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ATA N.º 3 
                                      ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE NELAS, REALIZADA EM CATORZE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DOZE  
 
---- Aos catorze dias do mês de fevereiro 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 Vereadora D.ª Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo, 
estando presentes os Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral, Hélder José Gomes 
Ambrósio e Dr. Jorge David Sousa Paiva. -------------------------------------------------------------- 
---- Registaram-se as faltas, consideradas justificadas, da Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, do Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. 
Manuel da Conceição Marques e do Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho 
Seixas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a ata da reunião ordinária pública anterior, 
realizada em 31 de janeiro 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: 221.148,30 � (duzentos e vinte e um mil cento 
e quarenta e oito euros e trinta cêntimos); - De operações não orçamentais: 156.390,45 � 
(cento e cinquenta e seis mil trezentos e noventa euros e quarenta e cinco 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 
 
---- Os Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral e Hélder José Gomes Ambrósio, 
após terem questionado a Senhora Vereadora D.ª Maria Antónia Ferreira Casquilha de 
Figueiredo, sobre a concessão de tolerância de ponto no dia de Carnaval aos trabalhadores da 
Câmara Municipal, ao que esta respondeu que a Senhora Presidente da Câmara já tinha 
decidido dar essa tolerância de ponto, manifestaram-se favoravelmente. --------------------------  
 

ORDEM DO DIA 
 

1 � PATRIMÓNIO MUNICIPAL 
 
1.1.VENDA DO LOTE N.º 27, DO LOTEAMENTO N.º 7/83, SITO AO BAIRRO DA 
CAPUCHA, NO FOLHADAL, POR HASTA PÚBLICA 
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---- Na sequência da deliberação tomada em reunião ordinária do Executivo de 10 de janeiro 
de 2012, a Câmara procedeu á hasta pública, para venda do lote n.º 27, do Loteamento n.º 
7/83, sito ao Bairro da Capucha, no lugar de Folhadal, Freguesia e Concelho de Nelas. --------
---- A Senhora Vereadora D.ª Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo procedeu à 
leitura do Edital publicitário das condições de venda, datado de 18 de janeiro de 2012, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Venda do lote n.º 27, do Loteamento n.º 7/83. ------------------------------------------------ --
---- Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, Presidente da Câmara Municipal 
de Nelas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Torna público, na sequência da deliberação da Câmara Municipal, tomada em sua reunião 
de 10 de janeiro de 2012, que se vai proceder à venda, por �hasta pública�, de um lote de 
terreno destinado a habitação unifamiliar, pertencente ao Município, sito ao Bairro da 
Capucha, no Folhadal, desta Freguesia e Concelho de Nelas, constante no alvará de 
loteamento n.º 7/83, passado em nome de Maria Madalena Rosado Pinto da França Raposo e 
outros, com o números 27, nas seguintes condições: -------------------------------------------------- 
---- 1.º - Valor base de licitação do lote�����������...���. 15.500,00 euros; 
---- 2.º - Valor de cada lanço��������������������...500,00 euros; 
---- 3.º - A construção a erigir deve respeitar as condições constantes no alvará de loteamento 
n.º 7/83, de 06-04-1983, aprovado em reunião da Câmara Municipal de 10-11-1982; -----------
---- 4.º - A alienação, em hasta pública, terá lugar na reunião da Câmara Municipal de Nelas, a 
realizar no Salão Nobre desta Autarquia, no dia 14 de fevereiro de 2012, pelas 15,00 horas; ---
---- 5.º - O valor da venda obtido deverá ser liquidado na Tesouraria da Câmara Municipal, da 
seguinte forma: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) � Entrada � 20% do valor total da compra, a liquidar até às 16,00 horas do dia seguinte; 
---- b) � Restante � A pagar no ato da celebração da escritura de compra e venda. ---------------
---- Para constar e para os devidos efeitos se publica o presente Edital e outros de igual teor, 
que vão ser afixados nos lugares públicos do costume. -----------------------------------------------
---- E eu, Célia dos Anjos Pais Amaral Tavares, Técnica Superior, responsável pela Unidade 
Orgânica Administrativa e Financeira, o subscrevi.� -------------------------------------------------- 
---- A Senhora Vereadora D.ª Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo perguntou ao 
Ex.m.º Público se havia alguém interessado na aquisição do lote. ----------------------------------
---- Interveio o marido da Senhora Sandra Isabel Mendes dos Santos, afirmando que estava 
interessado no referido lote, pelo valor base de licitação, ou seja, 15.500,00 euros, 
manifestando interesse que a alienação fosse feita em nome da sua esposa. ----------------------- 
---- Como não houve mais nenhum interessado, o lote n.º 27, a que corresponde o artigo 
matricial urbano n.º 2335, da Freguesia de Nelas, sito ao Bairro da Capucha, no lugar de 
Folhadal, foi vendido à Senhora Sandra Isabel Mendes dos Santos, natural de Nelas e 
residente na Rua Dr. Almeida Henriques, Bloco 2, 1.º Dt.º, na Vila, Freguesia e Concelho de 
Nelas, portadora do Cartão de Cidadão n.º 11790115 e Contribuinte Fiscal n.º 219139342, 
pelo valor de 15.500,00 �, valor base de licitação. ---------------------------------------------------- 
1.2.LOTEAMENTO DO PRADO, EM VILAR SECO � ATA DA 6.ª HASTA PÚBLICA 
PARA DA VENDA DOS LOTES DE TERRENO NÃO ALIENADOS NAS HASTAS 
PÚBLICAS ANTERIORES � RATIFICAÇÃO 
---- Na sequência da deliberação tomada na reunião ordinária do Executivo Municipal, 
realizada em 10 de janeiro de 2012, a Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, ratificar a ata referente à venda, por hasta pública, de 8 lotes de terreno do 
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Loteamento do Prado, sito no Lugar e Freguesia de Vilar Seco, deste Concelho de Nelas, que 
a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �ATA DA 6.ª HASTA PÚBLICA PARA A VENDA DOS LOTES DE TERRENO DO 
LOTEAMENTO DO PRADO, EM VILAR SÊCO, NÃO VENDIDOS NAS 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª E 
5.ª HASTAS PÚBLICAS --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Às vinte horas do dia seis de fevereiro de dois mil e doze, na sede da Junta de Freguesia 
de Vilar Seco, compareceu o Exm.º Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da 
Conceição Marques, em substituição da Exm.ª Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura 
Leonor Marques de Figueiredo da Silva Pedro, que não pôde comparecer por motivos 
particulares e os restantes membros do júri nomeado por despacho da Exm.ª Senhora 
Presidente da Câmara Municipal, de treze de janeiro de dois mil e doze, para proceder aos 
trabalhos para a realização da hasta pública, para a venda de oito lotes de terreno do 
loteamento do �Prado�, em Vilar Seco, não vendidos nas hastas públicas anteriormente 
realizadas, assim constituído: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- - Presidente: Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques; --------------
---- - Vogal: Chefe de Divisão da Unidade Orgânica de Projetos e Planeamento Municipal , 
Eng.º Luís Adelino Guerra Almeida Ferreira; ---------------------------------------------------------- 
---- - Vogal: Técnico Superior da Câmara Municipal de Nelas, Dr. Luís Miguel Alves Costa. - 
---- O Senhor Presidente do Júri declarou abertos os trabalhos e procedeu à leitura do edital 
com as condições e a base de licitação de cada um dos oito lotes de terreno, não vendidos nas 
hastas públicas anteriores, do �Loteamento do Prado�, sito em Vilar Seco, com os números 1, 
3, 4, 7, 13, 14, 15 e 16, cuja venda foi aprovada em reunião da Câmara Municipal de dez de 
janeiro de dois mil e doze. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- De seguida, foi dado inicio à licitação dos lotes, tendo, o que a seguir se indica, sido 
arrematado, pelo valor e ao arrematante a seguir descrito: -------------------------------------------
---- - Lote n.º 4, com base de licitação de 18.000,00 � (Dezoito mil euros), que foi arrematado, 
ao Senhor José Carlos Figueiredo Barros, residente na Av.ª João XXIII, Lote 6, 1.º Esquerdo, 
em Nelas, portador do cartão de contribuinte n.º 221020101, pela quantia de 18.000,00 � 
(Dezoito mil euros). ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em virtude de não ter sido feita qualquer outra oferta, não foram vendidos os lotes 
números: 1 (Um), 3 (Três), 7 (Sete), 13 (Treze), 14 (Catorze), 15 (Quinze) e 16 (Dezasseis). --
---- E nada mais havendo a tratar, o Exm.º Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da 
Conceição Marques, na sua qualidade de Presidente do Júri, deu por findos os trabalhos da 
hasta pública, sobre os quais se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por todos os 
membros do Júri, a qual deverá ser presente à próxima reunião da Câmara Municipal, para 
ratificação.� ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2 � TAXAS E IMPOSTOS 
 

2.1.PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS 
MUNICIPAIS E RELATÓRIO DA FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO-
FINANCEIRA DAS TAXAS MUNICIPAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS - 
POSTOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NAS REDES VIÁRIAS 
MUNICIPAIS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 30 de janeiro de 2012, dos Serviços Jurídicos, desta 
Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------- 
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---- �Proposta de Alteração do Regulamento e Tabela de Taxas - Taxa de vistoria para postos 
de abastecimento de combustíveis ----------------------------------------------------------------------- 
---- No âmbito de um processo de licenciamento de um posto de combustível, os serviços 
constataram uma lacuna no que diz respeito à taxa de vistoria de postos de abastecimento de 
combustíveis e às situações de bombas de carburantes líquidos e bombas de ar ou de água 
instaladas em propriedade particular, abastecendo também em propriedade particular. ----------
---- Assim, e por forma a clarificar a situação, pois a cobrança destas taxas está legitimada 
pelo Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, e pelo próprio Regulamento e Tabela de 
Taxas Municipais, nomeadamente por interpretação extensiva da taxa de vistoria no âmbito 
do licenciamento da instalação de áreas de serviço, propomos a alteração urgente do 
Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Nelas para que do mesmo conste 
expressamente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - A distinção entre áreas de serviço e postos de abastecimento de combustíveis; ------------
---- - O valor da taxa de vistoria no âmbito de um processo de licenciamento de postos de 
abastecimento de combustível; --------------------------------------------------------------------------- 
---- - A taxa inerente à renovação das licenças de exploração; ---------------------------------------
---- - O valor da taxa devida para a instalação abastecedora de carburantes líquidos, ar e água 
por cada uma e por ano, instaladas inteiramente em propriedade particular, abastecendo 
também em propriedade particular. ---------------------------------------------------------------------- 
---- Na sequência das alterações ao Regulamento Municipal será necessário também proceder-
se à alteração da sua Fundamentação Económico-Financeira. ---------------------------------------
---- Salvo melhor opinião, é este o nosso parecer. ----------------------------------------------------- 
---- É o que nos cumpre informar, a Senhora Presidente da Câmara superiormente o decidirá.� 
---- Presente, também, uma informação, datada de 03 de fevereiro de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: --------------------
---- �Proposta de Alteração do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais e Relatório da 
Fundamentação Económico-Financeira das Taxas Municipais da Câmara Municipal de Nelas 
- Postos de abastecimento de combustíveis nas redes viárias municipais --------------------------
---- I � Descrição da pretensão: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, precisamente, no seu anexo 2 
� tabela de taxas municipais � urbanísticas, artigo x � instalação de áreas de serviço nas redes 
viárias municipais, revela algumas incongruências. Verificou-se que não existe a taxa 
municipal referente ao licenciamento de postos de abastecimento de combustíveis nas redes 
viárias municipais. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. ENQUADRAMENTO LEGAL: De acordo com o Decreto-Lei n.º 267/2002, D.R. n.º 
273, Série I-A, de 2002-11-26, na sua terceira alteração introduzida e republicada pelo 
Decreto-Lei n.º 195/2008, D.R. n.º 193, Série I, de 2008-10-06, estabelece os procedimentos e 
define as competências para efeitos de licenciamento e fiscalização de instalações de 
armazenamento de produtos de petróleo e instalações de postos de abastecimento de 
combustíveis: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Artigo 5.º - Licenciamento municipal --------------------------------------------------------------- 
---- 1 - É da competência das Câmaras Municipais: --------------------------------------------------- 
---- a) O licenciamento de instalações de armazenamento de produtos de petróleo (Capacidade 
< 50 m3); ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) O licenciamento de postos de abastecimento de combustíveis não localizados nas redes 
viárias regional e nacional; -------------------------------------------------------------------------------- 
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---- c) A autorização para a execução e entrada em funcionamento das redes de distribuição, 
objeto do Decreto-Lei n.º 125/97, de 23 de Maio, quando associadas a reservatórios de GPL 
com capacidade global inferior a 50 m3. ---------------------------------------------------------------- 
---- Taxas ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 22.º - Taxas de licenciamento e de vistorias ----------------------------------------------- 
---- 1 - É devido o pagamento de taxas pelos seguintes atos: ----------------------------------------- 
---- a) Apreciação dos pedidos de aprovação dos projetos de construção e de alteração; --------
---- b) Vistorias relativas ao processo de licenciamento; ---------------------------------------------- 
---- c) Vistorias a realizar para apreciação de recursos hierárquicos, quando se trate de 
licenciamentos previstos no artigo 6.º; ------------------------------------------------------------------ 
---- d) Vistorias para verificação do cumprimento das medidas impostas nas decisões 
proferidas sobre reclamações; ---------------------------------------------------------------------------- 
---- e) Vistorias periódicas; -------------------------------------------------------------------------------- 
---- f) Repetição da vistoria para verificação das condições impostas; ------------------------------ 
---- g) Averbamentos; -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- h) Reconhecimento de entidades inspetoras de instalações de combustíveis derivados do 
petróleo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 3. De acordo com a Portaria n.º 131/2002, de 9 de Fevereiro, que aprova o Regulamento 
de Construção e Exploração de Postos de Abastecimento de Combustíveis. ----------------------
---- Artigo 2.º - Definições: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- e) «Área de serviço» a denominação usual de postos de abastecimento em itinerários 
principais e itinerários complementares contendo equipamentos e meios destinados a prestar 
apoio aos utentes e aos veículos rodoviários; ----------------------------------------------------------- 
---- q) «Posto de abastecimento» a instalação destinada ao abastecimento, para consumo 
próprio, público ou cooperativo, de gasolinas, gasóleo e GPL para veículos rodoviários, 
correspondendo-lhe a área do local onde se inserem as unidades de abastecimento, os 
respetivos reservatórios e as zonas de segurança e de proteção, bem como os edifícios 
integrados e as vias necessárias à circulação dos veículos rodoviários a abastecer. Incluem-se 
nesta definição, por extensão, as instalações similares que sejam destinadas ao abastecimento 
de embarcações ou aeronaves; ---------------------------------------------------------------------------- 
---- «Posto de abastecimento para consumo público» o posto de abastecimento de exploração 
comercial destinado ao serviço do público em geral. -------------------------------------------------- 
---- ANÁLISE DO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS: ---------------------------------- 
---- 4. O regulamento prevê a cobrança de taxas para Áreas de Serviço nas redes viárias 
municipais, mas não prevê a cobrança de taxas para Postos de Abastecimento de 
Combustíveis na rede viária municipal. ----------------------------------------------------------------- 
---- 5. Conclui-se que as taxas das Áreas de Serviço nas redes viárias municipais não estão 
corretas, visto que o texto do regulamento não está em consonância com a definição prevista 
na Portaria de �área de serviço�, pois não existe o conceito de área de serviço numa rede 
municipal, visto que a área de serviço é um posto de abastecimento em itinerários principais e 
itinerários complementares. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 6. Inclusive, de acordo com a legislação aplicável, estabelece como terminologia correta, 
relativo às competências da Câmara Municipal: O licenciamento de �postos de abastecimento 
de combustíveis não localizados nas redes viárias regional e nacional�. ---------------------------
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
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---- 1. Assim sendo, proponho a aprovação da alteração do Regulamento e Tabela de Taxas 
Municipal de Nelas, de forma a prever as taxas referentes aos Postos de abastecimento de 
combustíveis nas redes viárias municipais, conforme a redação em anexo. ------------------------ 
---- 2. Resumidamente, propõe-se o acrescento do Artigo XII � Postos de Abastecimento de 
Combustíveis nas Redes Viárias Municipais, no qual se prevê as taxas do licenciamento de 
exploração de posto de abastecimento de combustíveis na rede viária municipal: ----------------
---- a) Licença de exploração por um período de 20 anos - por mangueira e/ou tomada de 
abastecimento ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Averbamento ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Vistoria ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- d) Renovação da Licença de Exploração ----------------------------------------------------------- 
---- NOTA: O presente projeto de alteração do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de 
Nelas terá de submeter-se à aprovação da Câmara Municipal e nos termos da legislação em 
vigor, ser objeto de publicação, com vista ao cumprimento legal da apreciação pública e 
recolha de sugestões, pelo prazo de 30 dias úteis, nos termos do artigo 118.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro. -----------------------
---- À superior consideração de V. Ex.ª.� ---------------------------------------------------------------
---- �PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS 
MUNICIPAIS DE NELAS -------------------------------------------------------------------------------- 

ANEXO 2 � TABELA DE TAXAS MUNICIPAIS � URBANÍSTICAS 

Arti
go 

N.º Alínea 
Sub-
alínea 

DESIGNAÇÃO 
VALOR DA 

TAXA 

XII       
POSTOS DE ABASTECIMENTO DE 
COMBSTIVEIS NAS REDES 
VIÁRIAS MUNICIPAIS 

   

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

   

  1.1     
Licença de exploração por um período 
de 20 anos - por mangueira e/ou tomada 
de abastecimento 

15.721,93 � 

  1.2     Averbamento 524,06 � 
  1.3     Vistoria 5.240,64 � 

 
1.4 

  
Renovação da licença de exploração 18.000,00 � 

---- O Relatório da Fundamentação Económico-Financeira das Taxas Municipais da Câmara 
Municipal de Nelas referente à proposta de alteração do Regulamento e Tabela de Taxas 
Municipais - Postos de abastecimento de combustíveis nas redes viárias municipais, fica 
anexo a esta ata (Anexo I), fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva explicou o assunto, realçando que no 
Regulamento e Tabela de Taxas em vigor não constava a distinção entre áreas de serviço e 
postos de abastecimento de combustíveis, tal como não constava a taxa de renovação de 
licença dos postos de abastecimento de combustíveis. ------------------------------------------------ 
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---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que, os Senhores Vereadores do 
Partido Socialista iam votar contra esta proposta de alteração, tal como tinham votado contra 
em reunião ordinária pública, desta Câmara Municipal, realizada em 23 de fevereiro de 2010 
e de seguia apresentou a declaração de voto, em seu nome pessoal e em nome do Senhor 
Vereador Hélder José Gomes Ambrósio, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 
---- �Os vereadores do Partido Socialista votam contra a proposta de alteração do 
Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, pelos seguintes motivos: ---------------------------- 
---- - Têm dúvidas quanto à legalidade da introdução de uma taxa de renovação (Artº XII, Nº 
1.4) da licença de exploração, sendo que esta (Artº XII, Nº 1.1) é concedida por 20 anos, por 
mangueira e/ou tomada de abastecimento, entendendo-se a renovação como uma nova licença 
por 20 anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Entendem que os valores das taxas propostas são exorbitantes, que contribuem para 
dificultar a instalação de novos negócios e poderão distorcer as regras da livre concorrência. --
---- - Que o risco de distorção das regras da livre concorrência e do direito de iguais 
oportunidades para todos os cidadãos e empresas, aumenta com as alterações agora propostas. 
---- - Mantêm o sentido de voto em relação à Tabela anteriormente aprovada, em reunião de 
Câmara de 23 de Fevereiro de 2010 e pelas razões então expostas.� --------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva afirmou que as taxas já tinham sido 
aprovadas e que na presente reunião apenas se tratava da introdução da taxa de renovação das 
licenças dos postos de abastecimento de combustíveis. -----------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que, depois de 20 anos, devia 
ser uma nova licença e não uma renovação e que duvidava da legalidade dessa renovação e 
que não era dito na proposta o tempo da renovação. -------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio afirmou que votava contra por se tratar 
de uma taxa com valores exagerados. ------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que as taxas municipais não 
deviam ser inibidoras para haver investimentos no Concelho. --------------------------------------- 
----- O Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva afirmou que noutros concelhos estas 
taxas são o dobro, ou o triplo e esse facto não é inibidor de investimento nesses Concelhos. ---
---- A Câmara deliberou, por maioria, com dois votos a favor, da Senhora Vereadora D.ª 
Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e do Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa 
Paiva e dois votos contra, dos Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral e Hélder 
José Gomes Ambrósio, usando a Senhora Vereadora D.ª Maria Antónia Ferreira Casquilha de 
Figueiredo, o voto de qualidade, aprovar a proposta de alteração do Regulamento e Tabela de 
Taxas Municipais e Relatório da Fundamentação Económico-Financeira das Taxas 
Municipais da Câmara Municipal de Nelas - Postos de abastecimento de combustíveis nas 
redes viárias municipais - e remeter o assunto para aprovação da Assembleia Municipal, nos 
termos da alínea a), do n.º 2, do art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, depois de decorrido o período de inquérito público. -------- 
 

3 � DIVERSOS 
 
3.1.DIRIGENTES SUPERIORES DO INSTITUTO DA ÁGUA, I.P. � CESSAÇÃO DE 
FUNÇÕES � AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
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---- Presente o ofício n.º 72/PRES/2011, datado de dezembro de 2011, do Senhor Presidente e 
dos Senhores Vice-Presidentes do Instituto da Água, I.P., com sede em Lisboa, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Exm.ª Senhora Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, Presidente da 
Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Está a chegar ao seu termo a nossa prestação nos cargos de dirigentes superiores do 
Instituto da Água, I.P., funções que desempenhamos com entusiasmo e no âmbito dos quais 
tivemos o privilégio de nos relacionarmos com V.ªs Ex.ªs. ------------------------------------------- 
---- Estes anos e a experiência que deles decorre, confirmam a nossa convicção de que os 
sucessos obtidos se devem, em primeiro lugar, ao empenho, dedicação e capacidade de todos 
os colaboradores deste Instituto, que garantem que o Instituto da Água faça jus aos seus 127 
anos de história, pela competência, profissionalismo e qualidade que colocam ao serviço da 
população portuguesa. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Da mesma forma, também estamos certos que os laços de colaboração estabelecidos entre 
este Instituto e as entidades parceiras de cada projeto, sejam ao nível internacional, regional, 
ou local, foram sempre construídos numa base sólida de confiança, lealdada e salvaguarda do 
interesse público. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- É pois com o sentimento de dever cumprido que encerramos este ciclo das nossas vidas 
profissionais e em nosso nome pessoal reiteramos os nossos agradecimentos, fazendo votos 
de sucessos pessoais e institucionais. ------------------------------------------------------------------- 
---- Com os melhores cumprimentos, estima e consideração.� --------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------   
3.2.GRUPO PARLAMENTAR DO BLOCO DE ESQUERDA, DA ASSEMBLEIA DA 
REPÚBLICA � CONFIRMAÇÃO DE RECEÇÃO DE DOCUMENTOS � 
CONHECIMENTO  
---- Presente um e-mail, datado de 31 de janeiro de 2012, do Grupo Parlamentar do Bloco de 
Esquerda, da Assembleia da República, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
---- �Confirmação de receção de documentos ---------------------------------------------------------- 
---- Agradecemos o envio dos documentos (moções), os quais serão analisados com toda a 
atenção pelos/as deputados/as do nosso Grupo Parlamentar. -----------------------------------------
---- Aproveitamos para reiterar a valorização da comunicação entre órgãos políticos locais e 
os/as deputados/as da Assembleia da República, uma vez que, no nosso entender, a 
democracia apenas será consequente se o Parlamento estiver a par daquilo que são as opiniões 
e posições dos diferentes órgãos de soberania, importantes veículos de transmissão das 
vontades e necessidades da população.� ---------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------  
3.3.PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO � CESSAÇÃO DE 
FUNÇÕES � AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício, datado de 31 de janeiro de 2012, do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal do Fundão, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------- 
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------
---- Decorrida uma década sobre o início dos meus mandatos como Presidente da Câmara 
Municipal do Fundão, é chegado o momento de cessar o desempenho destas funções que me 
permitiram abraçar, com orgulho, entusiamo e satisfação, os desígnios e os anseios de toda a 
comunidade fundanense. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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---- É com sentimento de dever cumprido que encerro agora este capítulo da minha vida 
pessoal e profissional, durante o qual tive o privilégio de me poder relacionar com V.ª Ex.ª, 
não podendo, em consequência, deixar de manifestar o meu profundo apreço e 
reconhecimento pelo trabalho desempenhado em prol do Poder Local. ----------------------------
---- Consciente de que os destinos do Município do Fundão ficam superiormente confiados, 
permita-me ainda solicitar, neste momento de transição, que doravante possa continuar a ser 
prestado o mesmo apoio com que sempre nos distinguiu. -------------------------------------------- 
---- Reitero, em meu nome pessoal, os melhores e mais sinceros agradecimentos, fazendo 
votos de continuação de bons sucessos pessoais e profissionais.� ----------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
3.4.GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS, DA 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA � PCP CONTRA PROPOSTA DE LEI DO 
GOVERNO QUE IMPÕE MAIORES CONSTRANGIMENTOS ORÇAMENTAIS AOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS � CONHECIMENTO  
---- Presente um e-mail, datado de 06 de fevereiro de 2012, do Chefe de Gabinete do Grupo 
Parlamentar do Partido Comunista Português, da Assembleia da República, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �PCP contra Proposta de Lei do Governo que impõe maiores constrangimentos 
orçamentais aos serviços públicos ----------------------------------------------------------------------- 
---- Exm.ºs Senhores --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para vosso conhecimento e divulgação, enviamos em anexo a posição do Grupo 
Parlamentar do PCP de oposição à Proposta de Lei n.º 40/XII, em que o Governo pretende 
impor maiores constrangimentos orçamentais aos serviços públicos em geral.� ------------------ 
---- �Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português -------------------------------------------- 
---- PCP contra Proposta de Lei do Governo que impõe maiores constrangimentos 
orçamentais aos serviços públicos ----------------------------------------------------------------------- 
---- A proposta de lei n.º 40/XII, hoje aprovada pelos votos da maioria PSD/CDS que suporta 
o Governo, afirmando que pretende resolver o problema dos atrasos dos pagamentos do 
Estado, nas suas diferentes dimensões, na realidade representará um entrave às funções e 
atribuições do Estado com graves consequências para as populações. ------------------------------ 
---- Como foi referido na intervenção do Sr. Deputado Paulo Sá, em nome do Grupo 
Parlamentar do PCP no debate em plenário do passado dia 11 de Janeiro: ------------------------- 
---- �O PCP defende o rigor na execução orçamental nos diferentes níveis da Administração 
do Estado e, em particular, a necessidade do Estado cumprir escrupulosamente as suas 
obrigações no que diz respeito ao pagamento aos seus fornecedores ou prestadores de 
serviços. O atraso nestes pagamentos afeta negativamente a vida de milhares de cidadãos, 
empresas e entidades sem fins lucrativos, constituindo um fator de agravamento da situação 
económica e social do País. Especialmente prejudicadas são as micro, pequenas e médias 
empresas, que, tendo de aguardar pagamentos durante meses e, por vezes, anos, sentem 
grande dificuldade em prosseguir a sua atividade. Nos últimos anos, o problema dos atrasos 
nos pagamentos do Estado atingiu uma dimensão alarmante, afetando todos os setores de 
atividade e, em particular, os seus elos mais fracos�. ------------------------------------------------- 
---- Para o PCP a defesa do rigor da gestão e do controlo orçamental exigem o cumprimento 
dos seguintes princípios: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A correta definição das funções, objetivos e plano de atividades das entidades públicas, 
de acordo com a Lei em vigor, nomeadamente e principalmente a Constituição da República 



Reunião de 14-02-2012                                               

                                                                                                 

 10 

 

Portuguesa, que o chamado programa de ajustamento com a troika não suspende. ---------------
---- 2. A correta orçamentação das despesas e previsão das receitas, incluindo os respetivos 
planos de tesouraria, capazes de financiarem a concretização dessas mesmas funções. ----------
---- 3. A definição rigorosa dos procedimentos de tesouraria, ditos normais, e da assunção de 
compromissos extraorçamentais, bem como do controlo e fiscalização dessa execução 
orçamental. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, esta proposta de lei apenas vem criar mais constrangimentos burocráticos e 
administrativos à execução de despesa orçamental e à assunção de compromissos financeiros 
decorrentes da contratação de serviços, aquisição de mercadorias ou contratação de pessoal 
para fazer face às obrigações decorrentes das funções que legalmente estão atribuídas às 
diversas entidades públicas. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Não resolvendo o problema da sucessiva suborçamentação e empolamento de receitas, na 
realidade esta proposta de lei constitui mais um elemento no projeto de reconfiguração 
política do Estado em desrespeito pelas leis e pela Constituição da República. -------------------
---- A entrada em vigor desta iniciativa legislativa do Governo obrigará a um conjunto de 
procedimentos administrativos que irão burocratizar o normal funcionamento de diversas 
estruturas do Estado e diminuir a sua capacidade de realização, colocando em causa direitos 
das populações como foi demonstrado pela Associação Nacional de Municípios Portugueses e 
pela APIFARMA, esta última em relação aos cuidados de saúde. ----------------------------------
---- Assim, porque, tal como foi reconhecido pelo próprio Secretário de Estado do Orçamento, 
este diploma não pretende garantir o correto financiamento das entidades públicas, mas 
apenas criar maiores constrangimentos orçamentais, o Grupo Parlamentar do PCP opôs-se à 
sua aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Perante os objetivos assumidos pelo Governo e pela maioria que o suporta, o PCP 
entendeu que, sendo impossível melhorar o texto e o espírito do diploma, deveria intervir no 
seu debate através da afirmação da sua oposição, denunciando as opções políticas em causa e 
propondo algumas alterações de carácter limitado. Assim, indo ao encontro de preocupações 
apresentadas pelo Tribunal de Contas, pelos municípios e pela própria indústria farmacêutica, 
o Grupo Parlamentar do PCP procurou limitar as graves consequências que se perspetivam 
para as populações, para os serviços do Estado e para os seus trabalhadores. ---------------------
---- Apesar dos graves constrangimentos que serão impostos à prestação de serviços públicos, 
de cuidados de saúde e de proteção social, pela aprovação desta Proposta de Lei n.º 40/XII, o 
PCP confia na mobilização dos trabalhadores e das populações para na defesa dos serviços 
públicos e dos seus direitos conquistados e consagrados na Constituição da República 
Portuguesa.� ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
 

4 � RECURSOS HUMANOS 
 
4.1.RENOVAÇÃO DE TRÊS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM 
REGIME DE AVENÇA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 06 de fevereiro de 2012, da Senhora Presidente da 
Câmara, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------
---- �Exmos. Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Nelas ---------------------------------
---- Pedido de parecer, nos termos do artigo 26.º, n.os 4 e 8, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de 
dezembro, e n.º 1, do artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pela 
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Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril � Renovação de Contratos de Prestação de Serviços na 
modalidade de Avença. ------------------------------------------------------------------------------------
---- Justificação --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nos termos do artigo 26.º, n.os 4 e 8, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, a 
celebração de contratos de aquisição de serviços carece de parecer prévio vinculativo do 
órgão executivo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este parecer depende da verificação dos requisitos previstos no n.º 5, do artigo 26.º, da 
referida lei, com as devidas adaptações: ----------------------------------------------------------------- 
---- a) Verificação do disposto no n.º4, do artigo 35.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 
34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, 
e da inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial apto para o desempenho das 
funções subjacentes à contratação em causa; ----------------------------------------------------------- 
---- b) Confirmação de cabimento orçamental; --------------------------------------------------------- 
---- c) Verificação da redução remuneratória. --------------------------------------------------------- 
---- Os termos e tramitação do referido parecer são regulados pela Portaria referida no n.º 1, 
do artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pela Lei n.º 3-B/2010, 
de 28 de abril. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ora, dispõe o artigo 6.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado 
pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril: --------------------------------------------------------------------
---- �Sem prejuízo dos requisitos referidos nas alíneas c) e d), do n.º 2, do artigo 35.º, da Lei 
n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, a celebração de contratos de tarefa e avença depende de 
prévio parecer favorável do órgão executivo relativamente à verificação do requisito referido 
na alínea a), do n.º 2, do mesmo artigo, sendo os termos e a tramitação desse parecer 
regulados por Portaria dos Membros do Governo responsáveis pelas áreas das Autarquias 
Locais, das Finanças e da Administração Pública.� --------------------------------------------------- 
---- Nos termos do artigo 1.º, da Portaria n.º 9/2012, de 10 de janeiro, �a presente portaria 
regulamenta os termos e a tramitação do parecer prévio vinculativo dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas das Finanças e da Administração Pública, previsto no n.º 4, do artigo 
26.º, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e nos artigos n.os 4 e 5, do artigo 35.º, da Lei 
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-
B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de Setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-
B/2011, de 30 de dezembro�. -----------------------------------------------------------------------------
---- No objeto da portaria não consta qualquer referência ao artigo 6.º, n.º 1, do Decreto-Lei 
209/2009, de 3 de setembro, alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, normativo para o 
qual remete o artigo 26.º, n.º 8, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro. ------------------------
---- Nestes termos, somos de parecer que, as limitações impostas pela Portaria n.º 9/2012, de 
10 de janeiro, não se aplicam às Autarquias Locais. ---------------------------------------------------
---- O artigo 2.º, da referida portaria menciona que os termos e tramitação nela previstos se 
aplicam a todos os contratos de aquisição de serviços, nomeadamente nas modalidades de 
tarefa e de avença e, ou, cujo objeto seja a consultadoria técnica, designadamente jurídica, 
arquitetónica, informática ou de engenharia, celebrados por órgãos e serviços abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-
A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, 
de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, no entanto, o nosso entendimento 
relativamente à aplicação do diploma à administração autárquica mantém-se, pois o diploma 
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que adapta à administração autárquica o disposto na Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, é o 
Decreto-Lei n.º209/2009, de 3 de setembro, alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, e 
este não consta do objeto da referida portaria. ---------------------------------------------------------- 
---- Assim, o parecer prévio vinculativo do contrato de prestação de serviços terá em 
consideração, a título meramente indicativo, as instruções patentes no artigo 3.º, da portaria, 
cabendo ao executivo conceder parecer favorável ou não favorável à celebração dos contratos 
de prestação de serviços. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Tratando-se de contratos de avença � têm como objeto prestações sucessivas no exercício 
de profissão liberal, com retribuição certa mensal, podendo ser feito cessar a todo o tempo, 
por qualquer das partes, mesmo quando celebrado com cláusula de prorrogação tácita, com 
aviso prévio de 60 dias e sem obrigação de indemnizar � não nos parece proporcional 
condicionar o parecer favorável às situações constantes do artigo 4.º, da Portaria, para além do 
facto de, salvo melhor opinião, considerarmos que a Portaria n.º 9/2012, de 10 de janeiro, não 
se aplica à administração local. --------------------------------------------------------------------------- 
---- Pedido de parecer -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os contratos de prestação de serviços objetos deste pedido de parecer abrangem as áreas 
do Direito, da Gestão e Administração Pública e da Animação Cultural. -------------------------- 
---- Os contratos revestirão a modalidade de avença, isto é, têm como objeto prestações 
sucessivas no exercício de profissão liberal, com retribuição certa mensal, podendo ser feito 
cessar a todo o tempo, por qualquer das partes, mesmo quando celebrado com cláusula de 
prorrogação tácita, com aviso prévio de 60 dias e sem obrigação de indemnizar. ----------------- 
---- Não se trata de trabalho subordinado, pois será prestado com autonomia, bem como não 
se encontrará sujeito à disciplina e direção do órgão nem irá impor o cumprimento de horário 
de trabalho. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Seria inconveniente o recurso a qualquer modalidade de relação jurídica de emprego 
público, pois o trabalho a executar é limitado ao términus dos processos que se encontram 
pendentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A escolha deste procedimento de contratação deve-se ao facto de ser o mais adequado aos 
objetivos a atingir, isto é, os contratos de prestação de serviços na modalidade de avença 
podem ser feitos cessar a todo o tempo, não impondo às partes obrigação de indemnizar, bem 
como não obriga os avençados a um regime de exclusividade. -------------------------------------- 
---- Estes contratos de prestação de serviço na modalidade de avença terão como valor da 
prestação mensal �725, logo não lhe é aplicável o disposto no artigo 19.º, da Lei n.º 55-
A/2010, de 31 de Dezembro, relativo à redução remuneratória. -------------------------------------
---- Em anexo a esta informação segue a cópia da consulta à BEP, sobre a existência de 
candidatos em situação de mobilidade especial ou em outros instrumentos de mobilidade, e 
confirmação de cabimento orçamental, exigidas pelo artigo 26.º, n.º 5, alíneas a) e b), da Lei 
n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, com as devidas adaptações. -------------------------------------
---- Nestes termos, caberá ao órgão executivo emitir parecer sobre a renovação do contrato de 
prestação de serviços aqui proposto.� ------------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 7 de fevereiro de 2012, da Coordenadora 
da Unidade Orgânica de Recursos Humanos e Saúde, que a seguir se transcreve: ----------------
---- �Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Isaura Pedro --------------------------
---- Renovação do Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria com Vera Lúcia da Silva 
Costa Ferreira ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- O Município de Nelas elaborou através da Comunidade Intermunicipal da Região Dão 
Lafões (CIMRDL), uma candidatura ao POPH, no que respeita à Gestão Financeira e 
Orçamental e Pocal, cujo objetivo foi a implementação da contabilidade de custos, 
reengenharia de processos, visando uma reorganização do processo de compras/gestão de 
stocks e a criação de um novo Sistema de Controlo Interno, que espelhasse melhor a realidade 
da Autarquia. O Sistema de Controlo interno, inclui a �Norma de Controlo Interno de 
Inventário e Cadastro do Património Municipal� e a �Norma de Controlo Interno das obras 
Municipais� e deverá ser aplicado por todos os serviços do Município. A complexidade, 
impõe um apoio técnico especializado que permita a correta aplicação desses normativos. -----
---- Esse apoio consubstancia-se na aplicação do Novo Sistema de Controlo Interno e na 
implementação da Contabilidade de Custos, e no apoio técnico de outros domínios da área 
Financeira. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nesto contexto, é fundamental dar continuidade ao trabalho iniciado e assegurar o 
cumprimento das obrigações e compromissos legais do município, uma vez que a Dr.ª Vera 
Ferreira desempenhou as suas funções, de forma exemplar e com bastante profissionalismo, 
pautando o seu trabalho pelo estrito cumprimento das normais legais, torna-se necessário 
renovar esta assessoria para levar a efeito os objetivos definidos. -----------------------------------
---- Nos termos do artigo 35.º, n.º 2, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas 
Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de 
setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, ---------------------
---- �A celebração de contratos de tarefa e de avença apenas pode ter lugar quando, 
cumulativamente: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Se trate da execução de trabalho não subordinado, para o qual se revele inconveniente o 
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público; ---------------------------
---- b) REVOGADO; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Seja observado o regime legal de aquisição de serviços; -------------------------------------- 
---- d) O contratado comprove ter regularizadas as suas obrigações fiscais e com a segurança 
social.� ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O artigo 26.º, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, estipula que é necessário um 
parecer prévio para a renovação de contratos de aquisição de serviços por órgãos e serviços 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas 
Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de 
setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, designadamente 
no que respeita a contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e de avença, 
sendo que, nos termos do n.º 8, do referido artigo, bem como o artigo 6.º, n.º1, do Decreto-Lei 
n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, nas autarquias 
locais, o parecer é da competência do órgão executivo. ----------------------------------------------- 
---- Pelas razões aduzidas, numa lógica imperiosa de continuidade no serviço de uma pessoa 
que já exerce estas funções, de grande complexidade, com toda a responsabilidade e que está 
perfeitamente integrada nos serviços deste Município e merecendo a confiança integral, quer 
pessoal, quer profissional, proponho à Senhora Presidente da Câmara, nos termos do artigo 
35.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de 
dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, adaptada à administração autárquica pelo 
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril; 
conjugado com os artigos 26.º, n.º 8 e seguintes da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, a 
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renovação do contrato de aquisição de serviços, em modalidade de avença, pelo prazo de um 
ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Estimo como valor máximo 8.700,00�, acrescido do valor do IVA à taxa legal em vigor, 
se devido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V. Ex.ª.� ---------------------------------------------------------------
---- Presente, também, outra informação, datada de 7 de fevereiro de 2012, da Coordenadora 
da Unidade Orgânica de Recursos Humanos e Saúde, que a seguir se transcreve: ---------------- 
---- �Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Isaura Pedro --------------------------
---- Renovação de Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica com Marta Sofia 
Póvoas Bilhota ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A complexidade e constante mutação da lei que atualmente se verificam impõem um 
apoio técnico especializado que permita a correta interpretação e aplicação desses normativos. 
---- Esse apoio consubstancia-se na elaboração de pareceres técnicos, regulamentos 
municipais e suas alterações, normativos internos, apoio técnico-jurídico às unidades 
orgânicas municipais, designadamente, esclarecimento de dúvidas e elaboração de 
informações jurídicas. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A jurista Marta Bilhota, além da execução do trabalho acima descrito, acompanha os 
seguintes processos, ainda não concluídos: ------------------------------------------------------------- 
---- - Processo dos �Balneários e Terrenos anexos das Caldas da Felgueira�; --------------------- 
---- - Processo da Casa da Cultura de Canas de Senhorim; ------------------------------------------- 
---- - Processo de reclamação da Repsol Portuguesa, S.A.; ------------------------------------------- 
---- - Processo de reclamação da Petrogal, S.A.; ------------------------------------------------------- 
---- - Processo de cessão da posição contratual no âmbito de um concurso público. -------------- 
---- No desempenho das suas funções, sempre executou tais tarefas de forma exemplar e com 
bastante profissionalismo, pautando o seu trabalho pelo estrito cumprimento das normais 
legais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este município apostou na sua formação profissional, em temas de relevante interesse, 
tais como: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - �Gestão de Recursos Humanos� (35 horas); ----------------------------------------------------- 
---- - �SIADAP � Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração 
Pública� (50 horas); ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - �Construção, manutenção e apetrechamento de estabelecimentos de ensino � Normas 
Legislativas� (35 horas); -----------------------------------------------------------------------------------
---- - Palestra subordinada aos temas �Que Marketing Territorial para a Região de Dão 
Lafões� e �O impacto do Decreto-Lei n.º305/2009, de 23 de Outubro, nas Autarquias Locais�.  
---- Uma vez que o Município de Nelas não tem ao seu serviço um jurista que possa continuar 
o trabalho desempenhado, torna-se necessário assegurar o cumprimento das obrigações e 
compromissos legais do município. ---------------------------------------------------------------------- 
---- Nos termos do artigo 35.º, n.º 2, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas 
Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de 
setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, ---------------------
---- �A celebração de contratos de tarefa e de avença apenas pode ter lugar quando, 
cumulativamente: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Se trate da execução de trabalho não subordinado, para o qual se revele inconveniente o 
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público; ---------------------------
---- b) REVOGADO; -------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- c) Seja observado o regime legal de aquisição de serviços; -------------------------------------
---- d) O contratado comprove ter regularizadas as suas obrigações fiscais e com a segurança 
social.� ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O artigo 26.º, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, estipula que é necessário um 
parecer prévio para a renovação de contratos de aquisição de serviços por órgãos e serviços 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas 
Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de 
setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, designadamente 
no que respeita a contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e de avença, 
sendo que, nos termos do n.º 8 do referido artigo, bem como o artigo 6.º, n.º 1, do Decreto-Lei 
n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, nas autarquias 
locais, o parecer é da competência do órgão executivo. ----------------------------------------------- 
---- Pelas razões aduzidas, numa lógica imperiosa de continuidade no serviço de uma pessoa 
que já exerce estas funções, de grande complexidade, com toda a responsabilidade e que está 
perfeitamente integrada nos serviços deste Município e merecendo a confiança integral, quer 
pessoal, quer profissional, do Serviço Jurídico, proponho à Senhora Presidente da Câmara, 
nos termos do artigo 35.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 
64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-
A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, adaptada à administração 
autárquica pelo Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pela Lei n.º 3-B/2010, 
de 28 de Abril; conjugado com os artigos 26.º, n.º 8 e seguintes da Lei n.º 64-B/2011, de 30 
de dezembro, a renovação do contrato de aquisição de serviços, em modalidade de avença, 
pelo prazo de um ano. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Estimo como valor máximo 8.700,00�, acrescido do valor do IVA à taxa legal em vigor, 
se devido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V. Ex.ª� ---------------------------------------------------------------- 
---- Presente, ainda, outra informação, datada de 7 de fevereiro de 2012, da Coordenadora da 
Unidade Orgânica de Recursos Humanos e Saúde, que a seguir se transcreve: -------------------
---- �Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Isaura Pedro -------------------------- 
---- Renovação do Contrato de Prestação de Serviços de assessoria em Animação Cultural 
com Luís Filipe Sampaio Ribeiro ------------------------------------------------------------------------ 
---- O Município de Nelas procura dinamizar um alargado conjunto de atividades dirigidas a 
diferentes públicos, contribuindo assim para o enriquecimento cultural de todos. ----------------
---- Atividades previstas para 2012: ----------------------------------------------------------------------
----  Atividade inserida no projeto �Oficinas múltiplas� e consiste no apoio aos professores 
responsáveis pelos clubes de teatro da Escola EB, 2.3 de Nelas e Escola Secundaria de Nelas. 
Os animadores deslocam-se ao estabelecimento de ensino e juntamente com os professores 
dinamizam as oficinas preparando os alunos para a declamação de poemas e/ou representação 
de obras literárias (técnicas de leitura em voz alta, postura corporal, �), na preparação de 
peças para serem apresentadas em público. ------------------------------------------------------------- 
---- - Clube de Teatro EB.2,3 Fortunato de Almeida; -------------------------------------------------
---- - Grupo de Teatro da Escola Secundária de Nelas; -----------------------------------------------
----  �Na casa do Gaspar�- Projeto de teatro e animação na Biblioteca Municipal, para todas 
as crianças do 1º ciclo e Jardim-de-infância do concelho, a decorrer ao longo do ano; ----------
----  Atividade em parceria com o serviço de Ação Social da Câmara Municipal � No 
Projeto Momentos de Teatro com idosos e momentos Populares; -----------------------------------
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----  Projeto �Buss Multiusos� (Dinamização de um autocarro adaptado com ateliers 
diversos, com contador de Historias�); ---------------------------------------------------------------- 
----  Espetáculo para todas as crianças dos Jardim-de-infância do concelho, no âmbito da 
semana da Leitura (Março); ------------------------------------------------------------------------------- 
----  Semana da Primavera. Apoio na organização de varias atividades culturais e 
apresentação de animações para idoso e crianças; ----------------------------------------------------- 
----  Apoio na dinamização de Ateliers de expressão plástica e corporal (teatro e 
movimento), para as escolas 1º ciclo; -------------------------------------------------------------------- 
----  Projeto Partilhar - Partilhar projetos de animação e ações de promoção da leitura, 
divulgando externamente (em outros locais), atividades executadas no Concelho; ---------------
----  Espetáculo para pais e filhos � Semana da primavera e Festa do Município; -------------
----  �Dom Quixote e Sancho Pança� � Espetáculo a decorrer no Cine-Teatro Municipal 
para todas as crianças do 1.º Ciclo e Jardim-de-infância do Concelho; -----------------------------
----  �Numa casa de Loucos�, espetáculo para todas as crianças do Jardim de Infância do 
Concelho, no âmbito da semana da leitura; ------------------------------------------------------------- 
----  Apoio na Organização de eventos da Unidade Orgânica de Cultura, Relações Públicas 
e Novas Tecnologias; --------------------------------------------------------------------------------------
----  Iniciativa nas Escolas do Concelho com diversas atividades (histórias e diversos 
ateliers). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Uma vez que o Município de Nelas apenas tem um Animador cultural associado a estas 
atividades, e demonstrada que foi a competência para o desempenho das suas funções, o 
espírito de colaboração e a dinâmica criada, torna-se necessário renovar esta assessoria para 
que se possa continuar o trabalho iniciado. ------------------------------------------------------------- 
---- Nos termos do artigo 35.º, n.º 2, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas 
Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de 
setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, ---------------------
---- �A celebração de contratos de tarefa e de avença apenas pode ter lugar quando, 
cumulativamente: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Se trate da execução de trabalho não subordinado, para o qual se revele inconveniente o 
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público; ---------------------------
---- b) REVOGADO; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Seja observado o regime legal de aquisição de serviços; ------------------------------------- 
---- d) O contratado comprove ter regularizadas as suas obrigações fiscais e com a segurança 
social.� ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O artigo 26.º, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, estipula que é necessário um 
parecer prévio para a renovação de contratos de aquisição de serviços por órgãos e serviços 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas 
Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de 
setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, designadamente 
no que respeita a contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e de avença, 
sendo que, nos termos do n.º 8 do referido artigo, bem como o artigo 6.º, n.º 1, do Decreto-Lei 
n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, nas autarquias 
locais, o parecer é da competência do órgão executivo. ----------------------------------------------- 
---- Pelas razões aduzidas, numa lógica imperiosa de continuidade no serviço de uma pessoa 
que já exerce estas funções, de grande complexidade, com toda a responsabilidade e que está 
perfeitamente integrada nos serviços deste Município e merecendo a confiança integral, quer 
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pessoal, quer profissional, proponho à Senhora Presidente da Câmara, nos termos do artigo 
35.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de 
dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, adaptada à administração autárquica pelo 
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril; 
conjugado com os artigos 26.º, n.º 8 e seguintes da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, a 
renovação do contrato de aquisição de serviços, em modalidade de avença, pelo prazo de um 
ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Estimo como valor máximo 8.700,00� acrescido do valor do IVA à taxa legal em vigor, 
se devido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V. Ex.ª� ---------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com dois votos a favor, da Senhora Vereadora D.ª 
Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e do Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa 
Paiva e duas abstenções, dos Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral e Helder 
José Gomes Ambrósio, aprovar o pedido de parecer, nos termos do artigo 26.º, n.os 4 e 8, da 
Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e n.º 1, do artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 
de setembro, alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, referente à renovação de três 
contratos de prestação de serviços na modalidade de avença, com base no procedimento 
existente, alterando-se apenas o valor mensal de 600,00 � para 725,00 � e aprovar a renovação 
dos três contratos de prestação de serviços, que a seguir se indicam, celebrados ao abrigo da 
al. a), do n.º 1, do artigo 20.º e artigo 36.º, do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua atual redação: ------------------------------
---- - Paras os serviços de assessoria de gestão e administração autárquica, Vera Lúcia da 
Silva Costa Ferreira; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Para assessoria jurídica, Marta Sofia Póvoas Bilhota; ------------------------------------------
---- - Para a prestação de serviços de assessoria em animação cultural, Luís Filipe Sampaio 
Ribeiro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- nos termos e de acordo com o descrito nas informações da Coordenadora da Unidade 
Orgânica de Recursos Humanos e Saúde, atrás descritas. ----------------------------------------- 
4.2.CELEBRAÇÃO DE DOIS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM 
REGIME DE AVENÇA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 2 de fevereiro de 2012, da Senhora Presidente da 
Câmara, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------- 
---- � Exmos. Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------- 
---- Pedido de parecer, nos termos do artigo 26.º, n.os 4 e 8, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de 
dezembro, e n.º 1, do artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pela 
Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril � Celebração de Contrato de Prestação de Serviços na 
Modalidade de Avença. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Justificação --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nos termos do artigo 26.º, n.os 4 e 8, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, a 
celebração de contratos de aquisição de serviços carece de parecer prévio vinculativo do 
órgão executivo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este parecer depende da verificação dos requisitos previstos no n.º 5, do artigo 26.º, da 
referida lei, com as devidas adaptações: ----------------------------------------------------------------- 
---- a) Verificação do disposto no n.º 4, do artigo 35.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 
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34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, 
e da inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial apto para o desempenho das 
funções subjacentes à contratação em causa; ----------------------------------------------------------- 
---- b) Confirmação de cabimento orçamental; -------------------------------------------------------- 
---- c) Verificação da redução remuneratória. --------------------------------------------------------- 
---- Os termos e tramitação do referido parecer são regulados pela portaria referida no n.º 1, 
do artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pela Lei n.º 3-B/2010, 
de 28 de abril. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Ora, dispõe o artigo 6.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado 
pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril: -------------------------------------------------------------------- 
---- �Sem prejuízo dos requisitos referidos nas alíneas c) e d), do n.º 2, do artigo 35.º, da Lei 
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, a celebração de contratos de tarefa e avença depende de 
prévio parecer favorável do órgão executivo relativamente à verificação do requisito referido 
na alínea a), do n.º 2, do mesmo artigo, sendo os termos e a tramitação desse parecer 
regulados por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das autarquias 
locais, das Finanças e da Administração Pública.� ---------------------------------------------------- 
---- Nos termos do artigo 1.º, da Portaria n.º 9/2012, de 10 de janeiro, �a presente portaria 
regulamenta os termos e a tramitação do parecer prévio vinculativo dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas das Finanças e da Administração Pública, previsto no n.º 4, do artigo 
26.º, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e nos artigos n.os 4 e 5, do artigo 35.º, da Lei 
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-
B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de Setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-
B/2011, de 30 de dezembro�. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- No objeto da portaria não consta qualquer referência ao artigo 6.º, n.º 1, do Decreto-Lei 
n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, normativo para 
o qual remete o artigo 26.º, n.º 8, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro. ----------------------
---- Nestes termos, somos de parecer que, as limitações impostas pela Portaria n.º 9/2012, de 
10 de janeiro, não se aplicam às autarquias locais. ---------------------------------------------------- 
---- O artigo 2.º, da referida portaria menciona que os termos e tramitação nela previstos se 
aplicam a todos os contratos de aquisição de serviços, nomeadamente nas modalidades de 
tarefa e de avença e, ou, cujo objeto seja a consultadoria técnica, designadamente jurídica, 
arquitetónica, informática ou de engenharia, celebrados por órgãos e serviços abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-
A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, 
de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, no entanto, o nosso entendimento 
relativamente à aplicação do diploma à administração autárquica mantém-se, pois o diploma 
que adapta à administração autárquica o disposto na Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, é o 
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, e 
este não consta do objeto da referida portaria. ---------------------------------------------------------- 
---- Assim, o parecer prévio vinculativo do contrato de prestação de serviços terá em 
consideração, a título meramente indicativo, as instruções patentes no artigo 3.º, da portaria, 
cabendo ao executivo conceder parecer favorável ou não favorável à celebração dos contratos 
de prestação de serviços. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Tratando-se de contratos de avença � têm como objeto prestações sucessivas no exercício 
de profissão liberal, com retribuição certa mensal, podendo ser feito cessar a todo o tempo, 
por qualquer das partes, mesmo quando celebrado com cláusula de prorrogação tácita, com 
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aviso prévio de 60 dias e sem obrigação de indemnizar � não nos parece proporcional 
condicionar o parecer favorável às situações constantes do artigo 4.º, da Portaria, para além do 
facto de, salvo melhor opinião, considerarmos que a Portaria n.º 9/2012, de 10 de janeiro, não 
se aplica à administração local. --------------------------------------------------------------------------- 
---- Pedido de parecer -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O contrato de prestação de serviços objeto deste pedido de parecer abrange as áreas de 
Serviço Social e Contabilidade. -------------------------------------------------------------------------- 
---- O contrato revestirá a modalidade de avença, isto é, tem como objeto prestações 
sucessivas no exercício de profissão liberal, com retribuição certa mensal, podendo ser feito 
cessar a todo o tempo, por qualquer das partes, mesmo quando celebrado com cláusula de 
prorrogação tácita, com aviso prévio de 60 dias e sem obrigação de indemnizar. -----------------
---- Não se trata de trabalho subordinado, pois será prestado com autonomia, bem como não 
se encontrará sujeito à disciplina e direção do órgão nem irá impor o cumprimento de horário 
de trabalho. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Seria inconveniente o recurso a qualquer modalidade de relação jurídica de emprego 
público, pois o trabalho a executar é limitado ao términus dos processos que se encontram 
pendentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A escolha deste procedimento de contratação deve-se ao facto de ser o mais adequado aos 
objetivos a atingir, isto é, os contratos de prestação de serviços na modalidade de avença 
podem ser feitos cessar a todo o tempo, não impondo às partes obrigação de indemnizar, bem 
como não obriga os avençados a um regime de exclusividade. --------------------------------------
---- Os contratos de prestação de serviços na modalidade de avença terão os seguintes valores 
de prestação mensal: na área de Ação Social é de 830,00�, e na área da Contabilidade é de 
725,00�, logo não lhes é aplicável o disposto no artigo 19.º, da Lei n.º55-A/2010, de 31 de 
Dezembro, relativo à redução remuneratória. ---------------------------------------------------------- 
---- Em anexo a esta informação segue a cópia da consulta à BEP, sobre a existência de 
candidatos em situação de mobilidade especial ou em outros instrumentos de mobilidade, e 
confirmação de cabimento orçamental, exigidas pelo artigo 26.º, n.º 5, alíneas a) e b), da Lei 
n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, com as devidas adaptações. -------------------------------------
---- Nestes termos, caberá ao órgão executivo emitir parecer sobre a celebração do contrato de 
prestação de serviços aqui proposto.� ------------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 07 de fevereiro de 2012, da Coordenadora 
da Unidade Orgânica de Recursos Humanos e Saúde, que a seguir se transcreve: ---------------- 
---- � Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Isaura Pedro ------------------------- 
---- Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria em Serviço Social, com Marisa Eufémia 
Silveira Pais ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Neste contexto de crise económica, financeira e social que o País atravessa com acentuada 
tendência para o aumento de problemas sociais, a necessidade de continuar a prestar um bom 
serviço aos Munícipes do Concelho de Nelas, pelo Gabinete de Acão Social/Rede Social, é 
um imperativo que se deve manter. ---------------------------------------------------------------------- 
---- No contexto de uma política social de intervenção com perspetiva de responder às 
carências específicas dos grupos populacionais estigmatizados, ou em situação de risco, o 
Gabinete de Serviço Social/Rede Social desenvolve um conjunto de esforços, exercidos com 
empenho e dedicação, na resolução de tais problemáticas, destacando-se as seguintes 
atividades desenvolvidas/executadas por esta técnica de Serviço Social, e que é 
imprescindível garantir a sua continuidade, nas seguintes áreas: ------------------------------------ 
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---- Na área do Serviço Social: --------------------------------------------------------------------------- 
---- - Detetar necessidades/problemas dos indivíduos ou grupos; estudo, conjuntamente com 
os indivíduos, das soluções possíveis do seu problema, tais como a descoberta do 
equipamento social de que podem dispor, possibilidade de estabelecer contactos com serviços 
sociais, obras de beneficência e empregadores; -------------------------------------------------------- 
---- - Ajudar os indivíduos a utilizar o grupo a que pertencem para o seu próprio 
desenvolvimento, orientando-os para a realização de uma ação útil à sociedade, pondo em 
execução programas que correspondem aos seus interesses; -----------------------------------------
---- - Efetuar visitas domiciliárias, particularmente em cinco freguesias do Concelho, (Canas 
de Senhorim, Aguieira, Moreira, Santar e Senhorim); ------------------------------------------------ 
---- - Realizar atendimento/aconselhamento e acompanhamento psicossocial aos utentes. 
Encaminhamento para diferentes organismos, nomeadamente segurança social, centro de 
saúde, hospitais, lares da terceira idade, lares para deficientes, etc; --------------------------------- 
---- - Articular os projetos da área social com outros serviços municipais, nomeadamente 
biblioteca, comunicação social; -------------------------------------------------------------------------- 
---- - Auxiliar o preenchimento de diversos impressos, nomeadamente Complemento 
Solidário para Idosos, Rendimento Social de Inserção, Complemento por Dependência, 
Pensão Social, etc; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Estabelecer parcerias/protocolos com outras instituições do Concelho nomeadamente 
IPSS, e outros organismos; -------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Elaborar relatórios para internamento ou descanso do cuidador em Unidades de 
Cuidados Continuados Integrados - nas modalidades de Unidades de Convalescença, Média 
duração, Reabilitação, Longa duração e Cuidados paliativos; --------------------------------------- 
---- -Elaborar Informações/Relatórios Sociais diversos solicitados pelos serviços da autarquia 
ou outros; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Colaborar com instituições vocacionadas para intervir na área de ação social; ------------- 
---- - Promoção de atividades para a Terceira Idade de forma a combater o seu isolamento, 
nomeadamente o Projeto �Momentos��; -------------------------------------------------------------- 
---- - Divulgar as campanhas de sensibilização, (Violência Doméstica); --------------------------- 
----- - Encaminhar /Inscrever os utentes interessados no Programa Municipal para atribuição 
de apoio habitacional a estratos mais desfavorecidos. -------------------------------------------------
---- A Rede Social: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Resolução do Conselho de Ministros n.º 197/97, de 18 de novembro, define a Rede 
Social como um fórum de articulação e congregação de esforços baseado na adesão livre por 
parte das Autarquias e das entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos que nela 
queiram participar, é medida de política social que pretende que em cada comunidade se 
criem novas formas de conjugação de esforços, se avance na definição de prioridades e que 
em suma se planeie de forma integrada e integradora o esforço coletivo através da 
constituição de um novo tipo de parceria entre entidades públicas e privadas com intervenção 
nos mesmos territórios, com vista ao alcançar do seu grande objetivo que é a erradicação ou 
atenuação da pobreza e da exclusão e à promoção do desenvolvimento social. Nesse sentido é 
de extrema importância dar continuidade ao trabalho desenvolvido até esta data. ----------------
---- No âmbito da Rede Social, o trabalho passa particularmente por: ------------------------------ 
---- - Elaborar o Plano de Desenvolvimento Social (2012-2015); ----------------------------------- 
---- - Elaborar o Diagnóstico Social (2012); ------------------------------------------------------------ 
---- - Elaborar, executar e avaliar o Plano de Ação para 2012; --------------------------------------- 
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---- - Dinamizar as reuniões de Núcleo Executivo e Conselho Local de Ação Social de Nelas;  
---- - Emitir pareceres, quando solicitados, por entidades pertencentes ao CLASNelas; --------- 
---- - Participar nas reuniões do Conselho Geral do Agrupamento de Nelas; ---------------------- 
---- - Desenvolver outras atividades nomeadamente preenchimento de inquéritos online da 
Segurança Social, divulgação de Estratégias Nacionais nomeadamente para a Etnia Cigana. --- 
---- Esta assessoria, torna-se necessária, para dar continuidade ao trabalho iniciado e dar 
resposta a todos os projetos/ações previstas, nesta vertente social, que necessita de muito 
apoio por parte do Município, e a conjuntura atual prevê que vá viver dias difíceis. -------------
---- Nos termos do artigo 35.º, n.º 2, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas 
Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de 
setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro,  --------------------
---- �A celebração de contratos de tarefa e de avença apenas pode ter lugar quando, 
cumulativamente: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Se trate da execução de trabalho não subordinado, para o qual se revele inconveniente o 
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público; --------------------------- 
---- b) REVOGADO; -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Seja observado o regime legal de aquisição de serviços - Ajuste direto; -------------------
---- d) O contratado comprove ter regularizadas as suas obrigações fiscais e com a segurança 
social.� ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O artigo 26.º, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, estipula que é necessário um 
parecer prévio para a celebração de contratos de aquisição de serviços por órgãos e serviços 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas 
Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, e 3-B/2010, de 28 de abril, designadamente no que 
respeita a contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e de avença, bem 
como o artigo 6.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pela Lei n.º 
3-B/2010, de 28 de abril, nas autarquias locais, o parecer é da competência do órgão 
executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pelas razões aduzidas, numa lógica imperiosa de continuidade no serviço de uma pessoa 
que já exerce essas funções, de grande complexidade, com toda a responsabilidade e que está 
perfeitamente integrada nos serviços deste Município e merecendo a confiança integral, quer 
pessoal, quer profissional, proponho à Senhora Presidente da Câmara, nos termos do artigo 
35.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, 
adaptada à administração autárquica pelo Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 
alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril; conjugado com os artigos 26.º, n.º 8 e seguintes 
da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, contratar a aquisição de tal serviço, pelo prazo de 
um ano, devendo para o efeito ser desencadeado um procedimento de ajuste direto, ao abrigo 
da al. a), do n.º 1, do artigo 20.º e artigo 36.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação, e ainda 
endereçar o convite ao prestador de serviços acima indicado, nos termos do artigo 115.º, n.º1, 
alínea g) do CCP. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- Estimo como valor máximo 9.960,00�, acrescido do valor do IVA à taxa legal em vigor, 
se devido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V. Ex.ª� ---------------------------------------------------------------- 
---- Presente, ainda, outra informação, datada de 07 de fevereiro de 2012, da Coordenadora da 
Unidade Orgânica de Recursos Humanos e Saúde, que a seguir se transcreve: ------------------- 
----�Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Isaura Pedro -------------------------- 
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----- Contrato de Prestação de Serviços de assessoria na área Contabilidade, com Maria Isabel 
Paiva Pinto -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Considerando que o Serviço de Contabilidade, Património Municipal, Economato e 
Gestão de Stocks da Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, é composto por oito 
pessoas, das quais duas estão a terminar contrato de trabalho a tempo determinado, sem 
possibilidade de renovação e outras duas já comunicaram verbalmente a intensão de pedirem 
a aposentação no decorrer do presente ano. ------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora D. Maria Isabel Paiva Pinto, enquanto funcionária deste Município durante 6 
anos, desempenhou a suas funções, de forma exemplar e com bastante profissionalismo, 
demonstrando competências adquiridas e pautando o seu trabalho pelo estrito cumprimento 
das normais legais, contribuindo desse modo para o bom funcionamento dos serviços. ---------
---- Desempenhou funções no âmbito do Sistema Contabilidade Autárquico � POCAL, 
nomeadamente na área da Contabilidade Orçamental, Patrimonial e de Custos. ------------------
---- Neste contexto, torna-se fundamental esta assessoria, para dar continuidade ao trabalho 
desenvolvido, de forma a assegurar o cumprimento das obrigações e compromissos legais do 
município. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nos termos do artigo 35.º, n.º 2, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas 
Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de 
setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, ---------------------
---- �A celebração de contratos de tarefa e de avença apenas pode ter lugar quando, 
cumulativamente: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Se trate da execução de trabalho não subordinado, para o qual se revele inconveniente 
o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público; ------------------------- 
---- b) REVOGADO; -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Seja observado o regime legal de aquisição de serviços - Ajuste direto; ------------------ 
--- d) O contratado comprove ter regularizadas as suas obrigações fiscais e com a segurança 
social.� ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O artigo 26.º, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, estipula que é necessário um 
parecer prévio para a celebração de contratos de aquisição de serviços por órgãos e serviços 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas 
Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, e 3-B/2010, de 28 de abril, designadamente no que 
respeita a contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e de avença, bem 
como o artigo 6.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pela Lei n.º 
3-B/2010, de 28 de abril, nas Autarquias Locais, o parecer é da competência do órgão 
executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pelas razões aduzidas, numa lógica imperiosa de continuidade no serviço de uma pessoa 
que já exerce essas funções, de complexidade, com responsabilidade e que está perfeitamente 
integrada nos serviços deste Município e merecendo a confiança integral, quer pessoal, quer 
profissional, proponho à Senhora Presidente da Câmara, nos termos do artigo 35.º da Lei n.º 
12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, adaptada à 
administração autárquica pelo Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pela Lei 
n.º 3-B/2010, de 28 de abril; conjugado com os artigos 26.º, n.º 8 e seguintes da Lei n.º 64-
B/2011, de 30 de dezembro, contratar a aquisição de tal serviço, pelo prazo de um ano, 
devendo para o efeito ser desencadeado um procedimento de ajuste direto, ao abrigo da al. a), 
do n.º 1, do artigo 20.º, e artigo 36.º, do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação, e ainda endereçar o convite 
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ao prestador de serviços acima indicado, nos termos do artigo 115.º, n.º1, alínea g) do CCP. --
---- Estimo como valor máximo 8.700,00�, acrescido do valor do IVA à taxa legal em vigor, 
se devido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V. Ex.ª� ---------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com dois votos a favor, da Senhora Vereadora D.ª 
Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa 
Paiva e duas abstenções, dos Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral e Helder 
José Gomes Ambrósio, aprovar o pedido de parecer, nos termos do artigo 26.º, n.os 4 e 8, da 
Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e n.º 1, do artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 
de setembro, alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, referente à celebração de contratos 
de prestação de serviços na modalidade de avença e aprovar a abertura dos procedimentos de 
ajuste direto, ao abrigo da al. a), do n.º 1, do artigo 20.º e artigo 36.º, do Código dos Contratos 
Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua atual 
redação, com vista às contratações atrás descritas, endereçando convite aos prestadores de 
serviço que a seguir se indicam: --------------------------------------------------------------------------
---- - Para assessoria em Serviço Social, Marisa Eufémia Silveira Pais; ----------------------------
---- - Paras os serviços de assessoria na área da Contabilidade, Maria Isabel Paiva Pinto; ------ 
---- nos termos e de acordo com o descrito nas informações da Coordenadora da Unidade 
Orgânica de Recursos Humanos e Saúde, atrás descritas. ----------------------------------------- 

 
5 � CONTABILIDADE 

 
5.1.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 4 e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2012, n.º 3, as quais ficam 
anexas a esta ata (Anexo II), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------ 
5.2.PAGAMENTO DE FATURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO    
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de janeiro de 2012, no total de 942.389,10 � (novecentos e quarenta e dois mil 
trezentos e oitenta e nove euros e dez cêntimos), referente a Operações Orçamentais e no total 
de 49.059,19 � (quarenta e nove mil cinquenta e nove euros e dezanove cêntimos), referente a 
Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de Contabilidade. ------ 
 

6 - OBRAS PARTICULARES 
 
6.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 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 pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido 
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entre 24 de janeiro de 2012 e 07 de fevereiro de 2012, a qual fica anexa à ata (Anexo III), 
fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------- 
6.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a licenças e autorizações de construção e utilização emitidas no período 
compreendido entre 23 de janeiro de 2012 e 06 de fevereiro de 2012, a qual fica anexa à ata 
(Anexo IV), 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 pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos e autorizações administrativas de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados nos Serviços de 
Urbanização e Edificação no período compreendido entre 23 de janeiro de 2012 e 03 de 
fevereiro de 2012, a qual fica anexa à ata (Anexo V), 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, 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 23 de janeiro de 
2012 e 06 de fevereiro de 2012, a qual fica anexa à ata (Anexo VI), 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 23 de janeiro de 2012 e 06 de 
fevereiro de 2012, constantes na relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, a qual fica anexa à ata (Anexo VII), fazendo dela parte 
integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.4.PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE UM DIVERTIMENTO PÚBLICO (BTT) � 
PASSEIO DE BTT A REALIZAR NO DIA 26/02/2012. LOCAL: CONCELHO DE 
NELAS. REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL �OS 
CARVALHENSES� � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 06 de fevereiro de 2012, da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 
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---- �Pedido de realização de um divertimento público (BTT) � Passeio de BTT, a realizar no 
dia 26/02/2012, das 09:00 h às 13:00 h � Registo n.º 907, de 24/01/2012. Local: Concelho de 
Nelas. Requerente: Associação Recreativa e Cultural �Os Carvalhenses� ------------------------- 
---- I � Solicitação do Requerente: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A Associação requerente solicita autorização para a realização de uma atividade de 
divertimento público que afeta o trânsito normal � �Passeio BTT�, a realizar no dia 
26/02/2012, das 09:00 h às 13:00 h, conforme planta em anexo. ------------------------------------
---- II � Enquadramento legal: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O pedido de autorização para a realização de outras atividades que podem afetar o 
trânsito normal está sujeita ao regime jurídico previsto no D.R. n.º 2-A/2005, de 24/03, de 
acordo com o seu artigo 7.º. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim, encontrando-se o pedido devidamente instruído, não vejo qualquer 
inconveniente na realização do divertimento público, devendo, no entanto, a entidade 
organizadora tomar as medidas necessárias de forma a assegurar a segurança dos participantes 
e o normal fluxo do trânsito nas vias utilizadas. ------------------------------------------------------- 
---- 2. Mais informo que a entidade organizadora deverá ainda garantir que: ----------------------
---- a) Não podem provocar interrupções do trânsito, nem total, nem parcial, salvo nos troços 
de vias públicas em que decorre a manifestação desportiva; ----------------------------------------- 
---- b) Quando se realizem em via aberta ao trânsito, quer os participantes, quer os 
organizadores, devem respeitar as regras de trânsito, bem como as ordens e instruções dos 
agentes reguladores do trânsito; -------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Informações colocadas na via relacionadas com a realização da prova, ou manifestação, 
devem ser retiradas imediatamente após a passagem do último participante; ----------------------
---- d) Não sejam pintados quaisquer símbolos, ou marcas, nas estradas nacionais; --------------
---- e) Qualquer dano causado nas estradas é da responsabilidade da entidade organizadora; ---
---- f) Aconselha-se que a prova seja acompanhada por patrulhas da GNR, ou outra entidade 
de segurança e saúde. -------------------------------------------------------------------------------------- 
----- 3. O requerente deverá ser informado do parecer da GNR, com referência n.º 99/2012, de 
01/02/2012. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização de um divertimento público � 
Passeio de BTT, a realizar no dia 26/02/2012, das 09:00 h às 13:00 h, no Concelho de Nelas, 
em que é requerente a Associação Recreativa e Cultural �Os Carvalhenses�, nos termos e de 
acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.5.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE � COLOCAÇÃO DE UM 
RECLAMO LUMINOSO NO ESTABELECIMENTO �AGÊNCIA FUNERÁRIA 
MONTEIRO & CASTRO�. LOCAL: RUA FORMOSA, N.º 01, EM CARVALHAS. 
REQUERENTE: RAÚL LOURENÇO MONTEIRO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 24 de janeiro de 2012, da Unidade Orgânica de Obras 
e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------- 
---- �Pedido de licenciamento de um reclamo luminoso no estabelecimento �Agência 
Funerária Monteiro & Castro�. Requerente: Raúl Lourenço Monteiro ----------------------------- 
---- I. Pretensão: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Deu entrada nesta Câmara Municipal, sob o registo n.º 309, de 09/01/2012, o pedido de 
licenciamento de um reclamo luminoso com dupla face, sito na Rua Formosa, n.º 01, nas 
Carvalhas, com as seguintes dimensões (1000 mm x 500 mm x 120 mm), no estabelecimento  
comercial citado, de acordo com as peças escritas e desenhadas, apresentadas pelo requerente, 
em anexo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 6.º, do Regulamento de Publicidade do Município de 
Nelas, a afixação de publicidade de natureza e finalidade comercial, desde que produzida com 
fins lucrativos, depende de licenciamento prévio da Câmara Municipal. --------------------------- 
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 9.º, do mesmo regulamento, é da 
competência da Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento de publicidade. ----  
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12.º, do 
regulamento supracitado. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de 
licenciamento, desde que seja cumprido o disposto nas peças escritas e desenhadas 
apresentadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento de publicidade para 
colocação de um reclamo luminoso no estabelecimento �Agência Funerária Monteiro & 
Castro�, sito na Rua Formosa, n.º 01, em Carvalhas, em que é requerente Raúl Lourenço 
Monteiro, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------------------------------------------------------------
6.6.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE � COLOCAÇÃO DE UM 
RECLAMO LUMINOSO NO ESTABELECIMENTO �RESTAURANTE PIZARIA 
CONCERTO�. LOCAL: RUA DR. JOSÉ GUILHERME FAURE, LOTE 4, EM 
NELAS. REQUERENTE: NUNO FILIPE MARTINHO PEREIRA, UNIPESSOAL, 
LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 02 de fevereiro de 2012, da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 
---- �Pedido de licenciamento de um reclamo luminoso no estabelecimento �Restaurante 
Pizaria Concerto�, em Nelas. Requerente: Nuno Filipe Martinho Pereira, Unipessoal, Ld.ª ---- 
---- I. Pretensão: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Deu entrada nesta Câmara Municipal, sob o registo n.º 1124, de 31/01/2012, o pedido de 
licenciamento de um reclamo luminoso, sito na Rua Dr. José Guilherme Faure, Lote 4, em 
Nelas, com 6 m x 0,50 m, no estabelecimento comercial citado, de acordo com as peças 
escritas e desenhadas, apresentadas pelo requerente, em anexo. ------------------------------------- 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 6.º, do Regulamento de Publicidade do Município de 
Nelas, a afixação de publicidade de natureza e finalidade comercial, desde que produzida com 
fins lucrativos, depende de licenciamento prévio da Câmara Municipal. --------------------------- 
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 9.º, do mesmo regulamento, é da 
competência da Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento de publicidade. ----  
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12.º, do 
regulamento supracitado. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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---- 4. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de 
licenciamento, desde que seja cumprido o disposto nas peças escritas e desenhadas 
apresentadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento de publicidade para 
colocação de um reclamo luminoso no estabelecimento �Restaurante Pizaria Concerto�, sito 
na Rua Dr. José Guilherme Faure, Lote 4, em Nelas, em que é requerente a firma Nuno Filipe 
Martinho Pereira, Unipessoal, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ----------------------------------- 
6.7.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE � COLOCAÇÃO DE UM 
AUTOCOLANTE PVC NAS PORTAS DO TÁXI �PT NEGÓCIOS�. LOCAL: RUA 
DA TAIPA, N.º 50, EM SANTAR. REQUERENTE: ANTÓNIO SOARES FONSECA � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 24 de janeiro de 2012, da Unidade Orgânica de Obras 
e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------- 
---- �Licença de publicidade � Um autocolante PVC, nas portas do táxi �PT Negócios�. � 
Registo n.º 12.882, de 02/12/2011. Local: Rua da Taipa, n.º 50, em Santar. Requerente: 
António Soares Fonseca ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Foi solicitado autorização de colocação de dois autocolantes nas portas da frente do 
táxi, com as seguintes dimensões: 58 cm x 14 cm, conforme desenho anexo. ---------------------
---- 2. De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas, é da 
competência da Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento de publicidade. ------
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12.º, do 
regulamento supracitado. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento da colocação 
dos autocolantes. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento de publicidade para 
colocação de dois autocolantes PVC, nas portas do táxi �PT Negócios�, em que é requerente 
António Soares Fonseca, residente na Rua da Taipa, n.º 50, em Santar, nos termos e de acordo 
com a informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.8.PEDIDO DE PARECER DE LOCALIZAÇÃO: RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
EXPLORAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEL LÍQUIDO E 
OUTROS PRODUTOS DE PETRÓLEO PARA CONSUMO PRÓPRIO. LOCAL: 
LUSO FINSA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS, LD.ª, NA ZONA 
INDUSTRIAL 1, DE NELAS. REQUERENTE: MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO 
EMPREGO � DRE DO CENTRO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 24 de janeiro de 2012, da Unidade Orgânica de Obras 
e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------- 
---- �Pedido de parecer de localização: Renovação da licença de exploração de 
armazenamento de combustível líquido e outros produtos de petróleo para consumo próprio. 
Local: Luso Finsa, Indústria e Comércio de Madeiras, Ld.ª, na Zona Industrial 1, de Nelas. 
Requerente: Ministério da Economia e do Emprego � DRE do Centro -----------------------------
---- I. Solicitação do requerente: -------------------------------------------------------------------------- 
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---- 1. A entidade requerente solicita o parecer de localização relativo à renovação da licença 
das instalações de exploração de armazenamento de combustível líquido e outros produtos de 
petróleo para consumo próprio, da Luso Finsa, Indústria e Comércio de Madeiras, Ld.ª, na 
Zona Industrial 1, de Nelas. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O Decreto-Lei n.º 267/2002, D.R. n.º 273, Série I-A, de 2002-11-26, estabelece os 
procedimentos e define as competências para efeitos de licenciamento e fiscalização de 
instalações de armazenamento de produtos de petróleo e instalações de postos de 
abastecimento de combustíveis. -------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Nos termos do artigo 9.º - Entidades consultadas: --------------------------------------------- 
---- - 1 � A entidade licenciadora envia o pedido às entidades a consultar, para emissão de 
parecer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - 2 � São consultadas as entidades cuja participação no processo de licenciamento seja 
legalmente exigida ou cujo parecer seja considerado necessário pela entidade licenciadora. ---
---- - 3 � A consulta a uma entidade pode ser dispensada quando o processo apresentado pelo 
requerente já seja acompanhado do parecer dessa entidade. ------------------------------------------ 
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Analisado o pedido, não vejo inconveniente na emissão de parecer favorável de 
localização. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à localização relativo à 
renovação da licença de exploração de armazenamento de combustível líquido e outros 
produtos de petróleo para consumo próprio, sito nas instalações da firma Luso Finsa, Indústria 
e Comércio de Madeiras, Ld.ª, na Zona Industrial 1, de Nelas, em que é requerente o 
Ministério da Economia e do Emprego � DRE do Centro, nos termos e de acordo com a 
informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------ 
6.9.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. LOCAL: 
BAR FÓRUM, EM NELAS. REQUERENTE: NUNO MANEL PEGAS AMARAL � 
RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, Dr.ª 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, datado de 25 de janeiro 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 27 e 28 de janeiro de 2012, das 
22:30 horas às 04:00 horas do dia seguinte e requerida por Nuno Manuel Pêgas Amaral, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 25 de janeiro de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke: Nos dias 27/01/2012 e 28/01/2012, 
das 22:30 horas até às 04:00 horas do dia seguinte. 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 
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27/01/2012 e 28/01/2012, das 22:30 horas até às 04:00 horas do dia seguinte. --------------------
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 09/2007, de 17 de janeiro, alterado 
pelo D.L. n.º 278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído, o exercício de 
atividades ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode 
ser autorizado durante o período noturno (entre as 20:00 horas e as 08:00 horas) mediante 
licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Tratando-se de um evento a realizar num fim-de-semana, julgo que não será suscetível 
de originar grande incomodidade ruidosa. -------------------------------------------------------------- 
---- 3. De acordo com a Direção-Geral de Espetáculos, estes eventos são considerados como 
�Exibição pública de videograma�. Assim sendo, são consideradas como atividades ruidosas 
temporárias, de acordo com o artigo 3.º, do RGR. ----------------------------------------------------- 
---- 4. Assim sendo, não vejo inconveniente na emissão da licença especial de ruído, desde 
que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Pela emissão das licenças é devido o pagamento das respetivas taxas fixadas no 
�Regulamento e Tabelas de Taxas�; --------------------------------------------------------------------- 
---- b) A utilização do aparelho de som não deverá ser suscetível de originar problemas para a 
saúde e bem-estar da vizinhança; ------------------------------------------------------------------------- 
---- c) A música não se deverá prolongar além das 04:00 horas da manhã; ------------------------ 
---- d) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adotar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, poderá 
ter de cessar o ruído de imediato; ------------------------------------------------------------------------ 
---- e) Enviar cópia da licença especial de ruído à GNR de Nelas, para efeito de 
conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
6.10.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. LOCAL: 
BAR FÓRUM, EM NELAS. REQUERENTE: NUNO MANEL PEGAS AMARAL � 
RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, Dr.ª 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, datado de 25 de janeiro 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 fevereiro de 2012, das 
22:30 horas às 04:00 horas do dia seguinte e requerida por Nuno Manuel Pêgas Amaral, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 25 de janeiro de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke: Nos dias 03/02/2012 e 04/02/2012, 
das 22:30 horas até às 04:00 horas do dia seguinte. Local: Bar Fórum, em Nelas. Requerente: 
Nuno Manuel Pêgas Amaral ------------------------------------------------------------------------------ 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
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---- 1. A entidade requerente vem solicitar autorização para efetuar um karaoke, nos dias 
03/02/2012 e 04/02/2012, das 22:30 horas até às 04:00 horas do dia seguinte. --------------------
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 09/2007, de 17 de janeiro, alterado 
pelo D.L. n.º 278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído, o exercício de 
atividades ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode 
ser autorizado durante o período noturno (entre as 20:00 horas e as 08:00 horas) mediante 
licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Tratando-se de um evento a realizar num fim-de-semana, julgo que não será suscetível 
de originar grande incomodidade ruidosa. -------------------------------------------------------------- 
---- 3. De acordo com a Direção-Geral de Espetáculos, estes eventos são considerados como 
�Exibição pública de videograma�. Assim sendo, são consideradas como atividades ruidosas 
temporárias, de acordo com o artigo 3.º, do RGR. ----------------------------------------------------- 
---- 4. Assim sendo, não vejo inconveniente na emissão da licença especial de ruído, desde 
que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Pela emissão das licenças é devido o pagamento das respetivas taxas fixadas no 
�Regulamento e Tabelas de Taxas�; --------------------------------------------------------------------- 
---- b) A utilização do aparelho de som não deverá ser suscetível de originar problemas para a 
saúde e bem-estar da vizinhança; ------------------------------------------------------------------------- 
---- c) A música não se deverá prolongar além das 04:00 horas da manhã; ------------------------ 
---- d) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adotar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, poderá 
ter de cessar o ruído de imediato; ------------------------------------------------------------------------ 
---- e) Enviar cópia da licença especial de ruído à GNR de Nelas, para efeito de 
conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
6.11.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. LOCAL: 
BAR FÓRUM, EM NELAS. REQUERENTE: PÊGAS & GOMES, 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 03 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 10 e 11 de fevereiro de 2012, das 
22:00 horas às 04:00 horas do dia seguinte e requerida pela firma Pêgas & Gomes, Ld.ª, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 03 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 10/02/2012 e 11/02/2012, 
das 22:00 horas até às 04:00 horas do dia seguinte. Local: Bar Fórum, em Nelas. Requerente: 
Pêgas & Gomes, Ld.ª ------------------------------------------------------------------------------ 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
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---- 1. A entidade requerente vem solicitar autorização para efetuar um karaoke, nos dias 
10/02/2012 e 11/02/2012, das 22:00 horas até às 04:00 horas do dia seguinte. --------------------
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 09/2007, de 17 de janeiro, alterado 
pelo D.L. n.º 278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído, o exercício de 
atividades ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode 
ser autorizado durante o período noturno (entre as 20:00 horas e as 08:00 horas) mediante 
licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Tratando-se de um evento a realizar num fim-de-semana, julgo que não será suscetível 
de originar grande incomodidade ruidosa. -------------------------------------------------------------- 
---- 3. De acordo com a Direção-Geral de Espetáculos, estes eventos são considerados como 
�Exibição pública de videograma�. Assim sendo, são consideradas como atividades ruidosas 
temporárias, de acordo com o artigo 3.º, do RGR. ----------------------------------------------------- 
---- 4. Assim sendo, não vejo inconveniente na emissão da licença especial de ruído, desde 
que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Pela emissão das licenças é devido o pagamento das respetivas taxas fixadas no 
�Regulamento e Tabelas de Taxas�; --------------------------------------------------------------------- 
---- b) A utilização do aparelho de som não deverá ser suscetível de originar problemas para a 
saúde e bem-estar da vizinhança; ------------------------------------------------------------------------- 
---- c) A música não se deverá prolongar além das 04:00 horas da manhã; ------------------------ 
---- d) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adotar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, poderá 
ter de cessar o ruído de imediato; ------------------------------------------------------------------------ 
---- e) Enviar cópia da licença especial de ruído à GNR de Nelas, para efeito de 
conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
6.12.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE E DJ. 
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 25 de janeiro 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 e Dj, nos dias 27 e 28 de janeiro de 2012, 
das 22:00 horas às 04:00 horas do dia seguinte e requerida por Maria de Fátima Costa Melo 
Batista, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 25 de janeiro de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke e Dj: Nos dias 27/01/2012 e 
28/01/2012, das 22:00 horas até às 04:00 horas do dia seguinte. Local: Johnny�s Bar, em 
Nelas. Requerente: Maria de Fátima Costa Melo Batista --------------------------------------------- 
---- I - Solicitação da requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
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---- 1. A requerente vem solicitar autorização para efetuar um karaoke, nos dias 27/01/2012 e 
28/01/2012, das 22:00 horas até às 04:00 horas do dia seguinte. ------------------------------------
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 09/2007, de 17 de janeiro, alterado 
pelo D.L. n.º 278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído, o exercício de 
atividades ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode 
ser autorizado durante o período noturno (entre as 20:00 horas e as 08:00 horas) mediante 
licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Tratando-se de um evento a realizar num fim-de-semana, julgo que não será suscetível 
de originar grande incomodidade ruidosa. -------------------------------------------------------------- 
---- 3. De acordo com a Direção-Geral de Espetáculos, estes eventos são considerados como 
�Exibição pública de videograma�. Assim sendo, são consideradas como atividades ruidosas 
temporárias, de acordo com o artigo 3.º, do RGR. ----------------------------------------------------- 
---- 4. Assim sendo, não vejo inconveniente na emissão da licença especial de ruído, desde 
que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Pela emissão das licenças é devido o pagamento das respetivas taxas fixadas no 
�Regulamento e Tabelas de Taxas�; --------------------------------------------------------------------- 
---- b) A utilização do aparelho de som não deverá ser suscetível de originar problemas para a 
saúde e bem-estar da vizinhança; ------------------------------------------------------------------------- 
---- c) A música não se deverá prolongar além das 04:00 horas da manhã; ------------------------ 
---- d) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adotar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, poderá 
ter de cessar o ruído de imediato; ------------------------------------------------------------------------ 
---- e) Enviar cópia da licença especial de ruído à GNR de Nelas, para efeito de 
conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
6.13.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE E DJ. 
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 02 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 e Dj, nos dias 03 e 04 de fevereiro de 2012, 
das 22:00 horas às 04:00 horas do dia seguinte e requerida por Maria de Fátima Costa Melo 
Batista, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 02 de fevereiro de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke e Dj: Nos dias 03/02/2012 e 
04/02/2012, das 22:00 horas até às 04:00 horas do dia seguinte. Local: Johnny�s Bar, em 
Nelas. Requerente: Maria de Fátima Costa Melo Batista --------------------------------------------- 
---- I - Solicitação da requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
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---- 1. A requerente vem solicitar autorização para efetuar um karaoke, nos dias 03/02/2012 e 
04/02/2012, das 22:00 horas até às 04:00 horas do dia seguinte. ------------------------------------
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 09/2007, de 17 de janeiro, alterado 
pelo D.L. n.º 278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído, o exercício de 
atividades ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode 
ser autorizado durante o período noturno (entre as 20:00 horas e as 08:00 horas) mediante 
licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Tratando-se de um evento a realizar num fim-de-semana, julgo que não será suscetível 
de originar grande incomodidade ruidosa. -------------------------------------------------------------- 
---- 3. De acordo com a Direção-Geral de Espetáculos, estes eventos são considerados como 
�Exibição pública de videograma�. Assim sendo, são consideradas como atividades ruidosas 
temporárias, de acordo com o artigo 3.º, do RGR. ----------------------------------------------------- 
---- 4. Assim sendo, não vejo inconveniente na emissão da licença especial de ruído, desde 
que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Pela emissão das licenças é devido o pagamento das respetivas taxas fixadas no 
�Regulamento e Tabelas de Taxas�; --------------------------------------------------------------------- 
---- b) A utilização do aparelho de som não deverá ser suscetível de originar problemas para a 
saúde e bem-estar da vizinhança; ------------------------------------------------------------------------- 
---- c) A música não se deverá prolongar além das 04:00 horas da manhã; ------------------------ 
---- d) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adotar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, poderá 
ter de cessar o ruído de imediato; ------------------------------------------------------------------------ 
---- e) Enviar cópia da licença especial de ruído à GNR de Nelas, para efeito de 
conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
6.14.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2012 - 
MERCEARIA. LOCAL: RUA DAS CASQUILHAS, N.º 45, EM SANTAR. 
REQUERENTE: ANA DE JESUS PINTO FARIA SAMPAIO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 24 de janeiro de 2012, da Unidade Orgânica de Obras 
e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão de mapa de horário para o ano de 2012 - Mercearia. Local: Rua das 
Casquilhas, n.º 45, em Santar. Requerente: Ana de Jesus Pinto Faria Sampaio ------------------- 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o registo de entrada n.º 810, de 23/01/2012, a requerente pretende 
aprovação do mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento. --------------------
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16.º, 
do regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 08:00 h 
às 20:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h às 14:00 h e encerramento semanal ao 
domingo de tarde. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão do mapa de horário para o 
ano de 2012, para o estabelecimento de Mercearia, sito na Rua das Casquilhas, n.º 45, em 
Santar, em que é requerente Ana de Jesus Pinto Faria Sampaio, nos termos e de acordo com a 
informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. -----
6.15.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2012 - 
FITOFARMACÊUTICOS. LOCAL: AV.ª VISCONDESSA DE TAVEIRO, N.º 16, EM 
SANTAR. REQUERENTE: JOÃO DANIEL OLIVEIRA RODRIGUES � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 02 de fevereiro de 2012, da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 
---- �Pedido de concessão de mapa de horário para o ano de 2012 � Fitofarmacêuticos. Local: 
Av.ª Condessa de Taveiro, n.º 16, em Santar. Requerente: João Daniel Oliveira Rodrigues --- 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o registo de entrada n.º 960, de 26/01/2012, o requerente pretende 
aprovação do mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento. --------------------
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16.º, 
do regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 09:00 h 
às 19:00 h, ao sábado das 09:00 h ás 13:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 
h e encerramento semanal ao domingo. ----------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de mapa de horário para o 
ano de 2012, para o estabelecimento de fitofarmacêuticos, sito na Av.ª Condessa de 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.16.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2012 - 
RESTAURAÇÃO. LOCAL: RUA DR. JOSÉ GUILHERME FAURE, LOTE 4, EM 
NELAS. REQUERENTE: NUNO FILIPE MARTINHO PEREIRA, UNIPESSOAL, 
LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 02 de fevereiro de 2012, da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 
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---- �Pedido de concessão de mapa de horário para o ano de 2012 � Restauração. Local: Rua 
Dr. José Guilherme Faure, Lote 4, em Nelas. Requerente: Nuno Filipe Martinho Pereira, 
Unipessoal, Ld.ª -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o registo de entrada n.º 1125, de 31/01/2012, o requerente pretende 
aprovação do mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento. --------------------
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. -----------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16.º, 
do regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 09:00 h 
às 01:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao domingo. --------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de mapa de horário para o 
ano de 2012, para o estabelecimento de Restauração, sito na Rua Dr. José Guilherme Faure, 
Lote 4, em Nelas, em que é requerente a firma Nuno Filipe Martinho Pereira, Unipessoal, 
Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------------------------------------------------------------
6.17.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2012 - 
FOTOGRAFIA. LOCAL: RUA DR. ABÍLIO MONTEIRO, N.º 254, EM CANAS DE 
SENHORIM. REQUERENTE: NUNO FILIPE MARTINHO PEREIRA, 
UNIPESSOAL, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 02 de fevereiro de 2012, da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 
---- �Pedido de concessão de mapa de horário para o ano de 2012 � Fotografia. Local: Rua Dr. 
Abílio Monteiro, n.º 254, em Canas de Senhorim. Requerente: Nuno Filipe Martinho Pereira, 
Unipessoal, Ld.ª -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o registo de entrada n.º 1123, de 31/01/2012, o requerente pretende 
aprovação do mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento. --------------------
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16.º, 
do regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------ 
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---- 4. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 09:00 h 
às 19:00 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 
h e encerramento semanal ao domingo. ----------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de mapa de horário para o 
ano de 2012, para o estabelecimento de Fotografia, sito na Rua Dr. Abílio Monteiro, n.º 254, 
em Canas de Senhorim, em que é requerente a firma Nuno Filipe Martinho Pereira, 
Unipessoal, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------------------------------------------------------------
6.18.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2012 � 
ALTUS BAR. LOCAL: RUA SERRA DA ESTRELA, EDIFÍCIO GRÃO VASCO, 
LOJA 19, EM NELAS. REQUERENTE: TIAGO ALEXANDRE GOMES DOS 
SANTOS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 02 de fevereiro de 2012, da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 
---- �Pedido de concessão de mapa de horário para o ano de 2012 � Altus Bar. Local: Rua 
Serra da Estrela, Edifício Grão Vasco, Loja 19, em Nelas. Requerente: Tiago Alexandre 
Gomes dos Santos ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o registo de entrada n.º 1195, de 01/02/2012, o requerente pretende 
aprovação do mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento. --------------------
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16.º, 
do regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 08:00 h 
às 02:00 h, sextas, sábados e vésperas de feriados das 09:00 h às 04:00 h, sem paragem para 
almoço e encerramento semanal. ------------------------------------------------------------------------ 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de mapa de horário para o 
ano de 2012, para o estabelecimento Altus Bar, sito na Rua Serra da Estrela, Edifício Grão 
Vasco, Loja 19, em Nelas, em que é requerente Tiago Alexandre Gomes dos Santos, nos 
termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos 
Particulares, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------------- 
6.19.PEDIDO DE ALARGAMENTO PONTUAL DO MAPA DE HORÁRIO � 
ENCERRAMENTO ÀS 06:00 HORAS DA MANHÃ NOS DIAS 17 A 21 DE 
FEVEREIRO DE 2012 - CARNAVAL. LOCAL: LARGO DO ROSSIO, EM CANAS 
DE SENHORIM. REQUERENTE: OLIVEIRA & OLIVEIRA, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 06 de fevereiro de 2012, da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 
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---- �Pedido de alargamento pontual do mapa de horário � Encerramento às 06:00 horas da 
manhã nos dias 17 a 21 de fevereiro de 2012 - Carnaval. Local: Largo do Rossio, em Canas 
de Senhorim. Requerente: Oliveira & Oliveira, Ld.ª -------------------------------------------------- 
---- I � Solicitação do Requerente: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A firma requerente solicita o alargamento pontual do horário de funcionamento do 
estabelecimento �Oliveira & Oliveira�, em Canas de Senhorim, nos dias 17 a 21 de fevereiro 
de 2012, de forma a prever o encerramento das 04:00 horas para as 06:00 horas da manhã, 
devido à festividade do Carnaval. ------------------------------------------------------------------------ 
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A Junta de Freguesia e a GNR de Canas de Senhorim emitiram um parecer favorável, 
de acordo com os pareceres em anexo. ------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Assim sendo, no seguimento dos pareceres emitidos, nada a opor ao alargamento 
pontual do horário de funcionamento, desde que: ----------------------------------------------------- 
---- a) O ruído emitido pelo funcionamento do estabelecimento não deverá ser suscetível de 
originar problemas para a saúde e bem-estar da vizinhança; ----------------------------------------- 
---- b) O encerramento não se deverá prolongar além das 06:00 horas da manhã nos dias 
solicitados; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) 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, deverá 
cessar de imediato; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- d) Enviar cópia do parecer da GNR e da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, para 
efeito de conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o alargamento pontual do mapa de horário 
do estabelecimento, sito no Largo do Rossio, em Canas de Senhorim, em que é requerente a 
firma Oliveira & Oliveira, Ld.ª, encerrando às 06:00 horas da manhã nos dias 17 a 21 de 
fevereiro de 2012, devido à festividade de Carnaval, nos termos e de acordo com a 
informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------ 
6.20.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2012 - 
CABELEIREIRO. LOCAL: RUA CARLOS AFONSO PAIVA, N.º 01, EM 
CARVALHAL REDONDO. REQUERENTE: MARIA LUÍSA ALMEIDA REIS 
ANDRADE � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 23 de janeiro de 2012, da Unidade Orgânica de Obras 
e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------ 
---- �Renovação de mapas de horários de 2012. ------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário do seguinte 
estabelecimento: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 819, de 23/01/2012 � �Cabeleireiro�, de Maria Luísa Almeida 
Reis Andrade, sito na Rua Carlos Afonso Paiva, n.º 01, em Carvalhal Redondo, com o horário 
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de funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h às 14:00 h e 
encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.�-------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a renovação do mapa de horário para o 
ano de 2012, para o estabelecimento de Cabeleireiro, sito na Rua Carlos Afonso Paiva, n.º 01, 
em Carvalhal Redondo, em que é requerente Maria Luísa Almeida Reis Andrade, nos termos 
e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, 
atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.21.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2012 - 
CAFÉ. LOCAL: AV.ª DR. FRANCISCO SÁ CARNEIRO, N.º 38, EM NELAS. 
REQUERENTE: MARIA OLÍVIA ALVES FERNANDES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 23 de janeiro de 2012, da Unidade Orgânica de Obras 
e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------ 
---- �Renovação de mapas de horários de 2012. ------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário do seguinte 
estabelecimento: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 820, de 23/01/2012 � �Café�, de Maria Olívia Alves Fernandes, 
sito na Av.ª Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º 38, em Nelas, com o horário de funcionamento das 
08:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. --------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.�-------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a renovação do mapa de horário para o 
ano de 2012, para o estabelecimento de Café, sito na Av.ª Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º 38, 
em Nelas, em que é requerente Maria Olívia Alves Fernandes, nos termos e de acordo com a 
informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------ 
6.22.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2012 � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 01 de fevereiro de 2012, da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 
---- �Renovação de mapas de horários de 2012. ------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos 
seguintes estabelecimentos: ------------------------------------------------------------------------------- 
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---- - Registo de entrada n.º 876, de 24/01/2012 � �Larobra - Materiais de Construção, Ld.ª�, 
sito na Av.ª João XXIII, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 
09:00h às 18:30h, ao sábado das 09:30h às 12:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 
14:30h e encerramento semanal ao domingo. ----------------------------------------------------------                                                                                                                             
---- -  Registo de entrada n.º 881, de 24/01/2012 � �Frutaria�, de Maria Madalena Fernandes 
Ribeiro, sito na Rua da Ribeira, n.º 13, em Santar, com o horário de funcionamento das 
09:30h às 19:00h, com paragem para almoço das 12:00h às 14:45h e encerramento semanal 
ao domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 919, de 25/01/2012 � �Serralharia�, de António Pedro Pereira, sito 
no Beco dos Batistas, n.º 13, em Aguieira, com o horário de funcionamento das 09:00h às 
19:00h, com paragem para almoço das 12:00h às 14:00h, sem encerramento semanal. ----------
---- - Registo de entrada n.º 930, de 25/01/2012 � �Pérola Doce - Pastelaria � Padaria e 
Pizaria�, de José Manuel C. Paiva Unip. Ld.ª, sito na Rua Eng. Dionísio Cunha, em Canas de 
Senhorim, com o horário de funcionamento das 06:00h às 02:00h, sem paragem para almoço 
e encerramento semanal à segunda-feira. --------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 931, de 25/01/2012 � �Pérola Doce - Pastelaria � Padaria e 
Pizaria�, de José Manuel C. Paiva Unip. Ld.ª, sito na Av.ª João XXIII, Lote 5, r/c esq.º, em 
Nelas, com o horário de funcionamento das 06:00h às 02:00h, sem paragem para almoço e 
encerramento semanal à segunda-feira. ----------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 937, de 25/01/2012 � �Ourivesaria�, de Paula Cristina da Silva 
Ramos Abrantes, sito na Rua Luís de Camões, n.º 49, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 09:00h às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 18:00h, com paragem para 
almoço das 12:30h às 14:30h e encerramento semanal ao domingo. -------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 956, de 26/01/2012 � �Mercado � Terra Mar�, de José Carlos 
Morais, sito na Rua Keil do Amaral, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento 
de segunda a sexta das 09:00h às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 12:30h, com paragem para 
almoço das 12:00h às 14:30h, sem encerramento semanal. ------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 957, de 26/01/2012 � �Sapataria Morais�, de José Carlos Morais, 
sito na Rua São Sebastião, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento de 
segunda a sexta das 09:00h às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 12:30h com paragem para 
almoço das 12:00h às 14:30h e encerramento semanal ao domingo. -------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 958, de 26/01/2012 � �Café - Campocria Ld.ª�, sito na Rua do 
Figueiredo, n.º 08, em Vilar Seco, com o horário de funcionamento das 07:00h às 02:00h, sem 
paragem para almoço e encerramento semanal ao domingo. ----------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 959, de 26/01/2012 � �Mini Mercado � Campocria Ld.ª�, sito na 
Rua do Figueiredo, n.º 08, em Vilar Seco, com o horário de funcionamento das 07:00h às 
20:00h, com paragem para almoço das 13:00h às 14:00h e encerramento semanal ao domingo. 
---- - Registo de entrada n.º 966, de 26/01/2012 � �Mini Mercado�, de Carlos Manuel Pereira 
da Rocha, sito na Urgeiriça � Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento de 
segunda a sexta das 09:00h às 20:00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, com paragem para 
almoço das 12:30h às 14:30h e encerramento semanal ao domingo. -------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 967, de 26/01/2012 � �Snack Bar Il Treno�, sito na Av.ª João 
XXIII, r/c esq.º, em Nelas, com o horário de funcionamento das 06:30h às 22:30h, sem 
paragem para almoço e encerramento semanal ao domingo. ----------------------------------------- 
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---- - Registo de entrada n.º 968, de 26/01/2012 � �Mathias Supermercados�, sito na Av.ª 
António Joaquim Henriques, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00h às 
20:30h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ---------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 996, de 27/01/2012 � �Tatuagens e Similares�, de José Manuel 
Pereira da Costa, sito na Rua Sacadura Cabral, n.º 18, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 10:00h às 24:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----
---- - Registo de entrada n.º 997, de 27/01/2012 � �Super Rápido�, de José Manuel Pereira da 
Costa, sito na Rua Gago Coutinho, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a 
sexta das 09:00h às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, com paragem para almoço das 
12:30h às 14:30h e encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 999, de 27/01/2012 � �Têxteis Lar�, de João Manuel Ventura, sito 
na Rua do Pombal, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00h 
às 17:00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:30h e 
encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1000, de 27/01/2012 � �Costura, Artigos Têxteis para Lar�, de 
Maria de Fátima Correia Morais Pereira, sito na Rua Gago Coutinho, n.º 37, em Nelas, com o 
horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00h às 18:00h, ao sábado das 09:00h às 
12:30h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:00h e encerramento semanal ao domingo. 
---- - Registo de entrada n.º 1001, de 27/01/2012 � �Pronto-a-Vestir�, de Maria Graciete 
Moreira Rafael Pais, sito na Rua Fonte Nova, n.º 02, r/c, em Nelas, com o horário de 
funcionamento de segunda a sexta das 09:00h às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, sem 
paragem para almoço e encerramento semanal aos domingos e feriados. --------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1003, de 27/01/2012 � �Agência Funerária - Zélita�, sita na Rua 
do Pombal, n.º 30, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00h 
às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:30h e 
encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1007, de 27/01/2012 � �Oficina de Bicicletas e Motorizadas�, de 
José Gouveia Figueiredo, sito na Rua Vasco da Gama, em Nelas, com o horário de 
funcionamento de segunda a sexta das 09:00h às 20:00h, ao sábado das 09:00h às 14:00h, 
com paragem para almoço das 12:30h às 14:30h e encerramento semanal ao domingo. ---------
---- - Registo de entrada n.º 1002, de 27/01/2012 � �Aquecimento Central e Canalizações�, 
sito na Rua Sacadura Cabral, loja 1, em Nelas, com o horário de funcionamento das 10:00h às 
18:00h, com paragem para almoço das12:00h às 14:30h e encerramento semanal ao Sábado e 
Domingo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- - Registo de entrada n.º 1022, de 27/01/2012 � �Bar Quinta do Castanheiro�, sito nas 
Caldas da Felgueira, com o horário de funcionamento das 08:00h às 02:00h, sextas, sábados e 
vésperas de feriados das 08:00h às 04:00h, sem paragem para almoço e encerramento 
semanal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada nº 1023, de 27/01/2012 � �Mundivisão Ótica�, sito na Av.ª João 
XXIII, loja 07, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00h às 
19:00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:30h e 
encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1025, de 27/01/2012 � �Loja Chinesa�, de Yin Dahai, sito na Rua 
Gago Coutinho, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00h às 20:00h, sem 
paragem para almoço e encerramento semanal. -------------------------------------------------------- 
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---- - Registo de entrada n.º 1056, de 30/01/2012 � �Engomadora�, de M&M Ferro de 
Engomar, Ld.ª, sito na Rua Dr. Abel Pais Cabral, em Nelas, com o horário de funcionamento 
de segunda a sexta das 09:00h às 18:30h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, sem paragem para 
almoço e encerramento semanal. ------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1057, de 30/01/2012 � �Comércio de animais de estimação e 
outros - Hortipet�, sito na Rua do Comércio, n.º 115, em Canas de Senhorim, com o horário 
de funcionamento de segunda a sexta das 09:00h às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, 
com paragem para almoço das 12:30h às 14:30h e encerramento semanal ao domingo. ---------
---- - Registo de entrada n.º 1058, de 30/01/2012 � �Moveis�, de António Neves Pereira, sito 
na Av.ª António Joaquim Henriques, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a 
sexta das 09:00h às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 14:00h, com paragem para almoço das 
12:30h às 14:30h e encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1060, de 30/01/2012 � �Serralharia�, de José Américo Loureiro 
Figueiredo, sito na Rua do Terreiro, n.º 08, em Vilar Seco, com o horário de funcionamento 
de segunda a sexta das 07:00h às 20:00h, ao sábado das 07:00h às 13:00h com paragem para 
almoço das 12:30h às 13:30h e encerramento semanal ao domingo. -------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1059, de 30/01/2012 � �Tabacaria�, de Paulo Cardoso e Brito, 
Ld.ª, sito na Rua do Comércio, n.º 121, em Nelas, com o horário de funcionamento das 
08:00h às 19:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:00h e encerramento semanal 
ao domingo à tarde. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1061, de 30/01/2012 � �Café Recanto O Bom Amigo�, de 
António José Pais da Silva, sito na Rua da Urtigueira, n.º 14, em Vale de Madeiros, com o 
horário de funcionamento das 07:00h às 02:00h, sem paragem para almoço e encerramento 
semanal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 1084, de 30/01/2012 � �Frutaria�, de Fernando Miguel Sousa 
Ramos, sito na Rua Gago Coutinho, n.º 26, em Nelas, com o horário de funcionamento de 
segunda a sexta das 09:00h às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, com paragem para 
almoço das 12:30h às 14:30h e encerramento semanal ao domingo. --------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1085, de 30/01/2012 � �Materiais de Construção�, de Marques e 
Relvas, sito na Rua do Soito, n.º 08, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a 
sexta das 09:00h às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, com paragem para almoço das 
12:30h às 14:30h e encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1086, de 30/01/2012 � �Pronto-a-Vestir - Tinita�, sito na Av.ª 
João XXIII, Bloco 5, Loja 3, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta 
das 09:30h às 19:30h, ao sábado das 09:30h às 18:00h, com paragem para almoço das 12:30h 
às 14:30h e encerramento semanal ao domingo. ------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1087, de 30/01/2012 � �Decoração � Tinita Decor�, sito na Av.ª 
João XXIII, Bloco 6, Loja 2, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta 
das 09:30h às 19:30h, ao sábado das 09:30h às 18:00h, com paragem para almoço das 12:30h 
às 14:30h e encerramento semanal ao domingo. ------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1089, de 30/01/2012 � �Vestuário de Criança - PITITI, Ld.ª�, sito 
na Av.ª João XXIII, Bloco 6, Loja 3, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a 
sexta das 09:30h às 19:30h, ao sábado das 09:30h às 18:00h, com paragem para almoço das 
12:30h às 14:30h e encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1090, de 30/01/2012 � �Mediadores de Seguros Regis - Mediação 
de Seguros, Ld.ª�, sito na Rua Luís de Camões, n.º 09, em Nelas, com o horário de 
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funcionamento das 09:00h às 17:30h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:00h e 
encerramento semanal aos sábados e domingos. ------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1095, de 30/01/2012 � �Snack-Bar - Escondidinho�, de Agostinho 
Jesus Coelho Amaral, sito na Rua do Comércio, n.º 134, em Canas de Senhorim, com o 
horário de funcionamento das 06:00h às 02:00h, sem paragem para almoço e encerramento 
semanal á segunda-feira a tarde. -------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1106, de 31/01/2012 � �Mini � Mercado Estrela da Manhã�, de 
Maria Rosália Fernandes Pais, sito na Rua das Casquilhas, n.º 24, em Santar, com o horário de 
funcionamento das 09:00h às 19:00h, com paragem para almoço das 12:00h às 14:00h e sem 
encerramento semanal. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1107, de 31/01/2012 � �Supermercado Distrinelas�, sito no Vale 
de Senhorim ou Areal, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00h às 20:30h, sem 
paragem para almoço e encerramento semanal. --------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1134, de 31/01/2012 � �Estudos e Projetos � Carlos M. L. C. 
Machado, Ld.ª�, sito na Urbanização Ruivo, lote 1, loja c, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 09:00h às 18:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:00h e 
encerramento semanal ao sábado e domingo. ---------------------------------------------------------- 
----- - Registo de entrada n.º 1135, de 31/01/2012 � �Elegante II�, sito na Av.ª João XXIII, em 
Nelas, com o horário de funcionamento das 06:00h às 02:00h, sem paragem para almoço e 
encerramento semanal. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1140, de 31/01/2012 � �Bar Forum�, sito no Bairro do Pombal, n.º 
26, em Nelas, com o horário de funcionamento das 13:00h às 02:00h, sextas, sábados e 
vésperas de feriados das 13:00h às 04:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal 
à segunda feira. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1141, de 31/01/2012 � �Café Sárita�, sito no Edificio St.º 
António, loja A, em Nelas, com o horário de funcionamento das 06:00h às 02:00h, sextas, 
sábados e vésperas de feriados das 06:00h às 04:00h, sem paragem para almoço e 
encerramento semanal. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1147, de 31/01/2012 � �Papelaria e Livraria � SOHO - Comércio 
de Artigos de Papelaria e Revestimentos, Ld.ª�, sito na Rua Dr. Abel Pais Cabral, Edifício 
Elite, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00h às 19:00h, ao 
sábado das 09:00h às 13:00h, com paragem para almoço das 13:00h às 15:00h e encerramento 
semanal ao sábado à tarde e domingo. ------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1145, de 31/01/2012 � �Restaurante Prata do Dão�, sito na Av.ª 
António Joaquim Henriques, em Nelas, com o horário de funcionamento das 07:00h às 
24:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal à quarta-feira à tarde. ---------------
---- - Registo de entrada n.º 1165, de 01/02/2012 � �Medinelas - Sociedade de Medição de 
Seguros�, sito na Rua Luís de Camões, n.º 67, em Santar, com o horário de funcionamento 
das 09:00h às 18:00h, com paragem para almoço das 12:45h às 14:00h e encerramento 
semanal ao sábado e domingo. --------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.�-------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, 
atrás referidos, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------------------------------------------------------------ 
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6.23.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2012 � APROVAÇÃO       
---- Presente uma informação, datada de 02 de fevereiro de 2012, da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 
---- �Renovação de mapas de horários de 2012. ------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos 
seguintes estabelecimentos: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1166, de 01/02/2012 � �Café � Associação do Folhadal (Centro 
Social Cultural e Recreativo)�, sito na Travessa da Associação, no Folhadal, com o horário de 
funcionamento das 09:00h às 02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----                                    
---- - Registo de entrada n.º 1182, de 01/02/2012 � �Hotel Apartamento Pantanha�, de 
António Fernandes Pires, sito na Av.ª Dr. Aurélio Gonçalves, em Caldas da Felgueira, com o 
horário de funcionamento das 00:00h às 24:00h, sem paragem para almoço e encerramento 
semanal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 1192, de 01/02/2012 � �Mercearia Avenida�, de António 
Fernandes Pires, sito na Av.ª Dr. Aurélio Gonçalves, em Caldas da Felgueira, com o horário 
de funcionamento das 08:00h às 22:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -
---- - Registo de entrada n.º 1193, de 01/02/2012 � �Pensão Moderna�, de António Fernandes 
Pires, sito na Av.ª Dr. Aurélio Gonçalves, em Caldas da Felgueira, com o horário de 
funcionamento das 00:00h às 24:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----
---- - Registo de entrada n.º 1198, de 01/02/2012 � �Florista�, de Sandra Paula Correia Pina 
Santos Loureiro, sito na Rua do Vilar, n.º 02, em Nelas, com o horário de funcionamento de 
segunda a sexta feira das 09:00h às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 12:30h, com paragem 
para almoço das 12:30h às 14:30h e encerramento semanal ao domingo. --------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1211, de 01/02/2012 � �Café Bar�, de João Manuel de Almeida 
Simões, sito na Av.ª Nova das Amoreira, em Aguieira, com o horário de funcionamento das 
08:00h às 02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ----------------------------
---- À consideração de V.ª Ex.ª.�-------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, 
atrás referidos, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------------------------------------------------------------ 
 

ENCERRAMENTO 
 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Vereadora D.ª Maria Antónia Ferreira Casquilha 
de Figueiredo deu por encerrada a reunião às quinze horas e trinta e três minutos, da qual se 
lavrou a presente ata que foi lida em voz alta por mim, ______________________________, 
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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 Senhora Vereadora D.ª Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo, 
 

__________________________________________ 
 

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

__________________________________________ 


