------------------------------------------------- 
---- TOTAL: 10.244,88 � * 13% IVA = 11.576,71 �.� ------------------------------------------------ 
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Canas de Senhorim: setembro de 2011 � 267,12 �; outubro de 
2011 � 426,72 �; novembro de 2011 � 411,60 �; dezembro de 2011 � 262,08 �. -----------------
--- TOTAL: 1.367,52 �.� ---------------------------------------------------------------------------------  
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas, nos valores e às entidades referidas nessa 
informação, Empresa Gertal e Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim. ----------------- 
3.5.PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS 
RELATIVAMENTE ÀS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO CONCELHO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 17 de janeiro de 2012, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
---- �Pagamento de refeições às entidades fornecedoras relativamente às Escolas do Primeiro 
Ciclo do Ensino Básico do Concelho -------------------------------------------------------------------- 
---- No âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos 
alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de acordo com o Despacho n.º 22251/05, de 25 de 
outubro, este serviço sugere para apreciação de V.ª Ex.ª e posterior aprovação, a seguinte 
transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de algumas crianças das Escolas 
de Nelas, Santar, Vilar Seco, Vale de Madeiros, Lapa do Lobo, Póvoa de Santo António, 
Canas de Senhorim, Carvalhal Redondo e Aguieira, referentes ao ano letivo de 2011/2012: ---
---- Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim: -------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim � Pólo Feira: novembro de 2011 � 1.892,70 �; dezembro 
de 2011 � 864,00 �; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- TOTAL: 2.756,70 �. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ------------------------------------------------- 
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---- - EB1 de Canas de Senhorim � Fojo: setembro de 2011 � 306,85 �; outubro de 2011 � 
512,31 �; novembro de 2011 � 530,87 �; dezembro de 2011 � 253,63 �. --------------------------
---- TOTAL: 1.603,66 �; ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Empresa Gertal: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - EB1 de Vale de Madeiros: outubro de 2011 � 370,98 �; novembro de 2011 � 393,66 �; 
dezembro de 2011 � 183,06 �; ---------------------------------------------------------------------------  
---- - EB1 de Lapa do Lobo: outubro de 2011 � 406,62 �; novembro de 2011 � 437,40 �; 
dezembro de 2011 � 207,36 �; ---------------------------------------------------------------------------  
---- - EB1 de Póvoa de Santo António: outubro de 2011 � 281,88 �; novembro de 2011 � 
340,20 �; dezembro de 2011 � 147,42 �; ---------------------------------------------------------------- 
--- - EB1 de Aguieira: outubro de 2011 � 458,46 �; novembro de 2011 � 516,78 �; dezembro 
de 2011 � 243,00 �; ----------------------------------------------------------------------------------------  
---- - EB1 de Carvalhal Redondo: outubro de 2011 � 484,38 �; novembro de 2011 � 507,06 �; 
dezembro de 2011 � 236,52 �; ---------------------------------------------------------------------------- 
---- - EB1 de Santar: outubro de 2011 � 518,40 �; novembro de 2011 � 547,56 �; dezembro de 
2011 � 259,20 �; --------------------------------------------------------------------------------------------  
---- - EB1 de Vilar Seco: outubro de 2011 � 729,00 �; novembro de 2011 � 745,20 �; 
dezembro de 2011 � 369,36 �; ---------------------------------------------------------------------------  
---- - EB1 de Nelas: outubro de 2011 � 6.855,84 �; novembro de 2011 � 6.959,52 �; dezembro 
de 2011 � 3.227,04 �; -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- TOTAL: 25.425,90 � * 13% IVA = 28.731,26 �.� ------------------------------------------------ 
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas, nos valores e às entidades referidas nessa 
informação, Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim, Agrupamento de Escolas de 
Canas de Senhorim e Empresa Gertal. ------------------------------------------------------------------- 
 

4 - OBRAS PARTICULARES 
 
4.1.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 
4.1.1.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 21 de fevereiro de 2012 e 05 de março de 2012, a qual fica anexa à ata 
(Anexo III), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------- 
4.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares � Serviço Administrativo de Obras, referente a licenças e 
autorizações de construção e utilização emitidas no período compreendido entre 22 de 
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fevereiro de 2012 e 05 de março de 2012, a qual fica anexa à ata (Anexo IV), fazendo dela 
parte integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.1.3.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 22 de fevereiro de 2012 e 06 de março de 2012, a qual fica anexa 
à ata (Anexo V), fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------------------- 
4.2.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 22 de fevereiro de 2012 e 05 de março de 2012, a qual fica anexa à ata 
(Anexo VI), fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------------------------
4.3.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 22 de fevereiro de 2012 e 06 de 
março de 2012, constantes na relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares � Serviço Administrativo de Obras, a qual fica anexa à ata 
(Anexo VII), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------------------------------- 
4.4.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 24 de fevereiro de 2012, em que 
aprovou a emissão de licença especial de ruído, para o estabelecimento Johnny�s Bar, sito em 
Nelas, onde se efetuou um espetáculo de karaoke, nos dias 24 e 25 de fevereiro 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, 
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defira-se a pretensão. Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 23 de fevereiro de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke: Nos dias 24/02/2012  e 25/02/2012, 
das 22:00 horas até às 04:00 horas dos dias seguintes. Local: Johnny�s Bar, em Nelas. 
Requerente: Maria de Fátima Costa Melo Batista ----------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação da requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A requerente vem solicitar autorização para efetuar um karaoke, nos dias 24/02/2012 e 
25/02/2012, das 22:00 horas até às 04:00 horas dos dias seguintes. ---------------------------------
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 09/2007, de 17 de janeiro, alterado 
pelo D.L. n.º 278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído, o exercício de 
atividades ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode 
ser autorizado durante o período noturno (entre as 20:00 horas e as 08:00 horas) mediante 
licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Tratando-se de um evento a realizar no 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.� -------------------------------------------------------------- 
4.5.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. LOCAL: 
BAR FÓRUM, EM NELAS. REQUERENTE: NUNO MANUEL PÊGAS 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 27 de fevereiro 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 03 e 04 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, 
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defira-se a pretensão. Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 24 de fevereiro de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke: Nos dias 03/03/2012 e 04/03/2012, 
das 22:30 horas até às 04:00 horas dos dias seguintes. Local: Bar Fórum, em Nelas. 
Requerente: Nuno Manuel Pêgas Amaral --------------------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente vem solicitar autorização para efetuar um karaoke, nos dias 
03/03/2012 e 04/03/2012, 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. -------------------------------------------------------------- 
---- 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.� -------------------------------------------------------------- 
4.6.ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL DO CIMO DO 
POVO, DE NELAS � PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS 
MUNICIPAIS � TAXAS PELA LICENÇA DE REALIZAÇÃO DE RECINTO 
IMPROVISADO E LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO DE FESTA DE MÚSICA AO 
VIVO, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2012 � LOCAL: EDIFÍCIO DA ASSOCIAÇÃO - 
ISENTAR, OU REDUZIR, OU INDEFERIR O PEDIDO � 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 28 de fevereiro de 2012, a 
isentar a Associação Desportiva, Recreativa e Cultural do Cimo do Povo, de Nelas, do 
pagamento das taxas municipais devidas pela emissão de licença de recinto improvisado e da 
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licença especial de ruído, para uma festa de música ao vivo, que decorreu no dia 10 de março 
de 2012, no edifício da referida Associação, 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 28 de fevereiro 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 de música ao vivo no dia 10 de março de 
2012 � Isentar, ou Reduzir, ou Indeferir o pedido. Local: Edifício da Associação. Requerente:  
Associação Desportiva, Recreativa e Cultural do Cimo do Povo. ----------------------------------- 
---- 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 no dia 
10 de março de 2012, com início às 14:00 horas e términus às 04:00 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: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - 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 documentos 
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.� --------------------------------------------------------------
4.7.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA � ÁREA: 1 
M X 1 M PARA EXPOSIÇÃO DE PLANTAS, PRODUTOS VEGETAIS E ÁRVORES 
DE FRUTO. LOCAL: AV.ª VISCONDESSA TAVEIRO, N.º 16, EM SANTAR. 
REQUERENTE: JOÃO DANIEL OLIVEIRA RODRIGUES � APROVAÇÃO 
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---- Presente uma informação, datada de 23 de fevereiro de 2012, da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
---- �Pedido de ocupação da via pública: Área: 1 m x 1 m para exposição de plantas, produtos 
vegetais e árvores de fruto. Local: Av.ª Viscondessa Taveiro, n.º 16, em Santar. Requerente: 
João Daniel Oliveira Rodrigues -------------------------------------------------------------------------- 
---- I � Solicitação do Requerente: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O requerente solicita a ocupação da via pública numa área de 1 m x 1 m para exposição 
de plantas, produtos vegetais e árvores de fruto, conforme planta e fotografia em anexo. ------- 
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim sendo, nada a opor à pretensão. ---------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento para ocupação da via 
pública, com a área de 1 m x 1 m, para exposição de plantas, produtos vegetais e árvores de 
fruto, na Av.ª Viscondessa Taveiro, n.º 16, em Santar, em que é requerente João Daniel 
Oliveira Rodrigues, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras 
e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. -------------------------------------------------------- 
4.8.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
UNIDADE MÓVEL DE RASTREIO AUDITIVO. LOCAL: LARGO DA CÂMARA 
MUNICIPAL, EM NELAS. REQUERENTE: ACÚSTICA MÉDICA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 24 de fevereiro de 2012, da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 
---- �Ocupação da via pública com unidade móvel de rastreio auditivo � Registo n.º 1587, de 
13/02/2012. Local: Largo da Câmara Municipal, em Nelas. Requerente: Acústica Médica -----
---- 1. A empresa requerente solicita autorização para proceder à ocupação da via pública no 
dia 16 de março de 2012, com uma unidade móvel de rastreio auditivo, gratuito, com as 
dimensões de 6,90 metros x 2,04 metros, pelo período das 09:00 h às 18:00 h, no Largo da 
Câmara Municipal, em Nelas. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim, não vejo inconveniente na pretensão. --------------------------------------------------- 
---- 2. Note-se, é da responsabilidade do requerente o pagamento de qualquer indemnização 
por danos causados a terceiros. --------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento de ocupação da via 
pública, com uma unidade móvel de rastreio auditivo, gratuito, no Largo da Câmara 
Municipal, em Nelas, no dia 16 de Março de 2012, requerida pela firma Acústica Médica, nos 
termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos 
Particulares, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------------- 
4.9.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE � COLOCAÇÃO DE 10 
CARTAZES COM 1 M X 1,40 M E 20 CARTAZES COM 0,40 M X 1,10 M, NO 
CONCELHO DE NELAS, ENTRE OS DIAS 27 E 29 DE FEVEREIRO DE 2012. 
LOCAL: CONCELHO DE NELAS. REQUERENTE: CIRCO MUNDIAL MARIANI, 
LD.ª � 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 fevereiro de 2012, que 
aprovou o licenciamento de publicidade para colocação de 10 cartazes, com 1 m x 1,40 m e 
20 cartazes, com 0,40 m x 1,10 m, no Concelho de Nelas, entre os dias 27 e 29 de fevereiro de 
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2012, no Concelho de Nelas em que é requerente o Circo Mundial Mariani, Ld.ª, que a seguir 
se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 24 de fevereiro de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença de publicidade � Colocação de 10 cartazes, com 1 m x 1,40 m e 20 cartazes, 
com 0,40 m x 1,10 m, no Concelho de Nelas, entre os dias 27 e 29 de fevereiro de 2012. 
Local: Concelho de Nelas. Requerente: Circo Mundial Mariani, Ld.ª. ----------------------------- 
---- I. Solicitação do Requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Foi solicitado autorização de fixação de 10 tabuletas, com 1 m x 1,40 m e 20 tabuletas, 
com 0,40 m x 1,10 m, no Concelho de Nelas, entre os dias 27 e 29 de fevereiro de 2012. ------ 
---- II � Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas, é da 
competência da Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento da publicidade. ------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12.º, do 
regulamento supracitado. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente na pretensão. ---------------------
---- 3. Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. Mais informo que não é permitida a afixação de publicidade em árvores e espaços 
verdes, candeeiros, postes de iluminação pública e elementos de mobiliário urbano ou nos 
lugares onde seja prejudicada a visibilidade de placas toponímicas e dos sinais de trânsito, o 
acesso e as vistas de edifícios vizinhos, quando no mesmo local exista já inscrita ou afixada 
qualquer mensagem publicitária do mesmo titular. ---------------------------------------------------- 
---- 5. Decorrido o evento publicitado, a não remoção do suporte publicitário constitui 
contraordenação punível com coima, de acordo com o n.º 4, do artigo 47.º, do Regulamento.--
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- Na informação atrás descrita encontra-se, também, exarado um despacho, datado de 27 de 
fevereiro de 2012, do Senhor Vice-Presidente da Câmara, que a seguir se transcreve: -----------
---- �Não vejo inconveniente no licenciamento. Mas devem os Serviços providenciar no 
sentido de, depois da produção dos efeitos, os cartazes serem retirados pelo requerente.� ------ 
4.10.COMUNICAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO GPL DA CLASSE 
B2 (CAPACIDADE UNITÁRIA DE 2,40 M3). PROC.º N.º 71/2011. LOCAL: CRECHE 
E CENTRO DE DIA DE VILAR SECO. REQUERENTE: REDUTOR � PROJETOS, 
ESTUDOS E ENGENHARIA, UNIPESSOAL, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 28 de fevereiro de 2012, da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
---- �Comunicação de instalação de reservatório GPL, da classe B2 (capacidade unitária de 
2,40 m3) � Registo n.º 1504, de 10/02/2012. Proc.º n.º 71/2011. Local: Creche e Centro de Dia 
de Vilar Seco. Requerente: Redutor � Projetos, Estudos e Engenharia, Unipessoal, Ld.ª -------- 
---- I � Solicitação do Requerente: ----------------------------------------------------------------------- 



Reunião de 13-03-2012                                               

                                                                                                  

 17 

 

---- 1. A entidade requerente comunica a instalação de reservatório enterrado de GPL da 
classe B2, com capacidade de 2,40 m3. ------------------------------------------------------------------ 
---- II. Enquadramento legal: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. De acordo com o Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, alterado pelo Decreto-
Lei n.º 195/2008, de 6 de outubro, que estabeleceu os procedimentos e as competências do 
licenciamento de instalações de armazenamento de produtos de petróleo e de postos de 
abastecimento de combustíveis: -------------------------------------------------------------------------- 
---- Anexo III - Classe B2: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Embora não sujeitas a licenciamento, ficam, no entanto, obrigadas ao cumprimento do 
previsto no artigo 21.º, da Portaria n.º 1188/2003, de 10 de outubro, alterada pela Portaria n.º 
1515/2007, de 30 de novembro, a seguinte instalação: ------------------------------------------------ 
---- a) Instalações de armazenamento de GPL, gasolinas e outros produtos com ponto de 
inflamação inferior a 38ºC, com capacidade igual ou superior a 1,500 m3 e inferior a 4,5 m3; -
---- - As instalações de classes B1 e B2, sem prejuízo do cumprimento dos regulamentos de 
segurança aplicáveis, não ficam sujeitas a licenciamento. -------------------------------------------- 
---- - Não obstante o disposto no número anterior, o proprietário das instalações de classe B2 
deve entregar na respetiva Câmara Municipal um processo, constituído pelos seguintes 
elementos referentes à instalação: ------------------------------------------------------------------------ 
---- a) Identificação do proprietário, localização da instalação e direito à utilização do terreno;  
---- b) Caracterização da instalação; --------------------------------------------------------------------- 
---- c) Certificado de inspeção das instalações emitido por uma EI (entidade inspetora) 
reconhecida pela Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) respeitante ao cumprimento 
das regras de segurança; ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- d) Indicação da entidade exploradora das instalações reconhecida pela DGEG, quando tal 
for exigível pelo Decreto-Lei n.º 125/97, de 23 de maio; -------------------------------------------- 
---- e) Para o equipamento sob pressão, certificado de aprovação da instalação, nos termos do 
Decreto � Lei n.º 97/2000, de 25 de maio. -------------------------------------------------------------- 
---- 3 - O processo referido no número anterior deve ser entregue antes do início da 
exploração. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O pedido de instalação de reservatório GPL da classe B2 encontra-se devidamente 
instruído. Assim, nos termos do n.º 3, artigo 21.º, da Portaria n.º 1188/2003, de 10 de outubro, 
alterada pela Portaria n.º 1515/2007, de 30 de novembro, não vejo inconveniente na 
pretensão, a entidade requerente poderá dar início da exploração. ---------------------------------- 
---- Nota: Pelo facto de se tratar de uma simples comunicação, isenta de licença ou 
comunicação prévia, enviar cópia desta informação a empresa requerente. ------------------------
---- À superior consideração de V. Ex.ª. ----------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a instalação de reservatório enterrado 
GPL, da classe B2, com capacidade unitária de 2,40 m3, sito na Creche e Centro de Dia de 
Vilar Seco, a que se refere o processo n.º 71/2011, em que é requerente a firma Redutor � 
Projetos, Estudos e Engenharia, Unipessoal, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação 
da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------------------- 
 

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

__________________________________________ 


