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ATA N.º 15 
                                      ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE NELAS, REALIZADA EM CATORZE DE AGOSTO DE 
DOIS MIL E DOZE  

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

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a ata da reunião ordinária pública anterior, 
realizada em 31 de julho 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: 181.016,82 � (cento e oitenta e um mil 
dezasseis euros e oitenta e dois cêntimos); - De operações extra orçamentais: 123.825,54 � 
(cento e vinte e três mil oitocentos e vinte e cinco euros e cinquenta e quatro cêntimos). ------ 
 

INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 
 
---- Não foram apresentados assuntos para serem incluídos na Ordem do Dia. ------------------- 
 

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

ORDEM DO DIA 
 

1 � PATRIMÓNIO MUNICIPAL 
 
1.1.VENDA, POR HASTA PÚBLICA, DE UMA PARCELA DE TERRENO RÚSTICO, 
MATRIZ N.º 9528, EM LAPA DO LOBO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 27 de julho de 2012, do Serviço de Apoio Industrial, 
Comercial e Empresarial, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------- 
---- �Venda de parcela de terreno rústico na Lapa do Lobo � Matriz n.º 9528. -------------------- 
---- 1 � Em sequência das ordens de V.ª Ex.ª para se proceder à venda da parcela de terreno 
rústico com a matriz n.º 9528, propriedade do Município, existente na Lapa do Lobo e 
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consultada a Junta de Freguesia local, informo que este corresponde à seguinte descrição: -----
---- Artigo n.º 9528, com a área de 933 m2. Confrontações: Norte � Novo arruamento; 
Nascente: Novo arruamento; Sul: Caminho e Poente � António José Ramos. ---------------------
---- 2 � Parecer da Junta de Freguesia da Lapa do Lobo: ---------------------------------------------
---- A Junta de Freguesia informou que não se opõe à venda do terreno em causa, devendo 
salvaguardar-se a possibilidade de alargamento dos acessos no futuro. ----------------------------
---- 3 � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Atendendo a que os alinhamentos propostos pelos Serviços se traduzem na 
continuidade dos muros existentes e que a maior parte dos terrenos envolventes são 
propriedade do Município, julga-se que o problema exposto pela Junta de Freguesia poderá 
ser colmatado facilmente no futuro. --------------------------------------------------------------------- 
---- b) Face ao exposto e às condições do mercado atual, caso V.ª Ex.ª opte pela venda em 
hasta pública, proponho o preço base de licitação apresentado na informação do Eng.º Luis 
Almeida Ferreira, em 12 de junho, com o valor de 5.000,00 � (933 m2 x 5,35 �/m2). Para esta 
hasta pública proponho ainda lanços mínimos de 250,00 �. ------------------------------------------ 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a venda de um terreno rústico, sito em 
Lapa do Lobo, propriedade do Município, inscrito na matriz predial rústica da Freguesia de 
Lapa do Lobo sob o artigo n.º 9528, em hasta pública, pelo valor base de licitação de 5.000,00 
�, com lanços de 250,00 �, em data e nas condições a designar pela Sra. Presidente da Câmara 
Municipal e de acordo com a informação do Serviço de Apoio Industrial Comercial 
Empresarial.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.2.LOTEAMENTO �JARDINS DO PARQUE�, SITO AO AREAL, EM NELAS � 
VENDA DE TRÊS LOTES DE TERRENO, POR HASTA PÚBLICA � APROVAÇÃO. 
MARCAÇÃO DA DATA DA HASTA PÚBLICA  
---- Presente uma informação, datada de 03 de agosto de 2012, do Serviço de Apoio 
Industrial, Comercial e Empresarial, que a seguir se transcreve:------------------------------------- 
---- �Loteamento Jardins do Parque, Areal � Nelas � Venda de Lotes � Hasta Pública----------- 
----1- Em sequência das ordens de V. Exa para se proceder à venda dos restantes lotes em 
frente da Biblioteca Municipal e considerando que na hasta pública realizada em 10 de Abril 
de 2012, não foram vendidos todos lotes de terreno do loteamento �Jardins do Parque�, sito 
ao Areal, em Nelas, informo que os lotes que falta vender são os seguintes:----------------------- 
---- - Lote 2: Art.º 3971; Área � 355 m2; Valor de venda: 355 m2 x 45 �/m2 = 16.000,00 �; ---- 
---- - Lote 3: Art.º 3972; Área � 365 m2; Valor de venda: 365 m2 x 45 �/m2 = 16.500,00 �; ----
---- - Lote 6: Art.º 3975; Área � 350 m2; Valor de venda: 350 m2 x 45 �/m2  = 16.000,00 �; --- 
---- 2. Caso V.ª Ex.ª opte pela venda em hasta pública, os preços base de licitação serão os 
atrás indicados, propondo-se lanços mínimos de 500,00 �. -------------------------------------------
---- Em anexo segue planta de localização. ------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor, da Sra. Presidente, Dr.ª Isaura 
Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, e dos Senhores Vereadores, Dr. Manuel da 
Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas e Dr. Jorge David Sousa 
Paiva e duas abstenções, dos Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral e Hélder 
José Gomes Ambrósio, aprovar nova alienação, em hasta pública, dos três lotes de terreno, do 
Loteamento �Jardins do Parque�, sito ao Areal, em frente à Biblioteca Municipal de Nelas, 
propriedade do Município, para o dia 10 de Setembro de 2012, pelas 15h00m, no Salão Nobre 
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da Câmara Municipal e nas condições a designar pela Sra. Presidente da Câmara, dos lotes 2, 
3 e 6, do Loteamento �Jardins do Parque�, sito ao Areal, frente à Biblioteca Municipal, em 
Nelas, nos termos e de acordo com a informação dos Serviço de Apoio Industrial, Comercial 
e Empresarial, atrás descrita.------------------------------------------------------------------------------ 
1.3.LOTEAMENTO DO PRADO, EM VILAR SECO � VENDA DOS LOTES DE 
TERRENO NÃO ALIENADOS NAS HASTAS PÚBLICAS ANTERIORES � EDITAL 
� CONHECIMENTO 
----A Câmara tomou conhecimento do Edital, datado de 3 de agosto de 2012, relativo à Venda 
dos Lotes n.ºs 1,3,7,13,14,15 e 16, do Loteamento do Prado, que a seguir se transcreve:-------- 
----�Dra. Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, Presidente da Câmara Municipal 
de Nelas:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----TORNA PÚBLICO que, na sequência da deliberação da Câmara Municipal, tomada na 
reunião de 10 de janeiro de 2012, se vai proceder à venda, por �hasta pública�, de sete lotes de 
terreno, pertencentes ao Município, sitos ao Prado, freguesia de Vilar Seco, deste Concelho de 
Nelas, identificados na planta anexa a este edital, nas seguintes condições:-------------------- 
----1º. Valor de base de licitação dos Lotes é a seguinte:---------------------------------------------- 
----Lote nº.1 .....................................................................................................23.000,00  Euros; 
----Lote nº.3.......................................................................................................21.500,00 Euros 
----Lote nº.7.......................................................................................................15.000,00 Euros 
----Lote nº.13��............................................................................................ 19.500,00 Euros 
----Lote nº.14.................................................................................................... 20.000,00 Euros 
----Lote nº.15 ....................................................................................................21.000,00 Euros 
----Lote nº.16, que inclui uma casa de habitação �(7.750,00 + 22.250,00),------------------------- 
---- no  total  de.................................................................................................. 30.000,00 Euros  
----2º. Valor de cada lanço .....................................................................................500,00 Euros; 
----3º. As construções a erigir deverão respeitar as condições constantes na informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, presente em Reunião da Câmara Municipal de 11/06/2008, para 
a abertura do período de discussão pública do Loteamento.------------------------------------------ 
----4º. A alienação em �hasta pública� terá lugar na sede da Junta de Freguesia de Vilar Seco, 
no dia 13 de setembro de 2012, pelas 21.00horas.----------------------------------------------------- 
----5º. O valor da Venda obtida deverá ser liquidada na Tesouraria Municipal, da seguinte 
forma:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Entrada � 20% do valor total da alienação, a pagar no dia útil seguinte;---------------------- 
---- Restante � No ato 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.�----------------------------------------------- 
----A Câmara tomou conhecimento do Edital em que marca para o dia 13 de setembro, pelas 
21h00m, na Sede da Junta de Freguesia de Vilar Seco, a hasta pública, para a venda de lotes 
de terreno não alienados em hastas públicas anteriores, do Loteamento do Prado em Vilar 
Seco.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.4.VENDA POR HASTA PÚBLICA DE UMA DE UM TERRENO RÚSTICO, COM O 
ARTIGO MATRICIAL N.º 7251 SITO À FIGUEIRA VELHA, FREGUESIA DE 
NELAS � APROVAÇÃO � MARCAÇÃO DA DATA DA HASTA PÚBLICA 
---- Presente uma informação, datada de 02 de agosto de 2012, do Senhor Engº. Luis Almeida 
Ferreira, Chefe de Divisão da Unidade Orgânica de Projetos e Planeamento Municipal, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 



Reunião de 14-08-2012                                               

                                                                                                  

 4 

 

----�Avaliação de terreno localizado no nó da variante de acesso a Carvalhal Redondo---------- 
----Informação----------------------------------------------------------------------------------------------- 
----Havendo eventuais interessados na aquisição de um terreno propriedade do Município 
localizado no nó de acesso a Carvalhal Redondo a partir da Variante à E.N. 234, em Nelas, 
informo V. Ex.ª que o referido terreno está incluído em Zona Urbana de acordo com o PDM 
em vigor e corresponde ao Art.º Matricial n.º 7251, sito à Figueira Velha, confrontando a 
Norte com Caminho e a Nascente, Sul e Poente com Estrada.---------------------------------------- 
----Apesar das características da sua localização não lhe conferirem muita apetência para 
construção de habitações � é rodeado de estradas por todos os lados que lhe retiram 
intimidade � propõe-se a seguinte avaliação:------------------------------------------------------------ 
----2.132,00 m2 x  10,08 �/ m2 = 21.500,00 �----------------------------------------------------------- 
----Caso V. Ex.ª concorde com este valor, poderia vender-se nas condições habituais por hasta 
pública, admitindo-se lances de 500,00 �. -------------------------------------------------------------- 
----Em anexo � Planta de localização--------------------------------------------------------------------- 
----Á superior consideração de V. Ex.ª,�----------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor, da Sra. Presidente Dr.ª Isaura 
Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, e dos Senhores Vereadores, Dr. Manuel da 
Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas e Dr. Jorge David Sousa 
Paiva e dois votos contra, dos Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral e Hélder 
José Gomes Ambrósio, aprovar a alienação, por hasta pública do terreno, inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo matricial n.º 7251, sito à Figueira Velha, na freguesia de Nelas, em 
data e nas condições a designar pela Sra. Presidente da Câmara, nos termos e de acordo com a 
informação do Chefe de Divisão da Unidade Orgânica de Projetos e Planeamento Municipal, 
atrás descrita.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral explicou que votou contra o ponto em 
análise em virtude de considerar não haver vantagem em o terreno ser alienado. Esse terreno 
poderia ser aproveitado para uma zona verde; por outro lado, com esta venda a Câmara 
Municipal receberia 21.500 �, o que não seria muito significativo.---------------------------------- 
----O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, respondeu, que votava a 
favor, pelo facto de se dar utilidade ao terreno, no caso de haver alguém na Sociedade Civil 
disposto a adquiri-lo. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, referiu ainda que, no caso de existir 
eventualmente algum erro de conceção no traçado da via, ao construir-se no referido terreno, 
deixaria de se poder corrigir ------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vice-Presidente, Dr. Manuel da Conceição Marques interveio, dizendo que era 
habitual o Senhor Vereador Adelino, opor-se em tudo o que sejam receitas para a Câmara. 
Votava favoravelmente a proposta porque preferia que o terreno fosse alienado do que fosse 
apropriado ilegitimamente. A sua intervenção foi sucessivamente interrompida pelo Senhor 
Vereador Adelino José Borges do Amaral. ------------------------------------------------------------- 
1.5.PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO PARA FIXAR PREÇOS UNITÁRIOS, DE 
PUBLICAÇÕES, POSTAIS ILUSTRADOS E PIN`S � APROVAÇÃO 
---- Presente uma proposta de deliberação, datada de 09 de agosto de 2012, apresentada pela 
Sra. Presidente da Câmara, Dra. Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Proposta de deliberação ----------------------------------------------------------------------------- 
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---- No âmbito do apoio à cultura do concelho, procedeu-se à aquisição ou edição de várias 
publicações/livros, designadamente:--------------------------------------------------------------------- 
----a) Os Sabores que o Vinho Dão----------------------------------------------------------------------- 
----b) Património Arqueológico pelo Concelho de Nelas--------------------------------------------- 
----c) Memórias e Vivências da Nossa Gente;---------------------------------------------------------- 
---- d) António Lobo Antunes/Fotobiografia----------------------------------------------------------- 
---- e) Postais Ilustrados------------------------------------------------------------------------------------ 
----Também o âmbito da divulgação do nosso concelho, compraram-se alguns PIN`S----------- 
----Para minimizar os custos que este Município suportou na aquisição dos bens acima 
identificados e com a abertura do Posto de Turismo de Nelas, serão colocados à disposição de 
quem visita o nosso concelho a possibilidade de compra.--------------------------------------------- 
----Assim e em cumprimento da Tabela de Taxas Municipais em vigor, no seu Anexo I, 
Serviços Comuns e Diversos, artigo 13.1 Venda de Edições Municipais, b) os valores a cobrar 
serão fixados pela Câmara Municipal considerando o preço de custo de cada unidade e 
respetivos encargos.----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pelo exposto, proponho que a Câmara autorize os preços unitários seguintes:---------------- 
----a) Os Sabores que o Vinho Dão -------------------- 5.00�------------------------------------------ 
----b) Património Arqueológico pelo concelho de Nelas --------------6.00�------------------------- 
----c) Memórias e Vivências da Nossa Gente --------- 6.00�------------------------------------------ 
----d) António Lobo Antunes/Fotobiografia ----------15.00�------------------------------------------ 
----e) Postais ilustrados --------------5.00�--------------------------------------------------------------- 
----PIN,S ------------- 2.00��------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Sra. Presidente da Câmara informou que, há semelhança de outras publicações que têm 
um preço definido, havia outras que não tinham estipulado um valor, pelo que apresentou a 
presente proposta, tendo em conta o preço de custo, acrescido de arredondamento.-------------- 
----A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os preços unitários de venda de 
publicações, Postais Ilustrados e Pin�s, constantes na proposta de deliberação, atrás descrita, 
apresentada pela Sra. Presidente da Câmara, Dra. Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva 
Pedro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2- EDUCAÇÃO E CULTURA 

 
2.1.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: HELENA MARIA PRATAS 
MARTINS � PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO DO PASSE ESCOLAR DA SUA 
EDUCANDA INÊS MARTINS RODRIGUES � APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento de Helena Maria Pratas Martins, que a seguir se transcreve: ---- 
 ----�Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Nelas------------------------------------------ 
----Eu, Helena Maria Pratas Martins, residente em Nelas, na Avenida da Liberdade, portadora 
do cartão de cidadão n.º 09639832, venho por este meio solicitar a V. Exa a comparticipação 
no transporte escolar da minha filha, Inês Martins Rodrigues, portadora do cartão de cidadão 
n.º 14466262, para a Escola Secundária Alves Martins em Viseu, em virtude de não haver o 
curso de Economia na Escola Secundária deste concelho. -------------------------------------------- 
----Presente, também, uma informação, datada de 3 de agosto, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve:------------------------------------------------------------------- 
----�Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do concelho 
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----De acordo com consulta da oferta educativa das Escolas Secundária de Nelas e Engº. 
Dionísio A. Cunha, informo V. Exa. que o curso de Ciências Sócio-Económicas não funciona 
nas duas escolas do concelho. Por este motivo a aluna Inês Martins Rodrigues procedeu ao 
encaminhamento da sua matricula para a Escola Secundária Alves Martins e como tal deverá 
ser comparticipada em 50% da totalidade do passe, ao abrigo do ponto 3 do artigo3º do 
Decreto-Lei nº. 299/84  de 5 de Setembro relativo aos transportes escolares.---------------------- 
----Á consideração de V. Exa.ª,� ------------------------------------------------------------------------- 
----A Câmara, atendendo à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, 
deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento da comparticipação de 50% do encargo 
com o transporte escolar da aluna Inês Martins Rodrigues.------------------------------------------- 
2.2.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: RAQUEL BELMIRA ASSUNÇÃO 
ALVES AMBRÓSIO � PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO DO PASSE ESCOLAR 
DO SEU EDUCANDO TOMÁS ALVES AMBRÓSIO � APROVAÇÃO 
----Presente um requerimento de Raquel Belmira Assunção Alves Ambrósio, que a seguir se 
transcreve:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----�Exm.ª Sra. Presidente da Câmara Municipal de Nelas-------------------------------------------- 
----Raquel Belmira Assunção Alves Ambrósio, na qualidade de encarregada de educação de 
Tomás Alves Ambrósio, vem por este meio solicitar a V. Exa. a comparticipação do 
Município de Nelas no passe de transporte escolar do ano letivo de 2012/2013 daquele aluno 
em virtude de ir frequentar o 12º. ano de escolaridade numa escola fora do Concelho de Nelas 
(Escola Secundária Alves Martins � Viseu), dado que não existe a oferta formativa que vai 
frequentar em nenhuma das escolas do concelho.-------------------------------------------------- 
----Certa da V. melhor atenção para o solicitado�------------------------------------------------------ 
----Presente também, uma informação, datada de 2 de agosto de 2012, da  Técnica Superior de 
Educação,  que a seguir se transcreve:------------------------------------------------------------------- 
----�Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do concelho 
----De acordo com consulta da oferta educativa das Escolas Secundária de Nelas e Engº. 
Dionísio A. Cunha, informo V. Exa. que o curso de Ciências Sócio-Económicas não funciona 
nas duas escolas do concelho. Por este motivo o aluno Tomás Alves Ambrósio procedeu ao 
encaminhamento da sua matricula para a Escola Secundária Alves Martins e como tal deverá 
ser comparticipada em 50% da totalidade do passe, ao abrigo do ponto 3 do artigo3º do 
Decreto-Lei nº. 299/84  de 5 de Setembro relativo aos transportes escolares.---------------------- 
----Á consideração de V. Exa.ª,� ------------------------------------------------------------------------- 
----A Câmara, atendendo à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, 
deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento da comparticipação de 50% do encargo 
com o transporte escolar do aluno Tomás Alves Ambrósio.------------------------------------------ 
2.3.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: LUCÍLIA ROSA MARQUES 
MOREIRA DOS SANTOS  � PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO DO PASSE 
ESCOLAR DO SEU EDUCANDO ANTÓNIO FRANCISCO MARQUES DOS 
SANTOS � APROVAÇÃO 
----Presente um requerimento de Lucília Rosa Marques Moreira dos Santos, que a seguir se 
transcreve:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----�Exma. Dra. Isaura Pedro, Presidente da Câmara Municipal de Nelas-------------------------- 
---- Lucília Rosa Marques Moreira dos Santos, portadora do BI Nº.08545025, encarregada de 
educação de António Francisco Marques dos Santos, portador do BI n.º 14899161, 
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matriculado na Escola Secundária Alves Martins, no curso de Ciências Socioeconómicas do 
11º. ano, solicita V. Exa o pedido do passe escolar para o ano letivo 2012/2013.----------------- 
----Pede deferimento.� ------------------------------------------------------------------------------------- 
----Presente também, uma informação, datada de 2 de agosto de 2012, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve:------------------------------------------------------------------- 
----�Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do concelho 
---- De acordo com consulta da oferta educativa das Escolas Secundária de Nelas e Engº. 
Dionísio A. Cunha, informo V. Exa. que o curso de Ciências Sócio-Económicas não funciona 
nas duas escolas do concelho. Por este motivo o aluno António Francisco Marques Santos 
procedeu ao encaminhamento da sua matricula para a Escola Secundária Alves Martins e 
como tal deverá ser comparticipada em 50% da totalidade do passe, ao abrigo do ponto 3 do 
artigo3º do Decreto-Lei nº. 299/84  de 5 de Setembro relativo aos transportes escolares.-------- 
----Á consideração de V. Exa.ª,� ------------------------------------------------------------------------- 
----A Câmara, atendendo à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, 
deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento da comparticipação de 50% do encargo 
com o transporte escolar do aluno António Francisco Marques Santos.----------------------------- 
2.4.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: FILIPA ALEXANDRA SIMÕES 
SILVA � PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO DO PASSE ESCOLAR  � 
APROVAÇÃO 
----Presente uma carta datada de 04 de julho de 2012, de Filipa Alexandra Simões Silva, 
residente na Rua Quelha da Gata, nº5, em Lapa do Lobo, que a seguir se transcreve:------------
----�Exma. Sra. Dra. Isaura Pedro, Presidente da Câmara Municipal de Nelas--------------------- 
---- Eu, Filipa Alexandra Simões Silva, portadora do Cartão de Cidadão com o nº 14901108, 
filha de António João Tralhão da Silva e de Ana Paula Felgosa Simões da Silva, residente na 
Rua Quelha da Gata n.º 5, na Freguesia de Lapa do Lobo, venho por este meio, solicitar 
apoio/comparticipação para adquirir passe escolar no ano letivo de 2012/2013. ------------------ 
---- Mais se informa, que por motivo do curso por mim escolhido para prosseguimento de 
estudos (11ºAno), apenas ser lecionado em Viseu � Liceu Viriato, ter assim de me deslocar 
diariamente para a cidade de Viseu, implicando custos bastante elevados ao nível de 
transporte.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----Certa que este meu pedido terá da Vossa parte o melhor acolhimento.-------------------------- 
----Aguardo decisão�--------------------------------------------------------------------------------------- 
----Presente também, uma informação, datada de 2 de agosto de 2012, da  Técnica Superior de 
Educação,  que a seguir se transcreve:------------------------------------------------------------------- 
----�Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do concelho 
----De acordo com consulta da oferta educativa das Escolas Secundária de Nelas e Engº. 
Dionísio A. Cunha, informo V. Exa. que o curso de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva 
não funciona nas duas escolas do concelho. Por este motivo a aluna Filipa Alexandra Simões 
Silva procedeu ao encaminhamento da sua matrícula para a Escola Secundária Viriato e como 
tal deverá ser comparticipada em 50% da totalidade do passe, ao abrigo do ponto 3 do artigo3º 
do Decreto-Lei nº. 299/84  de 5 de Setembro relativo aos transportes escolares.------------------ 
----Á consideração de V. Exa.ª,� ------------------------------------------------------------------------- 
----A Câmara, atendendo à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, 
deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento da comparticipação de 50% do encargo 
com o transporte escolar da aluna Filipa Alexandra Simões Silva.---------------------------------- 
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2.5.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: MARIA ESTER MARQUES DOS 
SANTOS � PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO DO PASSE ESCOLAR DO SEU 
EDUCANDO  RODRIGO MARQUES DOS SANTOS  � APROVAÇÃO 
----Presente uma carta, datada de 23 de julho de 2012, de Maria Ester Marques dos Santos, 
que a seguir se transcreve:--------------------------------------------------------------------------------- 
----�Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Nelas------------------------------------------- 
----Maria Ester Marques dos Santos, portadora do Cartão de Cidadão nº.07584219, mãe e 
encarregada de educação de Rodrigo Marques dos Santos, portador do Cartão de Cidadão nº. 
14858380, residente na Rua Anjo de Portugal, lote 20, na vila e freguesia de Santar, vem 
respeitosamente solicitar a V. Exa. Apoio/Comparticipação para aquisição de passe escolar no 
ano letivo de 2012/2013 para o seu educando.-------------------------------------------------------- 
----Mais, informa que para dar continuidade ao seu ciclo de estudos, o seu filho Rodrigo se 
encontra matriculado na Escola Secundária de Viriato, em Viseu, no 10º. Ano do Curso de 
Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, curso que não é ministrado em nenhuma das Escolas 
do concelho; anexo certidão de matrícula.--------------------------------------------------------------- 
----Certa que este pedido terá de V. Exa. a melhor atenção, fica a aguardar decisão�------------- 
----Presente também, uma informação, datada de 2 de agosto de 2012, da  Técnica Superior de 
Educação,  que a seguir se transcreve:------------------------------------------------------------------- 
----�Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do concelho 
----De acordo com consulta da oferta educativa das Escolas Secundária de Nelas e Engº. 
Dionísio A. Cunha, informo V. Exa. que o curso de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva 
não funciona nas duas escolas do concelho. Por este motivo o aluno Rodrigo Marques dos 
Santos procedeu ao encaminhamento da sua matricula para a Escola Secundária Viriato e 
como tal deverá ser comparticipada em 50% da totalidade do passe, ao abrigo do ponto 3 do 
artigo3º do Decreto-Lei nº. 299/84  de 5 de Setembro relativo aos transportes escolares.-------- 
----Á consideração de V. Exa.ª,� ------------------------------------------------------------------------- 
----A Câmara, atendendo à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, 
deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento da comparticipação de 50% do encargo 
com o transporte escolar do aluno Rodrigo Marques dos Santos.------------------------------------ 
2.6.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: ANA CARLA FIGUEIREDO LUZIO 
� PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO DO PASSE ESCOLAR DO SEU EDUCANDO 
RODRIGO LUZIO MARQUES � APROVAÇÃO 
----Presente uma carta, datada de 12 de Julho de 2012, de Ana Carla Figueiredo Luzio, que a 
seguir se transcreve:---------------------------------------------------------------------------------------- 
----�Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Nelas------------------------------------------- 
----�Solicitação de apoio para requerer passe escolar-------------------------------------------------- 
----Eu, Ana Carla Figueiredo Luzio, portadora do Cartão de Cidadão nº. 10354180, 
mãe/encarregada de educação de Rodrigo Luzio Marques, portador do cartão de cidadão nº. 
14746117, residente na Rua São Bartolomeu n.º 7, na freguesia de Senhorim, sirvo-me da 
presente para solicitar a Vossa Excelência apoio/comparticipação para adquirir passe escolar 
no ano letivo 2012/2013 para o meu educando.--------------------------------------------------------- 
----Mais informo que para dar continuidade ao seu ciclo de estudos o Rodrigo Luzio Marques 
se encontra matriculado na Escola Secundária de Viriato, em Viseu, no 11.º ano do Curso de 
Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, curso este que não é ministrado em nenhuma das 
escolas do concelho, e do qual apresento certidão de matricula.------------------------------------- 
----Certa de que este pedido terá de Vossa Excelência a melhor atenção.--------------------------- 
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----Aguardo decisão.�--------------------------------------------------------------------------------------- 
----Presente também, uma informação, datada de 2 de agosto de 2012, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve:------------------------------------------------------------------- 
----�Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do concelho 
----De acordo com consulta da oferta educativa das Escolas Secundária de Nelas e Engº. 
Dionísio A. Cunha, informo V. Exa. que o curso de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva 
não funciona nas duas escolas do concelho. Por este motivo o aluno Rodrigo Luzio Marques 
procedeu ao encaminhamento da sua matricula para a Escola Secundária Viriato e como tal 
deverá ser comparticipada em 50% da totalidade do passe, ao abrigo do ponto 3 do artigo3º do 
Decreto-Lei nº. 299/84  de 5 de Setembro relativo aos transportes escolares.---------------------- 
----Á consideração de V. Exa.ª,� ------------------------------------------------------------------------- 
----A Câmara, atendendo à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, 
deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento da comparticipação de 50% do encargo 
com o transporte escolar do aluno Rodrigo Luzio Marques.------------------------------------------ 
 

3 � DIVERSOS 
 
3.1.ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES - 
REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE � CONHECIMENTO   
---- Presente um e-mail, datado de 24 de julho de 2012, da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------- 
---- �Reorganização dos Serviços de Saúde ------------------------------------------------------------- 
---- Através da Circular n.º 111/2012/PB, de 18/07/2012, a Associação Nacional de 
Municípios Portugueses (ANMP) levou ao conhecimento de V.ª Ex.ª o Estudo para a Carta 
Hospitalar e o Relatório da Comissão de Reavaliação da Rede Nacional de Emergência e 
Urgência, documentos que apontam, quer para o encerramento, quer para a desclassificação 
dos serviços de saúde atualmente existentes (disponíveis na página da ANMP na internet em 
www.anmp.pt). ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), em 
reunião hoje realizada, analisou e pronunciou-se sobre tal temática, tendo aprovado a 
Resolução que temos o prazer de remeter a V.ª Ex.ª em anexo. ------------------------------------- 
---- Nos termos da referida Resolução e no caso de esse Município estar abrangido pelas 
medidas de reorganização dos serviços de saúde, somos a sugerir a V.ª Ex.ª que, de forma 
urgente, solicite a Sua Excelência o Ministro da Saúde, uma reunião para que dessa forma 
possa apresentar àquele Membro do Governo as suas posições e propostas relativas a tal 
assunto.� ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Relatório de Reavaliação da Rede Nacional de Emergência e Urgência � Relatório da 
CRRNEU e Estudo para a Carta Hospitalar, Especialidades de Medicina Interna, Cirurgia 
Geral, Neurologia, Pediatria, Obstetrícia e Infeciologia ---------------------------------------------- 
---- I. Enquadramento -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A ANMP tomou conhecimento, em meados do presente mês de julho, de dois documentos 
/estudos que versam, respetivamente, sobre a Reavaliação da Rede Nacional de Emergência e 
Urgência (Relatório CRREU) e sobre a denominada �Carta Hospitalar� (no âmbito específico 
da especialidade de Medicina Interna, Cirurgia Geral, Neurologia, Pediatria, Obstetrícia e 
Infeciologia) tendo, de imediato, solicitado contributos aos Municípios no sentido de 

http://www.anmp.pt).
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compreender o real impacto e dimensão que estas medidas poderão vir a trazer à vida e saúde 
das populações. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De uma forma genérica, constata-se que esta é mais uma intervenção que, nos dois 
documentos em análise, reflete a intenção do Governo � assumida e transversal � de 
contenção de gastos e emagrecimento das estruturas do Estado, com imediato reflexo, mais 
uma vez, ao nível de serviços prestados às populações e em claro prejuízo, no caso concreto, 
do direito constitucionalmente reconhecido de acesso aos cuidados de saúde que, de uma 
generalizada e tendencialmente igual, deve ser respeitado e garantido a todos os cidadãos, 
pelo próprio Estado (direito a que corresponde uma função de soberania, anote-se). ------------
---- II. Apreciação ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Da análise dos documentos apresentados e do diálogo e contributos levados a discussão 
pelos Municípios consultados, conclui-se: -------------------------------------------------------------- 
---- 1. Desarticulação dos estudos apresentados - É incongruente a apresentação do Estudo 
relativo à Carta Hospitalar abrangendo apenas parcialmente algumas especialidades e não 
integrando, nesse mesmo estudo, a referenciação e da reavaliação da rede nacional de 
emergência e urgência. São matérias indissociáveis, existindo uma clara e lacunosa 
incompatibilidade na metódica utilizada pelo Ministério da Saúde. --------------------------------- 
---- 2. Falta de audição dos Municípios � Os documentos em audição datam de fevereiro 
(relatório CNRREU) e abril (Estudo ERS) de 2012 e a generalidade dos Municipios não terão 
sido ouvidos neste processo. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 3. Desarticulação das propostas apresentadas com compromissos validamente assumidos 
� As propostas resultantes dos documentos em análise desconsideram, em muitos casos, 
compromissos assumidos entre as ARS e muitos Municípios que, sob a forma de Protocolo e 
outros Acordos, firmaram, recentemente, caminhos distintos relativamente ao destino de 
muitos serviços que, agora, o Ministério da Saúde se propõe encerrar ou desqualificar. Estes 
compromissos devem ser assumidos nas respetivas propostas e, a considerar eventuais 
situações de incumprimento do Estado, estas deverão ser devidamente sindicadas e 
sancionadas (ainda que para o efeito se imponha o recurso a mecanismos judiciais). ------------
---- 4. Desarticulação das propostas com as decisões de investimento público já executado � 
Na sequência de muitos dos acordos referidos no ponto anterior � mas não só � vários 
Serviços de Urgência foram, de 2008 até ao presente, objeto de investimentos públicos 
avultadíssimos. Por exemplo: em 2010 investiu-se 2,29 milhões de euros em obras de 
�qualificação� do Serviço de Urgência do Hospital da Figueira da Foz que agora se 
desqualifica; em Santo Tirso, idêntico investimento foi realizado no valor de 2 milhões de 
euros. Inexplicavelmente, nos critérios de referenciação são desconsiderados estes 
investimentos (note-se, recentes) como influentes na manutenção do SU ou do respetivo nível 
de responsabilidade. Trata-se de um desperdício de dinheiros públicos relativamente ao qual é 
necessário assacar responsabilidades. ------------------------------------------------------------------- 
---- 5. Inadequação e falta de transparência nos critérios utilizados � Critérios como o tempo 
de acessibilidade (de concretização difícil, porque não se explicita o seu �modo� de cálculo), 
ou a população residente, são critérios que se têm demonstrado insuficientes e cegos face à 
realidade do país. As soluções têm que ser geográfica e territorialmente adaptadas, discutidas 
e dialogadas com as populações e com vários agentes envolvidos e de uma forma integrada 
(atendendo a todos os meios envolvidos neste tipo de resposta). ------------------------------------ 
---- 6. Desarticulação das propostas com a capacidade de resposta dos SU de destino � As 
propostas apresentadas desconsideram completamente o atual estado e capacidade de 



Reunião de 14-08-2012                                               

                                                                                                  

 11 

 

respostas dos SU para os quais se canaliza a população dos territórios onde os SU 
desaparecem ou são desqualificados. É necessário assegurar condições de reforço dos SU que 
acolherão estes novos doentes, por forma a tornar estas alternativas/respostas reais e 
exequíveis, de forma eficaz a continuidade do serviço, sob pena de estas respostas se tornarem 
não soluções. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 7. Recurso aos meios judiciais � Os Municípios estão e sempre estiveram disponíveis para 
dialogar, nesta matéria, com as instâncias competentes, no entanto, se necessário, os mesmos 
recorrerão aos correspondentes mecanismos contenciosos, por forma a assegurar, por parte do 
Estado, não só o cumprimento dos compromissos assumidos e da função de soberania que ao 
Estado, em matéria de saúde, cumpre assegurar. ------------------------------------------------------- 
---- III. Reflexões: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Em face do exposto, o Conselho Diretivo da ANMP resolve solicitar, a Sua Excelência 
o Ministro da Saúde que, pessoalmente e com o devido respeito � em cumprimento do dever 
Constitucional de ouvir os Municípios nesta matéria e procedimento � proceda rapidamente à 
audição dos Autarcas cujos territórios e populações se encontram abrangidos pelas presentes 
propostas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Que depois de tais audições individuais seja promovida uma reunião, através da 
ANMP, com a presença de Sua Excelência o Ministro da Saúde e de todos os Autarcas 
envolvidos nesta matéria.� -------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------      
3.2.LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO � NÚCLEO REGIONAL DO 
CENTRO � PEDITÓRIO NACIONAL � AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente um e-mail, datado de 23 de julho de 2012, da Liga Portuguesa Contra o Cancro � 
Núcleo Regional do Centro, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
---- �Peditório nacional a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro ------------------------------- 
---- Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------- 
---- Acusamos a receção da comunicação de V.ª Ex.ª relativa à autorização para a realização 
do peditório anual desta Instituição, bem como da disponibilidade de colaboração desse 
Município para o mesmo, pelo que vimos, desde já, prestar o nosso agradecimento e 
reconhecimento por toda a atenção dispensada a esta causa que é de todos nós.� -----------------
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
3.3.CESAE � CENTRO DE SERVIÇOS E APOIO ÀS EMPRESAS � ACOLHIMENTO 
DE ESTAGIÁRIOS � AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício, datado de 13 de julho de 2012, da CESAE � Centro de Serviços e 
Apoio às Empresas, com sede em Viseu, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 
---- �Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------------------------------------------- 
---- Ex.m.ª Sr.ª Dr.ª Sandra Rita Vasconcelos Castanheira Pereira ---------------------------------- 
---- Acolhimento de estagiários --------------------------------------------------------------------------- 
---- O CESAE de Viseu vem, por este meio, agradecer a V.ª Ex.ª a disponibilidade da V. 
Entidade no acolhimento e acompanhamento da estagiária Diana Pais Vieitas, do Curso 
Técnico/a Informação e Animação Turística no período de 10/05/2012 a 09/07/2012, sendo 
este um contributo muito importante para complementar as competências adquiridas durante a 
formação em sala, pois pretende-se com a alternância da formação aprofundar e consolidar os 
conhecimentos apreendidos.� ----------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
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3.4.PAGAMENTO DOS DUODÉCIMOS RELATIVOS AO CONTRATO DE CESSÃO 
DE EXPLORAÇÃO DO BAR DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE NELAS. 
REQUERENTE: SIMÃO PEDRO VIEIRA MONTEIRO � ANÁLISE/APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento, datado de 19 de junho de 2012, de Simão Pedro Vieira 
Monteiro, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------- 
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas, Dr.ª Isaura Pedro ---------------
---- Simão Pedro Vieira Monteiro, representante legal da empresa �O Marquês Café Bar, 
Ld.ª�, com o NIPC 503717096, atual cessionária do Bar das Piscinas Municipais, vem 
requerer a V.ª Ex.ª a redução do valor da renda mensal a pagar no âmbito do contrato de 
cessão de exploração em vigor, atendendo a que, com a construção da nova variante, o 
movimento do bar diminuiu consideravelmente, pois os automobilistas passaram a utilizar a 
via rápida, deixando de passar no interior da Vila, consubstanciando o previsto no artigo 
437.º, n.º 1, do Código Civil, segundo o qual �se as circunstâncias em que as partes fundaram 
a decisão de contratar tiverem sofrido uma alteração anormal, tem a parte lesada direito (�) à 
modificação dele segundo juízos de equidade, desde que as exigências das obrigações por ele 
assumidas afete gravemente os princípios da boa-fé e não esteja coberta pelos riscos próprios 
do contrato�. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Espera deferimento.� ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação datada de 29 de junho de 2012, da Unidade Orgânica 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
---- �Pagamento da renda do Bar das Piscinas Municipais de Nelas -------------------------------- 
---- Relativamente ao pagamento da renda do Bar das Piscinas Municipais, explorado pela 
firma O Marquês Café Bar, Lda., contribuinte fiscal nº 503717096, com sede na Av. Dr. 
Fortunato de Almeida, cumpre informar o seguinte: -------------------------------------------------- 
---- - Em 13/07/2010 foi elaborada informação por esta Secção na qual se dava conhecimento 
que a entidade exploradora tinha em dívida para com o município os duodécimos da renda 
relativos aos meses de Maio, Junho e Julho de 2010; ------------------------------------------------- 
---- - Por despacho da Exma. Sra. Presidente da Câmara, foi elaborado parecer jurídico em 
19/07/2010, nos termos do qual foi a firma notificada para que, no prazo de 8 (oito) dias, 
procedesse ao pagamento dos valores em dívida acrescidos de indemnização moratória de 
50% nos termos do artigo 1041º do Código Civil, situação que foi regularizada em 
02/08/2010; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Em 10/05/2011 foi elaborada outra informação por o requerente ter em atraso o 
pagamento dos duodécimos relativos a Janeiro, Fevereiro e Março de 2011, e ter solicitado o 
pagamento da renda do mês de Abril de 2011 sem que liquidasse as anteriores; ------------------
---- - Na sequência de novo parecer jurídico, foi a firma notificada para, no prazo de 15 
(quinze) dias, proceder ao pagamento dos duodécimos em atraso, no total de 1.289,73�, a que 
acresce 50% de agravamento correspondente à indemnização por mora; -------------------------- 
---- - Até à presente data, aquele valor ainda não foi liquidado, sendo que todos os meses é 
feito um requerimento em que solicita autorização para pagar a renda do mês corrente tendo 
outras por pagar, atento o disposto no parecer jurídico de 13/06/2011 que diz que �o 
município poderá receber os duodécimos que se vão vencendo, por forma a evitar que o 
incumprimento se agrave, salvaguardando que mantém o direito à indemnização, bem como o 
direito a resolver o contrato se a mora persistir; -------------------------------------------------------- 
---- - Mais se informa que, no ano de 2012, não foi paga a renda do mês de Fevereiro, sendo 
que neste momento, a firma O Marquês Bar Lda. tem em dívida para com este município 4 
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meses de renda, a saber: 1. Janeiro 2011; 2. Fevereiro 2011; 3. Março 2011; 4. Fevereiro 
2012, cada uma no valor de 429.91�, acrescida de 50� de agravamento, num total de: 
2.579,48�.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente, ainda, uma informação, datada de 27 de julho de 2012, dos Serviços Jurídicos 
desta Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------- 
---- �Pagamento dos duodécimos relativos ao Contrato de Cessão de Exploração do Bar das 
Piscinas Municipais de Nelas. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente informação proveniente da Divisão Administrativa e Financeira, Secção de 
Taxas e Licenças, relativamente ao incumprimento por parte da empresa �O Marquês Café 
Bar� do pagamento dos duodécimos relativos aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2011 
e fevereiro de 2012 pela exploração do Bar das Piscinas Municipais; e, face ao requerimento 
apresentado pelo representante legal da referida empresa, no dia 26/06/2012, para redução do 
valor da renda mensal a pagar no âmbito do contrato de cessão de exploração em vigor, 
cumpre-nos emitir o parecer seguinte: ------------------------------------------------------------------- 
---- - Falta de pagamento dos duodécimos mensais: --------------------------------------------------- 
---- Dispõe o artigo 1041.º CC, --------------------------------------------------------------------------- 
---- �1- Constituindo-se o locatário em mora, o locador tem o direito de exigir, além do valor 
das rendas ou alugueres em atraso, uma indemnização igual a 50% do que for devido, salvo se 
o contrato for resolvido com base na falta de pagamento. --------------------------------------------
---- 2- Cessa o direito à indemnização ou à resolução do contrato, se o locador fizer cessar a 
mora no prazo de oito dias a contar do seu começo. ---------------------------------------------------
---- 3- Enquanto não forem cumpridas as obrigações a que o n.º1 se refere, o locador tem o 
direito de recusar o recebimento das rendas ou alugueres seguintes, os quais são considerados 
dívidas para todos os efeitos.� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Nestes termos, existindo mora relativamente aos duodécimos dos meses de janeiro, 
fevereiro e março de 2011 e fevereiro de 2012, o Município poderia recusar-se a receber os 
duodécimos que se venceram posteriormente, até que se verificasse o cumprimento das 
prestações que se encontram em mora. ------------------------------------------------------------------
---- No entanto, atendendo à atual crise social e económica que o país atravessa, e por forma a 
resolver de forma definitiva este incumprimento sem que a autarquia tenha que recorrer ao 
mecanismo da resolução do contrato, somos de parecer que, deveria ser estabelecido um 
acordo de pagamento da dívida, aplicando-se, subsidiariamente, as regras estabelecidas no 
artigo 11.º do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais. Salvaguardamos que, este acordo 
de pagamento não deverá ir além dos 12 meses. -------------------------------------------------------
---- Caso este acordo não seja cumprido, deixará de ser exigível ao Município a manutenção 
deste contrato. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Requerimento para redução do valor da renda mensal: ----------------------------------------- 
---- O requerente solicita ��a redução do valor da renda mensal a pagar no âmbito do 
contrato de cessão de exploração em vigor, atendendo a que, com a construção da nova 
variante, o movimento do bar diminuiu consideravelmente, pois os automobilistas passaram a 
utilizar a via rápida, deixando de passar no interior da vila...�. --------------------------------------
---- O argumento utilizado pelo requerente é passível de ser avaliado objetivamente, porque, 
efetivamente, a construção do novo troço da variante teve como objetivo primordial desviar o 
trânsito, principalmente veículos pesados, do interior da vila. ---------------------------------------
---- De acordo com o estabelecido no artigo 252.º do Código Civil, -------------------------------- 
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---- �1- O erro que recaia nos motivos determinantes da vontade, mas se não refira à pessoa do 
declaratário nem ao objeto do negócio, só é causa de anulação se as partes houverem 
reconhecido, por acordo, a essencialidade do motivo. ------------------------------------------------ 
---- 2- Se, porém, recair sobre as circunstâncias que constituem a base do negócio, é aplicável 
ao erro do declarante o disposto sobre a resolução ou modificação do contrato por alteração 
das circunstâncias vigentes no momento em que o negócio foi concluído.� -----------------------
---- Ora, de acordo com o artigo 437.º, n.º 1, do Código Civil, -------------------------------------- 
---- �Se as circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar tiverem sofrido 
uma alteração anormal, tem a parte lesada direito à resolução do contrato, ou à modificação 
dele segundo juízos de equidade, desde que, a exigência das obrigações por ela assumidas 
afete gravemente os princípios da boa-fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do 
contrato.� ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim sendo, se considerarmos que a construção da variante originou uma alteração 
anormal sobre as circunstâncias em que o requerente fundou a decisão de contratar, poderá o 
órgão executivo deliberar sobre a redução do valor da renda segundo juízos de equidade. ------
---- Posto isto e tendo em consideração o princípio da legalidade que constitui o fundamento, 
o critério e o limite de toda a atuação administrativa, somos de parecer que: ----------------------
----Face à atual crise social e económica que o país atravessa, e por forma a solucionar 
definitivamente este incumprimento sem que a autarquia tenha que recorrer ao mecanismo da 
resolução do contrato, somos de parecer que, deveria ser estabelecido um acordo de 
pagamento da dívida, aplicando-se, subsidiariamente, as regras estabelecidas no artigo 11.º do 
Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, não devendo este acordo ir além dos 12 meses; --
---- Quanto ao requerimento apresentado pelo representante legal da empresa, se 
considerarmos que a construção da variante originou uma alteração anormal sobre as 
circunstâncias em que o requerente fundou a decisão de contratar, poderá o órgão executivo 
deliberar sobre a redução do valor da renda segundo juízos de equidade. --------------------------
---- Salvo melhor opinião, é este o nosso parecer. -----------------------------------------------------
---- É o que nos cumpre informar, o Senhor Vice-Presidente da Câmara superiormente o 
decidirá.� ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da divida por duodécimos. 
Mais deliberou, também por unanimidade, que o Serviço de Taxas e Licenças e os Serviços 
Jurídicos elaborem um estudo sobre a redução da renda e respectivo agravamento, para 
posterior envio à CCDRC (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro), 
para emissão de parecer.----------------------------------------------------------------------------------- 
3.5.ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES � 
REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONTAGEM DOS PRAZOS � 
ENTENDIMENTO ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA � CONHECIMENTO 
----Presente um e-mail, datado de 08 de agosto de 2012, da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, que a seguir se transcreve:--------------------------------------------------- 
----�Exmo(a) Senhor(a) Presidente da Câmara Municipal, Presidente da CIM/Área 
Metropolitana------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----Reorganização Administrativa. Contagem dos Prazos � Entendimento Assembleia da 
República.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----Para o conhecimento de V. Exa e para os efeitos tidos por convenientes vimos, por este 
meio, remeter, em anexo, o ofício de Sua Excelência a Presidente da República, sobre o 
assunto em epígrafe indicado.----------------------------------------------------------------------------- 
----Com os melhores cumprimentos�--------------------------------------------------------------------- 
----�Ofício:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Sua Excelência o Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses � Dr. 
Fernando Ruas-----------------------------------------------------------------------------------------------  
----Como se sabe, a Lei nº 22/2012, de 30 de Maio, dispõe, no art.12º, que �pronúncia da 
assembleia municipal deve ser entregue à Assembleia da República no prazo máximo de 90 
dias a contar da entrada em vigor da presente lei, acompanhada, quando emitidos, dos 
pareceres das assembleias de freguesia�.---------------------------------------------------------------- 
----A contagem daquele prazo é feita �nos termos previstos no Código do Processo Civil�.----- 
----Assim o determina de modo claro o art. 20º da mesma Lei.-------------------------------------- 
----Seguem-se, pois, as regras do art. 144º do Código de Processo Civil sobre contagem dos 
prazos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----Com os melhores cumprimentos---------------------------------------------------------------------- 
----Lisboa, 1 de agosto de 2012�--------------------------------------------------------------------------  
----A Câmara tomou conhecimento. 
3.6.ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA � REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
TERRITORIAL AUTÁRQUICA - OFÍCIO DA UNIDADE TÉCNICA PARA A 
REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TERRITÓRIO (UTRAT) �
CONHECIMENTO 
----Presente um e-mail, datado de 31 de julho de 2012, da Assembleia da República, que a 
seguir se transcreve:---------------------------------------------------------------------------------------- 
----�Reorganização administrativa territorial autárquica----------------------------------------------- 
----Exmo(a) Senhor(a) Presidente da Câmara Municipal---------------------------------------------- 
----Envio em anexo ofício do Sr. Presidente da Unidade Técnica para a Reorganização 
Administrativa do Território (UTRAT) no âmbito da reorganização administrativa territorial 
autárquica em curso.�--------------------------------------------------------------------------------------- 
----�Ofício:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----�Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal-------------------------------------------------- 
----Na sequência da publicação da Lei n.º22/2012, de 30 de maio, que aprova o regime 
jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica, foi criada a Unidade Técnica 
para a Reorganização Administrativa do Território (UTRAT), que funciona junto da 
Assembleia da República.---------------------------------------------------------------------------------- 
----À UTRAT compete, entre outras funções, elaborar parecer sobre a conformidade ou 
desconformidade das pronúncias das Assembleias Municipais, assim como apresentar à 
Assembleia da República propostas concretas de reorganização administrativa do território 
das freguesias em caso de ausência de pronúncia por parte das referidas Assembleias 
Municipais.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----Como se compreende, caso se registe ausência de pronúncia, a UTRAT terá de aplicar 
estritamente o disposto nos parâmetros de agregação presentes no artigo 6.º da lei acima 
referida.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----Desta forma, tendo em conta a margem de flexibilidade da pronúncia da Assembleia 
Municipal, admitida pelo artigo 7.º da Lei, podendo ter impacto significativo no número de 
freguesias, é de todo o interesse desse órgão enviar a sua pronúncia, para que possa e deva ser 
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considerado pela UTRAT, no quadro as funções que lhe estão designadas.------------------------   
----Assim, chamamos a atenção de V. Exa. para não apenas a necessidade, mas sobretudo para 
o interesse de as Assembleias Municipais exercerem o seu direito de pronúncia no que se 
refere a reorganização administrativa dos respetivos territórios.------------------------------------- 
----Informamos que o prazo de pronúncia termina no dia 15 de outubro p.f.----------------------- 
----Com os melhores cumprimentos,�-------------------------------------------------------------------- 
----2012-07-31�---------------------------------------------------------------------------------------------- 
----A Câmara tomou conhecimento.---------------------------------------------------------------------- 
 

4 - CONTABILIDADE 
 
4.1.PAGAMENTO DE FATURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de julho de 2012, no total de 850.416,01� (oitocentos e cinquenta mil, 
quatrocentos e dezasseis euros e um centimo), referente a Operações Orçamentais e no total 
de 78.547,33� (setenta e oito mil quinhentos e quarenta e sete euros e trinta e três centimos), 
referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de 
Contabilidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.2.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 16, e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2012, n.º15, as quais ficam 
anexas a esta ata (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------ 
4.3.EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR � COMPONENTE SÓCIO- EDUCATIVA . 
PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS � 
APROVAÇÃO 
----Presente uma informação, datada de 02 de agosto de 2012, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
---- �Educação Pré-Escolar � Componente Sócio-Educativa � Pagamento de refeições à 
entidade fornecedora. --------------------------------------------------------------------------------------  
---- No âmbito do Programa de Alargamento e Expansão da Rede Pré-Escolar e de acordo 
com a Lei n.º 5/97 e o Dec.Lei n.º 147/97, este Serviço sugere para apreciação de V. Ex.ª e 
posterior aprovação a seguinte transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de 
algumas crianças dos Jardins de Infância de Canas de Senhorim, referentes ao ano letivo de 
2011/2012: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Canas de Senhorim: junho de 2012 � 401,52 �. ----------------------- 
---- TOTAL: 401,52 �. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento da verba atrás referida ao Agrupamento de Escolas 
de Canas de Senhorim. ------------------------------------------------------------------------------------- 
4.4.PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS 
RELATIVAMENTE ÀS ESCOLAS DO 1º.CEB DO CONCELHO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 02 de agosto de 2012, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
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---- �Pagamento de refeições às entidades fornecedoras relativamente às Escolas do Primeiro 
Ciclo do Ensino Básico do Concelho -------------------------------------------------------------------- 
---- No âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos 
alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de acordo com o Despacho n.º 22.251/05, de 25 de 
outubro, este serviço sugere para apreciação de V.ª Ex.ª e posterior aprovação, a seguinte 
transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de algumas crianças das Escolas 
de Canas de Senhorim, referentes ao ano letivo de 2011/2012: --------------------------------------
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim � (Fojo): junho de 2012  � 253,31 �. ------------------------ 
---- TOTAL: 253,31 �. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento da verba, atrás  referida  ao  Agrupamento de Escolas 
de Canas de Senhorim. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5 - OBRAS PARTICULARES 
 
5.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, N.º 3, DO ART.º 65.º, DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI N.º 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
5.1.1.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO   
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares � Serviço Administrativo de Obras, referente a licenças e 
autorizações de construção e utilização emitidas no período compreendido entre 21 de julho 
de 2012 e 07 de agosto de 2012, a qual fica anexa a esta ata (Anexo II), fazendo dela parte 
integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.1.2.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
ENTRADOS NOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO � 
CONHECIMENTO   
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares � Serviço Administrativo de Obras, referente a processos de 
licenciamentos e autorizações administrativas de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, entrados no Serviço Administrativo de Obras no 
período compreendido entre 25 de julho de 2012 e 07 de agosto de 2012, a qual fica anexa a 
esta ata (Anexo III), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------------------------- 
5.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS E ADMISSÕES DE COMUNICAÇÃO 
PRÉVIA OU SUAS PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DA ALÍNEA D), DO N.º 3, DO ART.º 71.º, DO 
DEC.LEI N.º 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � 
APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos alvarás de licenças e 
admissão de comunicação prévia, ou suas prorrogações, caducadas, precedidas de audiência 
prévia, constantes na relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos 
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Particulares � Serviço Administrativo de Obras, nos termos da alínea d), do número 3, do art.º 
71.º, do Dec.Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com posteriores alterações, no período 
compreendido entre 23 de julho de 2012 e 08 de agosto de 2012, a qual fica anexa a esta ata 
(Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------- 
5.3.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 julho de 2012 e 07 de 
agosto de 2012, constantes na relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, a qual fica anexa a esta ata (Anexo V), fazendo dela parte 
integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.4.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � FESTA POPULAR. LOCAL: RUA DR. 
EDUARDO MARIA DOS SANTOS, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: 
OLIVEIRA & OLIVEIRA, LD.ª � RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vice-Presidente, 
Dr. Manuel da Conceição Marques, datado de 27 de julho de 2012, em que aprovou a emissão 
de licença especial de ruído para o estabelecimento de bebidas, sito na Rua Dr. Eduardo Maria 
dos Santos, em Canas de Senhorim, onde se efetuou um espetáculo de festa popular, no dia 27 
de julho de 2012, entre as 21:00 horas e a 1:00 hora da manhã e no dia 29 de julho de 2012, 
entre as 21:00 horas e as 24:00 horas e requerida pela firma Oliveira & Oliveira, Ld.ª, que a 
seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------  
---- �Deferido. Ratifique-se na próxima reunião do Executivo.� ------------------------------------ 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 27 de julho de 2012, da Unidade 
Orgânica Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
---- �Licença especial de ruído --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------ 
---- A firma Oliveira & Oliveira, Ld.ª solicita a concessão de Licença Especial de Ruído para 
uma festa popular a realizar no seu estabelecimento de bebidas, sito na Rua Dr. Eduardo 
Maria dos Santos, em Canas de Senhorim, nos dias 27/07/2012 e 29/07/2012, entre as 21 h e a 
1 h e 21 h e as 24 h, respetivamente. --------------------------------------------------------------------- 
---- 2 � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 9/2007, de 17/01, alterado pelo D.L. n.º 
278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído, o exercício de atividades 
ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode ser 
autorizado mediante licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, 
pela Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Tratando-se de uma festa popular, julgo que não será suscetível de originar grande 
incomodidade ruidosa, pelo que não considero existir 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; ------------------------------------------------------------------------- 
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---- c) A música não se deverá prolongar além das 24:00 horas; ------------------------------------
---- d) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adotar as medidas 
adequadas para reduzir o ruído na fonte e se as autoridades policiais o entenderem, poderá ter 
de cessar o ruído de imediato; ---------------------------------------------------------------------------- 
---- e) Dar conhecimento da licença especial de ruído à GNR de Canas de Senhorim. -----------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
5.5.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. LOCAL: 
JOHNNY�S BAR, EM NELAS. REQUERENTE: MARIA DE FÁTIMA COSTA MELO 
BATISTA � RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vice-Presidente, 
Dr. Manuel da Conceição Marques, datado de 27 de julho de 2012, em que aprovou a emissão 
de licença especial de ruído, para o estabelecimento Johnny�s Bar, sito na Rua da Cumieira, 
em Nelas, onde se efetuou um espetáculo de karaoke, nos dias 04, 10 e 24 de agosto de 2012, 
entre as 22:30 horas e as 04:00 horas dos dias seguintes e requerida por Maria de Fátima 
Costa Melo Batista, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------- 
---- �Deferido. Ratifique-se na próxima reunião do Executivo.� ------------------------------------ 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 27 de julho de 2012, da Unidade 
Orgânica Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
---- �LER - Licença especial de ruído ------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - Solicitação da requerente: ------------------------------------------------------------------------ 
---- A requerente Maria de Fátima Costa Melo Batista, na qualidade de entidade exploradora 
do Bar, Johnny�s Bar, sito na Rua da Cumieira, em Nelas, solicita a concessão de licença 
especial de ruído para uma atividade de karaoke a realizar no seu estabelecimento comercial 
nos dias 04/08/2012, 10/08/2012 e 24/08/2012, entre as 22:30 h e as 04:00 h. --------------------
---- 2 � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 9/2007, de 17/01, alterado pelo D.L. n.º 
278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído, o exercício de atividades 
ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode ser 
autorizado mediante licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, 
pela Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Tratando-se de um evento a realizar aos fins-de-semana, julgo que não será suscetível de 
originar grande incomodidade ruidosa, pelo que não considero existir 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 o ruído na fonte e se as autoridades policiais o entenderem, poderá ter 
de cessar o ruído de imediato; ---------------------------------------------------------------------------- 
---- e) Dar conhecimento da licença especial de ruído à GNR de Nelas. ---------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
5.6.PEDIDO DE LICENÇA PARA A REALIZAÇÃO DE ESPECTÁCULOS E 
DIVERTIMENTO PÚBLICO � REALIZAÇÃO DE UM BAILE. LOCAL: LARGO DA 
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LAJE EM MOREIRA. REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 
RECREATIVA DE MOREIRA. RATIFICAÇÃO DE DESPACHO. 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Sra. Presidente, Dra. 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo, datado de 03 de agosto de 2012, em que aprovou a 
emissão de licença para realização de espectáculos e divertimento público, no Largo da Laje, 
em Moreira, no dia 07 e 08 de agosto de 2012, entre as 21h e as 06h, requerida pela 
Associação Desportiva Recreativa de Moreira, que a seguir se transcreve:------------------------- 
----�No âmbito do nº.3 do artigo 68.º da Lei nº. 169/99, de 18/09, alterada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11/01, atendendo à proximidade do evento, pelo caracter de urgência, defira-se a 
pretensão. Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião de Câmara.�------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 03 de agosto de 2012, da Unidade 
Orgânica Administrativa, que a seguir se transcreve:-------------------------------------------------- 
----� Pedido para realização de  espectáculos e divertimento público, realização de um baile, a 
decorrer no dia 07 e 08 de agosto de 2012 � Registo nº.1764, de 03/08/2012 � Local: Largo da 
Laje, em Moreira. Requerente: Associação Desportiva Recreativa de Moreira.------------------- 
---- 1. Solicitação do requerente:-------------------------------------------------------------------------- 
----Associação Desportiva Recreativa de Moreira solicita a concessão de licença para 
realização de espectáculos de divertimento público para realização de um baile no Largo da 
Laje em Moreira, no dia 07 e 08/08/2012, entre as 21H e as 06H.----------------------------------- 
----2.Parecer dos serviços---------------------------------------------------------------------------------- 
----A realização de bailes e outros divertimentos públicos organizados nas vias públicas e 
demais lugares públicos carece de licenciamento municipal, de acordo com o n.º1 do artigo 
50.º do Regulamento sobre Licenciamento de Actividades Diversas previstas no DL264/2002 
de 25/11 e no DL310/2002 de 18/12.--------------------------------------------------------------------- 
----3. O referido pedido cumpre os requisitos para atribuição licença para realização de 
espectáculos de divertimento público.-------------------------------------------------------------------- 
----4. Na atribuição da referida licença são impostas as seguintes condições:---------------------- 
----a) Pela emissão da licença é devido o pagamento da respectiva taxa fixada no artigo II, 
número 2.2, alínea b) do �Regulamento e Tabela de Taxas de Nelas;------------------------------- 
----b) Na via de acesso das viaturas de socorro, o estacionamento de veículos só deve ser 
permitido se dele não resultar prejuízo para o cumprimento das disposições contidas do 
Capitulo II do DL35/95, de 16/12.------------------------------------------------------------------------ 
---- c) A entidade organizadora deverá tomar medidas necessárias de forma a assegurar a se- 
gurança dos intervenientes;-------------------------------------------------------------------------------- 
----d) Deve ser dado conhecimento à GNR.� -----------------------------------------------------------
5.7.PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS � TAXAS PELA 
REALIZAÇÃO DE UM BAILE. LOCAL: LARGO DA LAJE EM MOREIRA. 
REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA DE MOREIRA. 
RATIFICAÇÃO DE DESPACHO. 
----A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Sra. Presidente, Dra. Isaura 
Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, datado de 03 de agosto de 2012, que aprovou a 
isenção do pagamento de taxas devidas pela realização de um baile, que decorreu no dia 07 e 
08 de agosto de 2012, no Largo da Laje, em Moreira, requerida pela Associação Desportiva 
Recreativa de Moreira, que a seguir se transcreve:-----------------------------------------------------
---- �No âmbito do nº3 do artigo 68.º da Lei N.º 169/99, de 18/09, alterada pela Lei Nº. 5-
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A/2002, de 11/01, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, defira-se a 
pretenção. Este acto deverá ser ratificado na próxima reunião de Câmara.�------------------------  
----Este despacho foi exarado na informação, datada de 03 de agosto de 2012, da Unidade 
orgânica Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve:----------------------------------- 
----�Realização de um baile no Largo da Laje em Moreira � Pedido de isenção de taxas.-------- 
----1. Solicitação do requerente:--------------------------------------------------------------------------- 
----Associação Desportiva Recreativa de Moreira solicita isenção do pagamento das taxas 
municipais pela realização de divertimento público para realização de um baile no Largo da 
Laje em Moreira, no dia 07 e 08/08/2012, entre as 21H e as 06H------------------------------------ 
----2.De acordo com o artigo 5º, nº2, alínea c) do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, 
na medida do interesse público municipal de que se revistam os actos cujo licenciamento se 
pretende obter ou as prestações de serviço requeridas, podem beneficiar de isenção ou 
redução do pagamento de taxas e outras receitas municipais, as associações religiosas, 
culturais, desportivas, profissionais ou recreativas legalmente constituídas e as comissões 
fabriqueiras de igrejas e capelas pelas actividades que se destinem, directamente, à realização 
dos seus fins estatutários.---------------------------------------------------------------------------------- 
----3. As isenções e reduções acima referidas são concedidas por deliberação de câmara 
municipal mediante requerimentos dos interessados e apresentação da prova de qualidade em 
que requerem e dos requisitos exigidos para a concessão da isenção ou redução. ---------------- 
Assim sendo, deixo à consideração de V/ Exa. isentar, reduzir ou indeferir o pedido.�----------- 
5.8.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � REALIZAÇÃO DE UM BAILE. LOCAL: 
LARGO DA LAJE EM MOREIRA. REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 
RECREATIVA DE MOREIRA. RATIFICAÇÃO DE DESPACHO. 
---A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Sra. Presidente, Dra. Isaura 
Leonor Marques de Figueiredo da Silva Pedro, datado de 03 de agosto de 2012, em que 
aprovou a emissão de licença especial de ruído para a realização de um baile no Largo da Laje 
em Moreira, no dia 07 e 08/08/2012, entre as 21:00h e as 6:00h, Requerida pela Associação 
Desportiva Recreativa de Moreira, que a seguir se transcreve:--------------------------------------- 
----�No âmbito do nº.3 do artigo 68º da Lei nº. 169/09, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 
11/01, atendendo à proximidade do evento, pelo caracter de urgência, defira-se a pretenção. 
Este acto deverá ser ratificado na próxima reunião de Câmara Municipal�------------------------- 
----Este despacho foi exarado na informação, datada de 03 de agosto de 2012, da Unidade 
Orgânica Administrativa, que a seguir se transcreve:-------------------------------------------------- 
----�Licença especial de ruído----------------------------------------------------------------------------- 
----1. Solicitação do requerente:--------------------------------------------------------------------------- 
---- Associação Desportiva Recreativa de Moreira solicita a concessão de licença especial de 
ruído (LER) para realização de um baile no Largo da Laje em Moreira, no dia 07 e 
08/08/2012, entre as 21H e as 06H.----------------------------------------------------------------------- 
---- Parecer dos serviços----------------------------------------------------------------------------------- 
----2. De acordo com o artigo 14º e 15º do DL9/20007, de 17/01, alterado pelo DL278/2007, 
de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral de Ruído, o exercício de atividades ruidosas de 
carácter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode ser autorizada 
mediante licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela 
Câmara Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------ 
----3. O referido pedido cumpre os requisitos para atribuição da LER ------------------------------ 
----4. Na atribuição da referida licença costumam ser impostas as seguintes condições:--------- 
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----a) Pela emissão das licenças é devido o pagamento das respetivas taxas fixadas no 
Regulamento e Tabela de Taxas;-------------------------------------------------------------------------- 
----b) A utilização do aparelho de som não deverá ser susceptível de originar problemas para a 
saúde a bem-estar da vizinhança;------------------------------------------------------------------------- 
----c) A música não de deverá prolongar além das 24h;----------------------------------------------- 
----d) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adotar as medidas 
adequadas para reduzir o ruido na fonte e se as autoridades o entenderem, poderá ter de cessar 
o ruído imediatamente-------------------------------------------------------------------------------------- 
----e) Dar conhecimento da licença especial de ruído à GNR de Nelas.�--------------------------- 
5.9.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO-ESPETÁCULO DE KARAOKE. LOCAL: 
POOL-LOUNGE CAFÉ - CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: ROGÉRIO 
PAULO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 02 de agosto de 2012, da Unidade Orgânica 
Administrativa, que a seguir  se transcreve:-------------------------------------------------------------  
----�Licença especial de ruído----------------------------------------------------------------------------- 
----1.Solicitação do Requerente:-------------------------------------------------------------------------- 
---- A firma Oliveira e Oliveira, Lda solicita a concessão de licença especial de ruído (LER) 
para um Karaoke a realizar no seu estabelecimento de bebidas sito na Rua Dr. Eduardo Maria 
dos Santos em Canas de Senhorim, no dia 10 e 11/08/2012, 14/08/2012, 17 e 18/08/2012, 24 e 
25/08/2012 entre as 21H e as 24H------------------------------------------------------------------------ 
----2. Parecer dos serviços:--------------------------------------------------------------------------------- 
----De acordo com o artigo 14º e 15º do DL9/20007, de 17/01, alterado pelo DL278/2007, de 
01/08/, que aprovou o Regulamento Geral de Ruído, o exercício de atividades ruidosas de 
carácter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode ser autorizada 
mediante licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela 
Câmara Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------ 
----3. O referido pedido cumpre os requisitos para atribuição da LER------------------------------ 
----4. Na atribuição da referida licença costumam ser impostas as seguintes condições---------- 
----a) Pela emissão das licenças é devido o pagamento das respetivas taxas fixadas no 
Regulamento e Tabela de Taxas;-------------------------------------------------------------------------- 
----b) A utilização do aparelho de som não deverá ser susceptível de originar problemas para a 
saúde a bem-estar da vizinhança;------------------------------------------------------------------------- 
----c) A musica não de deverá prolongar além das 24h;----------------------------------------------- 
----d) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adotar as medidas------- 
Adequadas para reduzir o ruido na fonte e se as autoridades o entenderem, poderá ter de 
cessar o ruído de imediato--------------------------------------------------------------------------------- 
----e) Dar conhecimento da licença especial de ruído à GNR de Canas de Senhorim.�----------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a emissão de licença especial de ruído 
para a realização de um espetáculo de Karaoke no estabelecimento �Pool-Lounge Café�, em 
Canas de Senhorim, para os dias 03,04,10,11,14,17,18,24 e 25 de agosto de 2012, entre as 21h 
e as 01h, requerida por Rogério Paulo da Conceição Oliveira, de acordo com a informação da 
Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, atrás descrita.---------------------------------------  
5.10.PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE UM DIVERTIMENTO PÚBLICO � PASSEIO 
DE BICICLETA, NO DIA 4 DE AGOSTO DE 2012 � LOCAL: FOLHADAL � 
REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL, DESPORTIVA E RECREATIVA 
CATEDRAL DA ÁGUIA. � RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, Dra. 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, datado de 03 de agosto de 2012, que 
aprovou a realização  de um divertimento público, Passeio de Bicicleta, no dia 4 de agosto de 
2012, das 9:00h e as 13:00h, no Folhadal, requerida pela Associação Cultural, Desportiva e 
Recreativa Catedral de Águia.----------------------------------------------------------------------------- 
----�Concordo. Agendar  para reunião de Câmara, para ratificação.�-------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 2 de Agosto, da Unidade Orgânica 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve:---------------------------------------------- 
----�Pedido de realização de um divertimento público � Passeio de Bicicleta  a realizar no dia 
04/08/2012, das 9:00h às 13:00h � Registo nº. 1756 de 02/08/2012 � Local: Folhadal. 
Requerente Associação Cultural, Desportiva e Recreativa Catedral da Águia.--------------------- 
----Presente o requerimento nº. 6982 em que a Associação Cultural, Desportiva e Recreativa 
Catedral da Águia solicita o licenciamento de uma manifestação desportiva (passeio de 
bicicleta) a realizar no dia 04-08-2012, entre as 9h e as 13h, na localidade de Folhadal, foi 
solicitada emissão de parecer ao Posto da GNR de Nelas por se tratar de uma actividade que 
pode afectar o trânsito normal nos termos do artigo 7º do Decreto � regulamentar nº 2-
A/2005, de 24 de março.----------------------------------------------------------------------------------- 
----Atendendo ao conteúdo favorável do parecer da GNR, não existe inconveniente na 
realização da referida manifestação desportiva desde que a requerente cumpra os 
condicionalismos impostos no referido parecer.-------------------------------------------------------- 
5.11.PEDIDO DE LICENÇA PARA RECINTO IMPROVISADO E LICENÇA 
ESPECIAL DE RUÍDO DE FESTA POPULAR NOS DIAS 4 E 5 DE AGOSTO DE 
2012 � LOCAL: RECINTO DA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL 
CARVALHENSES: REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL 
CARVALHENSES � RATIFICAÇÃO DE DESPACHO  
----A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vice-Presidente, 
Dr. Manuel da Conceição Marques, datado de 27 de julho de 2012, que aprovou o pedido de 
licença para recinto improvisado e licença especial de ruído, para uma festa popular que 
decorreu no recinto da Associação Recreativa e Cultural Carvalhenses, nos dias 4 e 5 de 
agosto, das 21:00h às 3:00h, que a seguir se transcreve:---------------------------------------------- 
----�Deferido. A ratificar�----------------------------------------------------------------------------------    
----Este despacho foi exarado na informação, datada de 26 de julho de 2012, da Unidade 
Orgânica de Projectos e Planeamento Municipal, que a seguir se transcreve:---------------------- 
----�Pedido de licença para recinto improvisado e licença especial de ruído de Festa Popular, 
nos dias 4 e 5 de agosto de 2012 � Local: Recinto da Associação Recreativa e Cultural 
Carvalhenses. Requerente: Associação Recreativa e Cultural Carvalhenses.----------------------- 
----I-Solicitação do Requerente:--------------------------------------------------------------------------- 
----1. A Associação Recreativa e Cultural Carvalhenses solicita autorização para a realização 
de uma Festa Popular no Recinto da Associação Recreativa e Cultural Carvalhenses, nos dias 
4 e 5 de agosto de 2012, das 21h às 3h.------------------------------------------------------------------ 
----A realização acidental de divertimentos públicos em espaços vocacionados para outros 
fins, bem como a utilização de recintos improvisados com características construtivas 
precárias, adaptadas temporariamente para um divertimento público específico, são 
regulamentados pelo D.L. 309/02, de 16 de dezembro, alterado pelo D.L. 268/209 de 29/09, e 
depende de licenciamento Municipal, de acordo com o artigo 19.º---------------------------------- 
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----Aos recintos destinados a espectáculos aplicam-se as normas previstas no Decreto Reg. Nº 
34/95, de 16 de dezembro, enquanto não for aprovado Decreto Regulamentar específico tal 
como é referido na alínea d) do nº 1 do artº 8 do D.L. nº 309/02 de 16 de Dezembro, alterado 
pelo D.L. 268/2009 de 29/09;----------------------------------------------------------------------------- 
----Nos termos do diploma legal citado � artigo 16º - Aprovação------------------------------------ 
----Nº 1 � Efetuado o pagamento da taxa devida para o período de duração do evento, a 
entidade licenciadora analisa o pedido e a sua conformidade com as disposições legais e 
regulamentares em vigor, nomeadamente no que respeita a condições higiene-sanitárias, 
comunicando ao promotor, no prazo de cinco dias:---------------------------------------------------- 
---- a) O despacho de aprovação da instalação;--------------------------------------------------------- 
---- b) O despacho de indeferimento do pedido, o qual contém a identificação das 
desconformidades do pedido com as disposições legais ou regulamentares aplicáveis e não 
cumpridas.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----Nº 2 � O despacho de aprovação constitui licença de funcionamento.------------------------- 
----3. Por outro lado, chama-se a atenção para o facto de que estas festas são consideradas 
atividades ruidosas temporárias de acordo com a alínea p) do Art.º 3 do D.L. nº 09/07, de 17 
de Janeiro, aplicando-se então os limites aí fixados.--------------------------------------------------- 
----4. De acordo com o nº 1 do Art.º 14 do citado instrumento legal, o exercício de atividades 
ruidosas de carácter temporário nas proximidades de edifícios de habitação, é interdito 
durante o período noturno, entre as 20 e as 8 horas, aos sábados, domingos e feriados.---------- 
----5. No entanto, estas atividades podem ser autorizadas naqueles períodos, mediante licença 
especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela Câmara Municipal � nº 
1 do Art.º 15º do D.L. 09/07 de 17/01.------------------------------------------------------------------- 
----II � Parecer dos serviços:------------------------------------------------------------------------------- 
----Neste contexto, não vejo inconveniente no deferimento da petição, chamando-se especial 
atenção para:-------------------------------------------------------------------------------------------------  
----a) Pela emissão das licenças é devido o pagamento das respetivas taxas fixadas no 
�Regulamento e tabela de taxas do Município de Nelas�, exceto se for isenta da mesma;------- 
----b) Lotação máxima � 100 pessoas;------------------------------------------------------------------- 
----c) Na via de acesso das viaturas de socorro, o estacionamento de veículos só deve ser 
permitido se dele não resultar prejuízo para o cumprimento das disposições contidas do  
Capitulo II do D.L. n.º 34/95, de 16 de Dezembro;----------------------------------------------------- 
----d) A licença pela realização da festa em recinto improvisado, bem como a licença especial 
de ruído é válida para os dias 4 e 5 de agosto de 2012 das 21h às 03h. Dar conhecimento da 
licença especial de ruído à GNR local.------------------------------------------------------------------- 
----e) A Entidade organizadora deverá tomar medidas necessárias de forma a promover a 
segurança de todos os intervenientes, bem como a redução do ruído.------------------------------- 
----À superior consideração de V. Exa.� ---------------------------------------------------------------- 
5.12.PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS � TAXAS PELA 
LICENÇA DE REALIZAÇÃO DE UM DIVERTIMENTO PÚBLICO E LICENÇA 
ESPECIAL DE RUÍDO DE FESTA POPULAR NOS DIAS 4 E 5 DE AGOSTO DE 
2012 � LOCAL: RECINTO DA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL 
CARVALHENSES. REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL 
CARVALHENSES - APROVAÇÃO  
----Presente uma informação, datada de 07 de agosto de 2012, da Unidade Orgânica de Obras 
e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve:-------------------------------------------- 
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----�Pedido de Isenção do pagamento de Taxas Municipais �  Registo nº. 1793, de 07/08/2012 
� Taxas pela licença de realização de um divertimento público e licença especial de ruído de 
festa popular nos dias 04 e 05 de agosto de 2012 � Isentar ou Reduzir ou Indeferir o pedido � 
Local: Carvalhal Redondo. Requerente: Associação Recreativa e Cultural os Carvalhenses.---- 
I-Solicitação do Requerente------------------------------------------------------------------------------- 
----1. A associação requerente solicita isenção do pagamento das taxas municipais devidas 
pela licença de realização de um divertimento público e licença especial de ruído de festa 
popular nos dias 04 e 05 de Agosto de 2012, ao abrigo do n.º 2 da alínea c) do artigo 5º do 
Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, conforme fotocópias em anexo das 
despectivas certidões.--------------------------------------------------------------------------------------- 
----II � Enquadramento Legal:----------------------------------------------------------------------------- 
----1. De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, n.º 2 da alínea 
c) do artigo 5º: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Na medida do interesse público municipal de que se revistam os actos cujo licenciamento 
se pretende obter ou as prestações de serviços requeridas, podem ainda beneficiar de isenção 
ou de redução do pagamento de taxas e outras receitas municipais:--------------------------------- 
---- Alínea c) As associações religiosas, culturais, desportivas, profissionais ou recreativas 
legalmente constituídas e as comissões fabriqueiras de igrejas e capelas pelas atividades que 
se destinem, diretamente, à realização dos seus fins estatutários; ---------------------------------- 
----2. As isenções e reduções referidas no número anterior não afastam a necessidade de 
apresentação de requerimento dirigido à Câmara Municipal das necessárias licenças, quando 
devidas, nos termos da lei ou Regulamentos Municipal, nem dispensam o prévio 
licenciamento municipal a que houver lugar.----------------------------------------------------------- 
----3. As isenções e reduções referidas no n.º 2 serão concedidas por deliberação da Câmara 
Municipal mediante requerimento dos interessados e apresentação de prova da qualidade em 
que requerem e dos requisitos exigidos para a concessão da isenção ou redução.----------------- 
----III � Parecer dos Serviços:----------------------------------------------------------------------------- 
----1. Os interessados apresentaram um requerimento de isenção do pagamento das taxas 
municipais pela licença de realização de um divertimento público e licença especial de ruído, 
por ser considerada uma associação cultural e recreativa, de acordo com os estatutos em 
anexo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----2. Assim sendo, como o pedido se encontra devidamente instruído, deixo à consideração 
de V. Ex.ª isentar, reduzir ou indeferir o pedido.------------------------------------------------------- 
----À superior consideração de V. Ex.ª.�----------------------------------------------------------------- 
----A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a Associação Recreativa e Cultural Os 
Carvalhenses, do pagamento de taxas municipais devidas pela licença de realização de um 
divertimento público e licença especial de ruído, nos termos e de acordo com a informação da 
Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás descrita.------------------------- 
5.13.PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS � TAXAS PELA 
LICENÇA DE REALIZAÇÃO DE RECINTO IMPROVISADO E LICENÇA 
ESPECIAL DE RUÍDO DE FESTA NOS DIAS 4 E 5 DE AGOSTO DE 2012 � LOCAL: 
POLIVALENTE DA ASSOCIAÇÃO CENTRO SOCIAL, DESPORTIVO, CULTURAL 
E RECREATIVA DE VILA RUIVA. REQUERENTE: CENTRO SOCIAL, 
DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVA DE VILA RUIVA-APROVAÇÃO 
----Presente uma informação, datada de 07 de agosto de 2012, da Unidade Orgânica de Obras 
e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------- 
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----�Pedido de Isenção do pagamento de Taxas Municipais � Registo nº. 1788, 07/08/2012 � 
Taxas pela licença de realização de um recinto improvisado e licença especial de ruído de 
festa popular nos dias 04 e 05 de agosto de 2012 � Isentar ou Reduzir ou Indeferir o pedido � 
Local: Polivalente. Requerente: Centro Social, Desportivo, Cultural e Recreativa de Vila 
Ruiva.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I-Solicitação do Requerente--------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento das taxas municipais devidas 
licença de recinto e licença especial de ruído, festa popular no polivalente da Associação, no 
dia 04 e 05 de Agosto de 2012, num recinto com aproximadamente 2500,00 m2, ao abrigo do 
n.º 2 da alínea c) do artigo 5º do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, 
conforme fotocópias em anexo das respetivas certidões.----------------------------------------------
----II � Enquadramento Legal:----------------------------------------------------------------------------- 
----1. De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, n.º 2 da alínea 
c) do artigo 5º: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- Na medida do interesse público municipal de que se revistam os actos cujo licenciamento 
se pretende obter ou as prestações de serviços requeridas, podem ainda beneficiar de isenção 
ou de redução do pagamento de taxas e outras receitas municipais:--------------------------------- 
---- Alínea c) As associações religiosas, culturais, desportivas, profissionais ou recreativas 
legalmente constituídas e as comissões fabriqueiras de igrejas e capelas pelas atividades que 
se destinem, diretamente, à realização dos seus fins estatutários;------------------------------------  
----2. As isenções e reduções referidas no número anterior não afastam a necessidade de 
apresentação de requerimento dirigido à Câmara Municipal das necessárias licenças, quando 
devidas, nos termos da lei ou Regulamentos Municipal, nem dispensam o prévio 
licenciamento municipal a que houver lugar.----------------------------------------------------------- 
----3. As isenções e reduções referidas no n.º 2 serão concedidas por deliberação da Câmara 
Municipal mediante requerimento dos interessados e apresentação de prova da qualidade em 
que requerem e dos requisitos exigidos para a concessão da isenção ou redução.----------------- 
----III � Parecer dos Serviços:----------------------------------------------------------------------------- 
----1. Os interessados apresentaram um requerimento de isenção do pagamento das taxas 
municipais, por ser considerada uma associação desportiva, recreativa e cultural, conforme 
estatutos em anexo.----------------------------------------------------------------------------------------- 
----2. Assim sendo, como o pedido se encontra devidamente instruído, deixo à consideração 
de V. Ex.ª isentar, reduzir ou indeferir o pedido. ------------------------------------------------------- 
À superior consideração de V. Ex.ª.�--------------------------------------------------------------------- 
----A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o Centro, Desportivo, Cultural e Recreativo 
de Vila Ruiva, do pagamento de taxas municipais devidas pela licença de realização de 
recinto improvisado e licença especial de ruído, nos termos e de acordo com a informação da 
Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás descrita.------------------------- 
5.14.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2012 
�CAFÉ SNACK BAR JACA�. LOCAL: AV.ª DR. JOSÉ PINTO LOUREIRO, 
EDIFÍCIO AREAL, EM NELAS. REQUERENTE: ALBERTO MANUEL DE 
ALMEIDA SAMPAIO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 26 de julho de 2012, da Unidade Orgânica 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve:---------------------------------------------- 
---- �Horários de Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais ---------------------------------
------ O munícipe Alberto Manuel de Almeida Sampaio apresentou requerimento (n.º 6910, de 
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27/07/2012) em que solicita a renovação do mapa de horário do seu estabelecimento 
comercial:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----Nos termos da alínea a), do artigo 7.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, o referido estabelecimento insere-se no período de funcionamento, entre as 06:00 h e 
as 02:00 h.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Uma vez que se verificam os pressupostos para renovação do Mapa de Horário solicitado, 
deve o assunto ser agendado para reunião de câmara. ------------------------------------------------- 
---- À superior 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 �Café Snack Bar Jaca�, sito na Av.ª Dr. José Pinto 
Loureiro, Edifício Areal, em Nelas, com o horário de funcionamento das 06:00 h às 02:00 h 
da manhã, sem paragem para almoço e sem encerramento semanal, em que é requerente 
Alberto Manuel de Almeida Sampaio, nos termos e de acordo com a informação da Unidade 
Orgânica Administrativa e Financeira, atrás descrita. ------------------------------------------------- 
5.15.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2012 
�SUPERMERCADO MERCANAS, LD.ª�. LOCAL: AV.ª DA IGREJA, N.º 2, EM 
CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: MERCANAS, LD.ª � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 26 de julho de 2012, da Unidade Orgânica 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
---- �Horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais ---------------------------------- 
---- A firma Mercanas, Ld.ª apresentou requerimento (n.º 6869, de 26/07/2012) em que 
solicita a renovação do mapa de horário do seu estabelecimento comercial. ---------------------- 
---- Nos termos do artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de Nelas, o referido 
estabelecimento insere-se no regime geral de funcionamento, id est, entre as 06:00 h e as 
24:00 h.. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Uma vez que se verificam os pressupostos para renovação do Mapa de Horário solicitado, 
deve o assunto ser agendado para reunião de câmara. ------------------------------------------------- 
---- À superior 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 �Mercanas, Ld.ª�, sito na Av.ª da Igreja, n.º 2, em Canas 
de Senhorim, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 20:00 h, sem paragem para 
almoço e sem encerramento semanal, em que é requerente a firma Mercanas, Ld.ª, nos termos 
e de acordo com a informação da Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.16.PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2012 � 
�RESTAURANTE SABORES CASEIROS� LOCAL: AV. ANTÓNIO JOAQUIM 
HENRIQUES, Nº19A, EM NELAS. REQUERENTE: MARIA DE FÁTIMA SILVA 
PAIS SOUSA. - APROVAÇÃO  
----Presente uma informação, datada de 8 de agosto de 2012, da Unidade Orgânica 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve:---------------------------------------------- 
----�Horários de Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais----------------------------------
---- A munícipe Maria de Fátima Silva Pais Sousa apresentou requerimento (nº7139, de 
03/08/2012) em que solicita a alteração do mapa de horário do seu estabelecimento comercial, 
a saber:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----De segunda a domingo: das 09:00h às 23:00h, sem encerramento semanal.--------------------
----Nos termos da alínea a) do artigo 7.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, o referido estabelecimento insere-se no período de funcionamento, entre as 6 e as 02 
horas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----Uma vez que se verificam os pressupostos para a alteração do Mapa de Horário solicitado, 
deve o assunto ser agendado para reunião de câmara.-------------------------------------------------
----À superior consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------
----A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do mapa de horário para o ano 
2012, para o estabelecimento �Restaurante Sabores Caseiros�, sito na Av. António Joaquim 
Henriques, nº.19A, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a domingo, das 
09:00h às 23:00h, sem encerramento semanal, em que é requerente Maria de Fátima Silva 
Pais Sousa, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica Administrativa e 
Financeira, atrás descrita.---------------------------------------------------------------------------------- 
5.17. PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DO REGIME DE 
COMPROPRIEDADE DE UM TERRENO RÚSTICO. LOCAL: LAGE DO MATO, 
VILA RUIVA, FREGUESIA DE SENHORIM. REQUERENTES: ACÁCIO MANUEL 
DA SILVA FIGUEIREDO E BELMIRA DE JESUS FIGUEIREDO SANTOS � 
APROVAÇÃO 
----Presente uma informação, datada de 8 de agosto de 2012, da Unidade Orgânica de Obras 
Particulares, que a seguir se transcreve:------------------------------------------------------------------
----�Pedido de parecer relativo à constituição do regime de compropriedade de um terreno 
rustico. Local: Lage do Mato � Vila Ruiva � Freguesia de Senhorim. Requerentes: Acácio 
Manuel da Silva Figueiredo e Belmira de Jesus Figueiredo Santos----------------------------------
----I. Solicitação dos requerentes:------------------------------------------------------------------------- 
----A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa 
resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 
rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos prédios, do 
acordo com o número 1 do artigo 54.º da Lei 64/3003, de 23 de Agosto.---------------------------
----2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa ou 
dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente 
pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana. 
----II. Parecer dos Serviços-------------------------------------------------------------------------------- 
----1.Os dois requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade do terreno rústico, sito na �Lage do Mato�, artigo 214, localizado em Vila 
Ruiva, sendo ½ a favor de cada um.---------------------------------------------------------------------- 
----2.Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião que 
se poderá emitir parecer favorável.-----------------------------------------------------------------------
----Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fracionamento físico 
da propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em lotes 
com vista ao mesmo fim.-----------------------------------------------------------------------------------
----À superior consideração de V. Exa.�----------------------------------------------------------------- 
----A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável quanto à constituição de 
compropriedade, em nome dos requerentes Acácio Manuel da Silva Figueiredo e Belmira de 
Jesus Figueiredo Santos, do prédio rústico, sito na �Lage do Mato�, Vila Ruiva, inscrito na 
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matriz predial rústica da freguesia de Senhorim sob o artigo 214, nos termos e de acordo com 
a informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás descrita.  
 

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

A Presidente, 
 

__________________________________________ 
 

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

 
__________________________________________ 


