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ATA N.º 8 
                                      ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM VINTE E 
QUATRO DE ABRIL DE DOIS MIL E DOZE  

 
---- Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, nesta Vila de Nelas e 
edifício dos Paços do Município, reuniu pelas quinze horas, a Câmara Municipal de Nelas, 
sob a presidência da Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de 
Figueiredo Silva Pedro, estando presentes os Senhores Vereadores, Dr. Manuel da Conceição 
Marques, Adelino José Borges Amaral, Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, 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 anterior, realizada em 10 
de abril 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: 199.958,98 � (cento e noventa e nove mil 
novecentos e cinquenta e oito euros e noventa e oito cêntimos); - De operações extra 
orçamentais: 188.486,88 � (cento e oitenta e oito mil quatrocentos e oitenta e seis euros e 
oitenta e oito cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------- 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA 

 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou o seguinte assunto para ser incluído na 
Ordem do Dia: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Nelas e o Centro Social 
Paroquial de Canas de Senhorim � Aprovação. -------------------------------------------------------- 
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre este assunto, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-lo na ordem de trabalhos da 
presente reunião, nos termos do artigo 83.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. ---------------------------------------------------------------- 
 

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 
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1.1.VENDA, POR HASTA PÚBLICA, DE UM TERRENO, SITO À CERCA, EM 
NELAS � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 11 de abril de 2012, do Técnico Superior, Dr. Luís 
Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Venda de terreno, sito à �Cerca�, em Nelas ------------------------------------------------------ 
---- Em sequência das ordens de V.ª Ex.ª para se proceder à venda de um terreno, propriedade 
da Autarquia, existente junto do Bairro da Feira, sito à �Cerca�, na Freguesia de Nelas, 
informo que a respetiva descrição é a seguinte: -------------------------------------------------------- 
---- - Parcela de terreno para construção urbana, com o artigo matricial n.º 4013, com a área 
de 153 m2, confrontando a norte, sul e poente com arruamento e nascente com Luis Fernando 
de Jesus. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Atendendo ao facto de se localizar junto a outros artigos já alienados no último trimestre 
de 2011, julga-se que o valor unitário deverá ser aproximado ao daqueles artigos, pelo que o 
preço base deverá ser de 800,00� (153 m2x5,20�/m2). ------------------------------------------------ 
---- Caso V.ª Exª concorde e opte pela venda em hasta pública, o valor base será de 800,00�, 
com lanços mínimos de 100,00 �. ------------------------------------------------------------------------ 
---- Em anexo, planta de localização. ------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alienação, em hasta pública, da parcela 
de terreno para construção urbana, inscrita na matriz predial sob o artigo matricial n.º 4013, 
sito ao Bairro da Feira, �Cerca�, na Freguesia de Nelas, com a área de 153 m2, devendo a 
referida hasta pública ser realizada às 15:00 horas do dia 29 de maio de 2012, na reunião 
ordinária pública marcada para esse dia e nos termos e de acordo com a informação do 
Técnico Superior, Dr. Luís Costa, atrás descrita. ------------------------------------------------------ 
 

2 � DIVERSOS 
 
2.1.FIRMA GAMEIRA & GAMEIRA, LD.ª � FALTA DE PAGAMENTO DE 
LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 
---- Presente um parecer, datado de 12 de abril de 2012, da Jurista desta Câmara Municipal, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Gameira & Gameira, Ld.ª � Falta de pagamento de licença de ocupação da via pública. � 
---- Relativamente ao assunto em epígrafe, cumpre-nos emitir o parecer seguinte: --------------- 
---- Dos factos: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Por despacho de 25 de maio de 1990, processo de obras n.º 116, foi atribuída licença à 
firma Gameira & Gameira, Lda. para instalação de um quiosque na via pública, nas Caldas da 
Felgueira, sendo que, em 14 de abril de 1992, solicitou licença para ampliação desse mesmo 
quiosque. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A referida empresa paga uma taxa por ocupação da via pública desde 1990, ou seja, desde 
a implantação do quiosque. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- A área do quiosque ascende aos 51 m2, sendo devida uma taxa mensal pela emissão da 
licença de ocupação da via pública, prevista no artigo 11.º, do Regulamento Municipal de 
Ocupação da Via Pública, bem como na alínea a), do artigo 2.5, Capítulo V, do Regulamento 
e Tabela de Taxas em vigor no Município de Nelas. -------------------------------------------------- 
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---- No ano de 2011, o montante devido mensalmente era de 336,09� e a referida empresa 
efetuou o pagamento correspondente apenas a quatro meses. ----------------------------------------
---- Nos termos do artigo 23.º, do Regulamento e Tabela de Taxas do Município, �os valores 
das taxas e de outras receitas municipais, previstos na Tabela anexa, são automaticamente 
atualizados no início de cada ano de acordo com o índice de preços ao consumidor, nos 
termos do n.º 1, do artigo 9.º, da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro�. Assim, a taxa devida 
para o ano de 2012 ascende a 347,84�. ------------------------------------------------------------------ 
---- No dia 6 de março de 2012, a empresa comunicou à Exma. Senhora Presidente da 
Câmara, Dr.ª Isaura Pedro, que, -------------------------------------------------------------------------- 
---- �(�) procedemos ao depósito na conta bancária desse Município (�) dos montantes 
correspondentes aos meses de Janeiro e Fevereiro e 2012, no valor de �672,18 (�)�. ----------
---- II - Do direito: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Regulamento Municipal de Ocupação da Via Pública dispõe sobre as condições de 
ocupação e utilização privativa dos espaços públicos ou afetos ao domínio municipal, 
comummente designados por via pública, com objetos ou elementos mencionados no artigo 
4.º do referido regulamento. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Considera-se ocupação da via pública qualquer implantação, ocupação, instalação ou 
afixação, por qualquer meio de utilização, do seu espaço aéreo ou subsolo. -----------------------
---- Ora, nos termos do artigo 4.º, n.º 2, alínea a), do referido regulamento, poderão ser 
licenciados quiosques, bancadas e similares destinados à prática do comércio ou serviços. -----
---- Nos termos do artigo 11.º, n.º 1, do Regulamento Municipal de Ocupação da Via Pública, 
---- �São devidas taxas pela emissão da licença de ocupação da via pública, as quais variam 
consoante o período de duração da licença e constam do Regulamento de Tabelas e Taxas do 
Município de Nelas�. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Segundo informações dos serviços, o pagamento dos duodécimos mensais 
correspondentes à taxa de ocupação da via pública encontra-se em falta, o que vai contra o 
disposto no artigo 10.º, n.º 1, do Regulamento e Tabela de Taxas do Município e tem como 
consequência a não titularidade de licença para ocupação da via pública. -------------------------
---- Relativamente à dívida do ano de 2011, esta ascende aos 2.688,72�, correspondente aos 
meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, acrescendo a 
este valor os juros de mora (artigo 10.º n.º8). ----------------------------------------------------------- 
---- Quanto aos pagamentos efetuados no ano de 2012, a representante legal da empresa 
informa que �procedemos ao depósito na conta bancária desse Município (�) dos montantes 
correspondentes aos meses de Janeiro e Fevereiro e 2012, no valor de �672,18 (�)�. ----------
---- Sobre a matéria de imputação do cumprimento, determina o Código Civil, no artigo 783.º, 
n.º 1, que, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Se o devedor, por diversas dívidas da mesma espécie ao mesmo credor, efetuar uma 
prestação que não chegue para as extinguir a todas, fica à sua escolha designar as dívidas a 
que o cumprimento se refere�. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Ao abrigo deste normativo seria lícito ao devedor designar o pagamento dos meses de 
janeiro e fevereiro de 2012, mesmo existindo uma dívida do ano de 2011 por liquidar. ---------
---- No entanto, nos termos do artigo 783.º, n.º 2 do Código Civil, ---------------------------------
---- �O devedor, porém, não pode designar contra a vontade do credor uma dívida que ainda 
não esteja vencida, se o prazo tiver sido estabelecido em benefício do credor; e também não 
lhe é lícito designar contra a vontade do credor uma dívida de montante superior ao da 
prestação efetuada, desde que o credor tenha o direito de recusar a prestação parcial� ----------
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---- Ora, o montante mensal devido para o ano de 2012 é de 347,84� e a empresa devedora 
efetuou depósito 672,18� (336,09� *2), ou seja, não teve em consideração o valor decorrente 
da atualização ordinária da Tabela de Taxas para o ano de 2012. Assim, consideramos que o 
devedor não pode imputar este pagamento aos meses de janeiro e fevereiro de 2012, porque o 
montante pago é inferior ao montante devido para o ano de 2012. ----------------------------------
---- Pelas razões aduzidas, o pagamento efetuado em 01/03/2012, salvo melhor opinião, 
deverá ser imputado à dívida relativa aos meses de maio e junho de 2011. Se a empresa 
devedora efetuar novo depósito, considerando os valores a pagar no ano de 2012, poderá 
imputar esse pagamento à dívida do ano de 2012. -----------------------------------------------------
---- Relativamente à questão colocada sobre o facto de ao valor em dívida acrescer o montante 
de 50% a título de indemnização, somos de parecer que, neste caso concreto, tratando-se de 
uma taxa, não deve ser aplicado o regime constante do artigo 1041.º, n.º 1, do Código Civil, 
mas sim o disposto no artigo 12.º, da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, segundo o qual: -
---- �1- São devidos juros de mora pelo cumprimento extemporâneo da obrigação de 
pagamento de taxas das autarquias locais.� ------------------------------------------------------------- 
---- O Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Nelas, artigo 10.º, n.º 8, prevê 
também que, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Findo o prazo do pagamento voluntário começa a vencer juros de mora�. -------------------
---- Acrescentamos ainda o disposto nos artigos 15.º, n.º 3 e 16.º, n.º 4, segundo os quais, 
respetivamente, as licenças mensais são automaticamente renováveis, devendo o pagamento 
das respetivas taxas ser efetuado até ao último dia do mês que lhe antecede, nestes casos, se o 
pagamento não for efetuado no prazo estabelecido no artigo 15.º a licença caduca, sem 
prejuízo do disposto no artigo 12.º, n.os 2 e 3. ---------------------------------------------------------- 
---- Existindo uma dívida para com o Município, determina o artigo 12.º do Regulamento e 
Tabela de Taxas, -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �1- Findo o prazo de pagamento voluntário das taxas e outras receitas municipais 
liquidadas e que constituam débitos ao município, começam a vencer-se juros de mora à taxa 
legal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2- Consideram-se em débito todas as taxas e outras receitas municipais, relativamente às 
quais o contribuinte usufruiu de facto do serviço ou do benefício, sem o respetivo pagamento. 
---- 3- O não pagamento das taxas e outras receitas municipais referidas nos números 
anteriores implica a extração das respetivas certidões de dívida e o seu envio aos serviços 
competentes, para efeitos de execução fiscal�. --------------------------------------------------------- 
---- III - Conclusões: --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Posto isto, somos de parecer que, salvo melhor opinião: ----------------------------------------- 
---- - O não pagamento das taxas devidas pela ocupação da via pública pressupõe a sua não 
utilização, porque, caso contrário, se o município permitisse o não pagamento de taxas que se 
encontram em vigor apenas a um munícipe que as contesta, estaria a violar o princípio da 
legalidade, bem como o princípio da igualdade em relação aos restantes munícipes que se 
encontram nas mesmas condições; ----------------------------------------------------------------------- 
---- - Apesar de a empresa devedora ter feito um pedido de reapreciação das taxas, a 
obrigatoriedade do pagamento das mesmas mantém-se inalterada, pois no pedido não se 
contesta a sua legalidade; ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Relativamente à questão de ao valor em dívida acrescer o montante de 50% a título de 
indemnização, somos de parecer que, neste caso concreto, tratando-se de uma taxa, não deve 
ser aplicado o regime constante do artigo 1041.º, n.º1, do Código Civil, mas sim o disposto no 
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artigo 12.º, da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro; ------------------------------------------------
---- - O montante mensal devido para o ano de 2012 é de 347,84� e a empresa devedora 
efetuou depósito 672,18� (336,09� *2), ou seja, não teve em consideração o valor decorrente 
da atualização ordinária da Tabela de Taxas para o ano de 2012. Assim, consideramos que o 
devedor não pode imputar este pagamento aos meses de janeiro e fevereiro de 2012, porque o 
montante pago é inferior ao montante devido para este ano; -----------------------------------------
---- - O pagamento efetuado em 01/03/2012 deverá ser imputado à dívida relativa aos meses 
de maio e junho de 2011, ou seja, à dívida mais antiga. Se a empresa devedora efetuar novo 
depósito, considerando os valores a pagar no ano de 2012, poderá imputar esse pagamento à 
dívida do ano de 2012; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Existindo uma dívida para com o Município por não pagamento das taxas de ocupação 
da via pública, deverá ser seguido o estatuído no artigo 12.º, n.º 3, do Regulamento e Tabela 
de Taxas do Município, ou seja, deverá ser extraída a respetiva certidão de dívida para efeitos 
de execução fiscal. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Salvo melhor opinião, é este o nosso parecer. ----------------------------------------------------- 
---- É o que nos cumpre informar, a Senhora Presidente da Câmara superiormente o decidirá.� 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques explicou o 
assunto, realçando que não se pode baixar as taxas a pagar por nenhum munícipe. --------------
---- A Senhora Presidente afirmou que a Câmara devia seguir o estatuído no parecer da Jurista 
do Município, atrás descrito. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que, em virtude 
da firma Gameira & Gameira, Ld.ª ter vindo mensalmente a efetuar depósitos na conta da 
Câmara referentes ao montante em dívida, é seu entendimento que os Serviços Municipais 
devem calcular os juros das dívidas mais antigas, devendo o restante seguir os trâmites de 
Execução Fiscal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara propôs à Câmara Municipal que fosse submetida a 
votação da Câmara a seguinte proposta: Rejeitar liminarmente a proposta apresentada pelos 
Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentada na reunião ordinária de 10 de janeiro 
de 2012 e aprovar o parecer jurídico elaborado pela Jurista do Município, acima descrito. -----
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que essa proposta do Executivo, 
dada a complexidade do assunto, devia ser agendada formalmente para uma próxima reunião, 
que também ele concordava com o parecer jurídico acima descrito, pois também concordava 
que os regulamentos municipais e as taxas municipais devem ser cumpridos por todos os 
munícipes, mas que a firma Gameira & Gameira, Ld.ª fez uma exposição ao Executivo 
Municipal, a qual não foi apreciada, foi ignorada pelo Executivo Municipal e assim com a 
proposta apresentada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara agravam ainda mais a já 
precária situação económica da referida firma. --------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que 
tinha estudado a declaração de voto apresentada pelos Senhores Vereadores do Partido 
Socialista na reunião ordinária desta Câmara Municipal, realizada em 10 de janeiro de 2012, a 
qual enfermava no facto dos Senhores Vereadores do Partido Socialista serem sempre contra 
a obtenção de receitas para a Câmara Municipal. Afirmou também que a firma Gameira & 
Gameira, Ld.ª obtém proveitos financeiros do seu negócio, não apresentou qualquer 
documento que comprove a sua situação económica e as dívidas que tem e que, como jurista 
que é, não encontrou nenhuma lei, ou jurisprudência que faculte a Câmara a baixar o valor das 
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taxas a pagar por um determinado Munícipe, até porque quem aprova as taxas municipais é a 
Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Posta à votação a inclusão da proposta, apresentada pelo Senhor Vice-Presidente da 
Câmara, foi a mesma aprovada, por maioria, com quatro votos a favor, da Senhora Presidente 
da Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores 
Vereadores, Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luis 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. ------------------------------------------------------
---- Posta à votação a proposta, apresentada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, foi a 
mesma aprovada, por maioria, com quatro votos a favor, da Senhora Presidente da Câmara, 
Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, Dr. 
Manuel da Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luis 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. ------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio afirmou que, embora tivesse votado 
contra a proposta apresentada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da 
Conceição Marques, era a favor do parecer jurista, acima descrito. ---------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que concordava 
com a proposta apresentada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da 
Conceição Marques, visto que as taxas municipais não podem ser reduzidas e que também 
concordava com o parecer jurídico acima descrito. ----------------------------------------------------
---- Posteriormente a esta reunião, os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral e 
Hélder José Gomes Ambrósio apresentaram a declaração de voto, que a seguir se transcreve: -
---- �Os Vereadores do Partido Socialista votaram contra a admissão da proposta e votaram 
também contra a própria proposta, apresentada pelo senhor Vice-Presidente da Câmara, 
porque, não estando agendada neste ponto da Ordem de Trabalhos, qualquer deliberação, mas 
tão-só a apreciação do parecer jurídico sobre o assunto, com o qual concordamos inteiramente 
e que não carece de aprovação, uma vez que se trata de dar cumprimento aos procedimentos 
usuais nos casos de incumprimento ou atraso em pagamentos de taxas, entendemos ser 
completamente descabido e extemporâneo chamar à discussão a proposta que os Vereadores 
do Partido Socialista apresentaram em reunião de Câmara anterior, sobre o assunto. ------------
---- A proposta que os Vereadores do PS haviam apresentado e que sugeria que fosse estudada 
a possibilidade de ser feita uma concessão para este caso, à semelhança de outros 
estabelecimentos similares, que a Câmara decidiu enviar para a empresa em causa, por 
votação unânime, dando assim indicação de que poderia estar disponível para rever o assunto, 
é agora rejeitada, sem que tenha sido apresentado qualquer estudo ou argumentação válida 
que justifique essa rejeição. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Obviamente, defendemos o cumprimento da Lei e concordamos que os Serviços da 
Autarquia têm que agir no respeito da Lei e dos Regulamentos Municipais, nos termos do 
parecer apresentado. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Por isso, temos insistido na necessidade de resolver este assunto, com a maior brevidade 
possível, ao contrário da Senhora Presidente e do Executivo, que permitiram que o processo 
se arrastasse muitos meses, provocando o avolumar de incumprimentos, que agora terão 
consequências mais graves para a empresa.� ----------------------------------------------------------  
---- Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio -------------
2.2.PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 
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NELAS E O CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE CANAS DE SENHORIM � 
APROVAÇÃO 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas apresentou o Protocolo de 
Colaboração, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------- 
----�Entre ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Município de Nelas/Câmara Municipal de Nelas, Pessoa Coletiva n.º 506834166, com 
sede na Praça do Município, em Nelas, representada por Isaura Leonor Figueiredo Marques 
da Silva Pedro, com poderes para o ato, na qualidade de instituição promotora e Primeiro 
Outorgante, e ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Centro Social e Paroquial de Canas de Senhorim, pessoa coletiva n.º 500885923, com 
sede na Avenida Bombeiros Voluntários, Canas de Senhorim, representada por Nuno Filipe 
Sousa Santos, com poderes para o ato, na qualidade de instituição parceira, doravante 
designada por Segundo Outorgante. --------------------------------------------------------------------- 
---- É celebrado o presente Protocolo de Colaboração, no âmbito do Programa de 
Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico. ----------------
---- Primeira Cláusula -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os outorgantes integram a Candidatura ao Programa de Generalização do Fornecimento 
de Refeições Escolares aos Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, apresentado no despacho n.º 
22251/05, de 25 de Outubro, publicado em Diário da república (2ª série), que aprova o 
regulamento de acesso ao financiamento do referido programa. -------------------------------------
---- Segunda Cláusula -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O presente Protocolo vigora apenas no ano letivo 20011/2012, obedecendo ao calendário 
escolar definido pelo Ministério da Educação, através do Despacho n.º 9788/2011, de 04 de 
Agosto, podendo ser denunciado pelas partes com um aviso prévio de sessenta dias. -----------
---- Terceira Cláusula -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O objeto deste Protocolo é regular o fornecimento de refeições, confecionadas pelo 
segundo outorgante aos alunos da escola do 1º ciclo do ensino básico de Canas de Senhorim- 
Pólo Feira e abrangerá 61 alunos. ------------------------------------------------------------------------ 
---- Quarta Cláusula ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os meios utilizados no fornecimento das refeições abrangidos pelo presente Protocolo 
serão os seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- a) Acompanhamento dos alunos do 1º ciclo do ensino básico da escola de Canas de 
Senhorim, durante o percurso que medeia o Pólo da Feira e o refeitório do Jardim de Infância 
Girassol, instalação onde são servidas as refeições por parte do primeiro Outorgante; -----------
---- b) Acompanhamento dos alunos durante o período de refeição que se estende entre as 12 
horas e 30 minutos e as 14 horas por parte do primeiro Outorgante; --------------------------------
---- c) Emissão de senha diária, comprovativa do número de refeições fornecidas pelo Centro 
Social. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Quinta Cláusula ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Compete ao primeiro Outorgante: ------------------------------------------------------------------- 
---- a) O pagamento das refeições ao segundo Outorgante de acordo com o seu preço unitário, 
a seguir discriminado conforme o local de entrega: --------------------------------------------------- 
---- - E.B.1 da Canas de Senhorim (feira): 2,70 �; ----------------------------------------------------- 
---- b) O pagamento das refeições ao segundo Outorgante até ao dia 15 do mês seguinte em 
que elas são servidas. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Sexta Cláusula ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- Compete ao segundo outorgante: --------------------------------------------------------------------
---- a) Permitir a utilização do refeitório do Jardim de Infância Girassol aos alunos da Escola 
do 1.º Ciclo de Canas de Senhorim; ---------------------------------------------------------------------- 
---- b) Assegurar o cumprimento de normas de higiene e segurança das condições em que são 
fornecidas as refeições. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- c) Cumprir os requisitos de qualidade das refeições, cumprindo para isso as normas legais 
de Higiene e Segurança. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- d) Não receber nenhum outro subsídio pelas refeições que serve n âmbito do referido 
Programa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- e) Fornecer fotocópia semanal das ementas. -------------------------------------------------------
---- Sétima Cláusula ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A contabilidade e gestão financeira do financiamento a obter através deste programa será 
da responsabilidade da Câmara Municipal, bem como a organização de toda a documentação 
comprovativa de receitas e despesas. -------------------------------------------------------------------- 
---- Oitava Cláusula ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Todos os alunos englobados neste Programa estarão cobertos pelo seguro escolar nos 
termos legais.� ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este protocolo irá ser assinado pela Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Leonor 
Marques de Figueiredo Silva Pedro, em representação do Primeiro Outorgante e pelo Senhor 
Padre Nuno Filipe Sousa Santos, em representação do Segundo Outorgante. ---------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de Nelas e o Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim, atrás descrito.  
---- Regressou à reunião o Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio ------------- 

 
3 - CONTABILIDADE 

 
3.1.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES 
DO PLANO DE 2012 � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal para o ano de 
2012, n.º 10, e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2012, n.º 09, as quais ficam 
anexas a esta ata (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------- 

 
4 - OBRAS PARTICULARES 

 
4.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ART.º 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
4.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares � Serviço Administrativo de Obras, referente a processos de 
licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades horizontais, informações 
prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido entre 03 e 16 de abril de 
2012, a qual fica anexa à ata (Anexo II), fazendo dela parte integrante. ---------------------------- 
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4.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares � Serviço Administrativo de Obras, referente a licenças e 
autorizações de construção e utilização emitidas no período compreendido entre 03 e 16 de 
abril de 2012, a qual fica anexa à ata (Anexo III), fazendo dela parte integrante. -----------------  
4.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
ENTRADOS NOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares � Serviço Administrativo de Obras, referente a processos de 
licenciamentos e autorizações administrativas de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, entrados no Serviço Administrativo de Obras no 
período compreendido entre 04 e 17 de abril de 2012, a qual fica anexa à ata (Anexo IV), 
fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------- 
4.2.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. LOCAL: 
QUINTA DO CASTANHEIRO � BAR DO NOVO, EM CALDAS DA FELGUEIRA. 
REQUERENTE: JOSÉ ANTÓNIO LOUREIRO LOPES NOVO � RATIFICAÇÃO DE 
DESPACHO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vice-Presidente, 
Dr. Manuel da Conceição Marques, datado de 04 de abril de 2012, em que aprovou a emissão 
de licença especial de ruído, para o estabelecimento Quinta do Castanheiro - Bar no Novo, 
sito em Caldas da Felgueira, onde se efetuou um espetáculo de karaoke, no dia 07 de abril de 
2012, das 22:00 horas às 04:00 horas do dia seguinte e requerida por José António Loureiro 
Lopes Novo, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 03 de abril de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke: No dia 07/04/2012, das 22:00 horas 
até às 04:00 horas do dia seguinte. Local: Quinta do Castanheiro � Bar do Novo, em Caldas 
da Felgueira. Requerente: José António Loureiro Lopes Novo -------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente vem solicitar autorização para efetuar um karaoke, no dia 
07/04/2012, das 22:00 horas até às 04:00 horas do dia seguinte. ------------------------------------
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 09/2007, de 17 de janeiro, alterado 
pelo D.L. n.º 278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído, o exercício de 
atividades ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode 
ser autorizado durante o período noturno (entre as 20:00 horas e as 08:00 horas) mediante 
licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- 2. Tratando-se de um evento a realizar num único dia, julgo que não será suscetível de 
originar grande incomodidade ruidosa. -------------------------------------------------------------- 
---- 3. De acordo com a Direção-Geral de Espetáculos, estes eventos são considerados como 
�Exibição pública de videograma�. Assim sendo, são consideradas como atividades ruidosas 
temporárias, de acordo com o artigo 3.º, do RGR. ----------------------------------------------------- 
---- 4. Assim sendo, não vejo inconveniente na emissão da licença especial de ruído, desde 
que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Pela emissão das licenças é devido o pagamento das respetivas taxas fixadas no 
�Regulamento e Tabelas de Taxas�; --------------------------------------------------------------------- 
---- b) A utilização do aparelho de som não deverá ser suscetível de originar problemas para a 
saúde e bem-estar da vizinhança; ------------------------------------------------------------------------- 
---- c) A música não se deverá prolongar além das 04:00 horas da manhã; ------------------------ 
---- d) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adotar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, poderá 
ter de cessar o ruído de imediato; ------------------------------------------------------------------------ 
---- e) Enviar cópia da licença especial de ruído à GNR de Nelas, para efeito de 
conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------
4.3.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. LOCAL: 
QUINTA DO CASTANHEIRO � BAR DO NOVO, EM CALDAS DA FELGUEIRA. 
REQUERENTE: JOSÉ ANTÓNIO LOUREIRO LOPES NOVO � RATIFICAÇÃO DE 
DESPACHO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, Dr.ª 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, datado de 13 de abril de 2012, em que 
aprovou a emissão de licença especial de ruído, para o estabelecimento Quinta do Castanheiro 
- Bar no Novo, sito em Caldas da Felgueira, onde se efetuou um espetáculo de karaoke, no dia 
14 de abril de 2012, das 22:00 horas às 04:00 horas do dia seguinte e requerida por José 
António Loureiro Lopes Novo, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------ 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 12 de abril de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke: No dia 14/04/2012, das 22:00 horas 
até às 04:00 horas do dia seguinte. Local: Quinta do Castanheiro � Bar do Novo, em Caldas 
da Felgueira. Requerente: José António Loureiro Lopes Novo -------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O requerente vem solicitar autorização para efetuar um karaoke, no dia 14/04/2012, das 
22:00 horas até às 04:00 horas do dia seguinte. -------------------------------------------------------- 
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 09/2007, de 17 de janeiro, alterado 
pelo D.L. n.º 278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído, o exercício de 
atividades ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode 
ser autorizado durante o período noturno (entre as 20:00 horas e as 08:00 horas) mediante 
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licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Tratando-se de um evento a realizar num só dia do fim-de-semana, julgo que não será 
suscetível de originar grande incomodidade ruidosa. -------------------------------------------------- 
---- 3. De acordo com a Direção-Geral de Espetáculos, estes eventos são considerados como 
�Exibição pública de videograma�. Assim sendo, são consideradas como atividades ruidosas 
temporárias, de acordo com o artigo 3.º, do RGR. ----------------------------------------------------- 
---- 4. Assim sendo, não vejo inconveniente na emissão da licença especial de ruído, desde 
que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Pela emissão das licenças é devido o pagamento das respetivas taxas fixadas no 
�Regulamento e Tabelas de Taxas�; --------------------------------------------------------------------- 
---- b) A utilização do aparelho de som não deverá ser suscetível de originar problemas para a 
saúde e bem-estar da vizinhança; ------------------------------------------------------------------------- 
---- c) A música não se deverá prolongar além das 04:00 horas da manhã; ------------------------ 
---- d) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adotar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, poderá 
ter de cessar o ruído de imediato; ------------------------------------------------------------------------ 
---- e) Enviar cópia da licença especial de ruído à GNR de Nelas, para efeito de 
conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------
4.4.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. LOCAL: 
JOHNNY�S BAR, EM NELAS. REQUERENTE: MARIA DE FÁTIMA COSTA MELO 
BATISTA � RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vice-Presidente, 
Dr. Manuel da Conceição Marques, datado de 04 de abril de 2012, em que aprovou a emissão 
de licença especial de ruído, para o estabelecimento Johnny�s Bar, sito em Nelas, onde se 
efetuou um espetáculo de karaoke, nos dias 05 de abril de 2012 a 07 de abril de 2012, das 
22:00 horas às 04:00 horas dos dias seguintes e requerida por Maria de Fátima Costa Melo 
Batista, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 03 de abril de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke: Nos dias 05/04/2012 a 07/04/2012, 
das 22:00 horas até às 04:00 horas dos dias seguintes. Local: Johnny�s Bar, em Nelas. 
Requerente: Maria de Fátima Costa Melo Batista ----------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A requerente vem solicitar autorização para efetuar um karaoke, nos dias 05/04/2012 a 
07/04/2012, das 22:00 horas até às 04:00 horas dos dias seguintes. ---------------------------------
---- II � Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 09/2007, de 17 de janeiro, alterado 
pelo D.L. n.º 278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído, o exercício de 
atividades ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode 
ser autorizado durante o período noturno (entre as 20:00 horas e as 08:00 horas) mediante 
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licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Tratando-se de um evento a realizar nas vésperas de feriado e fim-de-semana, julgo que 
não será suscetível de originar grande incomodidade ruidosa. --------------------------------------- 
---- 3. De acordo com a Direção-Geral de Espetáculos, estes eventos são considerados como 
�Exibição pública de videograma�. Assim sendo, são consideradas como atividades ruidosas 
temporárias, de acordo com o artigo 3.º, do RGR. ----------------------------------------------------- 
---- 4. Assim sendo, não vejo inconveniente na emissão da licença especial de ruído, desde 
que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Pela emissão das licenças é devido o pagamento das respetivas taxas fixadas no 
�Regulamento e Tabelas de Taxas�; --------------------------------------------------------------------- 
---- b) A utilização do aparelho de som não deverá ser suscetível de originar problemas para a 
saúde e bem-estar da vizinhança; ------------------------------------------------------------------------- 
---- c) A música não se deverá prolongar além das 04:00 horas da manhã; ------------------------ 
---- d) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adotar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, poderá 
ter de cessar o ruído de imediato; ------------------------------------------------------------------------ 
---- e) Enviar cópia da licença especial de ruído à GNR de Nelas, para efeito de 
conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------
4.5.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. LOCAL: 
BAR FÓRUM, EM NELAS. REQUERENTE: PÊGAS & GOMES, LD.ª � 
RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vice-Presidente, 
Dr. Manuel da Conceição Marques, datado de 04 de abril de 2012, em que aprovou a emissão 
de licença especial de ruído, para o estabelecimento Bar Fórum, sito em Nelas, onde se 
efetuou um espetáculo de karaoke, nos 06 e 07 de abril de 2012, das 22:30 horas às 04:00 
horas dos dias seguintes e requerida pela firma Pêgas & Gomes, Ld.ª, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 03 de abril de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke: Nos dias 06/04/2012 e 07/04/2012, 
das 22:30 horas até às 04:00 horas dos dias seguintes. Local: Bar Fórum, em Nelas. 
Requerente: Pêgas & Gomes, Ld.ª ----------------------------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente vem solicitar autorização para efetuar um karaoke, nos dias 
06/04/2012 e 07/04/2012, das 22:30 horas até às 04:00 horas dos dias seguintes. ---------------- 
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 09/2007, de 17 de janeiro, alterado 
pelo D.L. n.º 278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído, o exercício de 
atividades ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode 
ser autorizado durante o período noturno (entre as 20:00 horas e as 08:00 horas) mediante 
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licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Tratando-se de um evento a realizar num fim-de-semana, julgo que não será suscetível 
de originar grande incomodidade ruidosa. -------------------------------------------------------------- 
---- 3. De acordo com a Direção-Geral de Espetáculos, estes eventos são considerados como 
�Exibição pública de videograma�. Assim sendo, são consideradas como atividades ruidosas 
temporárias, de acordo com o artigo 3.º, do RGR. ----------------------------------------------------- 
---- 4. Assim sendo, não vejo inconveniente na emissão da licença especial de ruído, desde 
que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Pela emissão das licenças é devido o pagamento das respetivas taxas fixadas no 
�Regulamento e Tabelas de Taxas�; --------------------------------------------------------------------- 
---- b) A utilização do aparelho de som não deverá ser suscetível de originar problemas para a 
saúde e bem-estar da vizinhança; ------------------------------------------------------------------------- 
---- c) A música não se deverá prolongar além das 04:00 horas da manhã; ------------------------ 
---- d) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adotar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, poderá 
ter de cessar o ruído de imediato; ------------------------------------------------------------------------ 
---- e) Enviar cópia da licença especial de ruído à GNR de Nelas, para efeito de 
conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------
4.6.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. LOCAL: 
BAR FÓRUM, EM NELAS. REQUERENTE: NUNO MANUEL PEGAS AMARAL � 
RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, Dr.ª 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, datado de 12 de abril de 2012, em que 
aprovou a emissão de licença especial de ruído, para o estabelecimento Bar Fórum, sito em 
Nelas, onde se efetuou um espetáculo de karaoke, nos dias 13 e 14 de abril de 2012, das 22:30 
horas às 04:00 horas dos dias seguintes e requerida por Nuno Manuel Pêgas Amaral, que a 
seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 12 de abril de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke: Nos dias 13/04/2012 e 14/04/2012, 
das 22:30 horas até às 04:00 horas dos dias seguintes. Local: Bar Fórum, em Nelas. 
Requerente: Nuno Manuel Pêgas Amaral --------------------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente vem solicitar autorização para efetuar um karaoke, nos dias 
13/04/2012 e 14/04/2012, das 22:30 horas até às 04:00 horas dos dias seguintes. ---------------- 
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 09/2007, de 17 de janeiro, alterado 
pelo D.L. n.º 278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído, o exercício de 
atividades ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode 
ser autorizado durante o período noturno (entre as 20:00 horas e as 08:00 horas) mediante 
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licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Tratando-se de um evento a realizar num fim-de-semana, julgo que não será suscetível 
de originar grande incomodidade ruidosa. -------------------------------------------------------------- 
---- 3. De acordo com a Direção-Geral de Espetáculos, estes eventos são considerados como 
�Exibição pública de videograma�. Assim sendo, são consideradas como atividades ruidosas 
temporárias, de acordo com o artigo 3.º, do RGR. ----------------------------------------------------- 
---- 4. Assim sendo, não vejo inconveniente na emissão da licença especial de ruído, desde 
que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Pela emissão das licenças é devido o pagamento das respetivas taxas fixadas no 
�Regulamento e Tabelas de Taxas�; --------------------------------------------------------------------- 
---- b) A utilização do aparelho de som não deverá ser suscetível de originar problemas para a 
saúde e bem-estar da vizinhança; ------------------------------------------------------------------------- 
---- c) A música não se deverá prolongar além das 04:00 horas da manhã; ------------------------ 
---- d) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adotar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, poderá 
ter de cessar o ruído de imediato; ------------------------------------------------------------------------ 
---- e) Enviar cópia da licença especial de ruído à GNR de Nelas, para efeito de 
conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------
4.7.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. LOCAL: 
SPASSO LOUNGE, EM NELAS. REQUERENTE: VANESSA SANTOS � 
RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, Dr.ª 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, datado de 12 de abril de 2012, em que 
aprovou a emissão de licença especial de ruído, para o estabelecimento Spasso Lounge, sito 
em Nelas, onde se efetuou um espetáculo de karaoke, no dia 14 de abril de 2012, das 23:00 
horas às 04:00 horas do dia seguinte e requerida por Vanessa Santos, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 12 de abril de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke: No dia 14/04/2012, das 23:00 horas 
até às 04:00 horas do dia seguinte. Local: Spasso Lounge, em Nelas. Requerente: Vanessa 
Santos -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação da requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A requerente vem solicitar autorização para efetuar um karaoke, no dia 14/04/2012, das 
23:00 horas até às 04:00 horas do dia seguinte. --------------------------------------------------------
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 09/2007, de 17 de janeiro, alterado 
pelo D.L. n.º 278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído, o exercício de 
atividades ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode 
ser autorizado durante o período noturno (entre as 20:00 horas e as 08:00 horas) mediante 
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licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Tratando-se de um evento a realizar num sábado, julgo que não será suscetível de 
originar grande incomodidade ruidosa. ------------------------------------------------------------------ 
---- 3. De acordo com a Direção-Geral de Espetáculos, estes eventos são considerados como 
�Exibição pública de videograma�. Assim sendo, são consideradas como atividades ruidosas 
temporárias, de acordo com o artigo 3.º, do RGR. ----------------------------------------------------- 
---- 4. Assim sendo, não vejo inconveniente na emissão da licença especial de ruído, desde 
que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Pela emissão das licenças é devido o pagamento das respetivas taxas fixadas no 
�Regulamento e Tabelas de Taxas�; --------------------------------------------------------------------- 
---- b) A utilização do aparelho de som não deverá ser suscetível de originar problemas para a 
saúde e bem-estar da vizinhança; ------------------------------------------------------------------------- 
---- c) A música não se deverá prolongar além das 04:00 horas da manhã; ------------------------ 
---- d) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adotar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, poderá 
ter de cessar o ruído de imediato; ------------------------------------------------------------------------ 
---- e) Enviar cópia da licença especial de ruído à GNR de Nelas, para efeito de 
conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
4.8.PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO - INÍCIO DA ATIVIDADE ÀS 
05:00 HORAS DA MANHÃ. LOCAL: RUA DAS FLORES, EM NELAS. 
REQUERENTE: JOSÉ EVARISTO AGUIAR FERNANDES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 03 de abril de 2012, da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------
---- �Pedido de alargamento de horário: Pedido de início da atividade às 05:00 horas da 
manhã. Local: Rua das Flores, em Nelas. Requerente: José Evaristo Aguiar Fernandes. --------
---- Solicitação do Requerente: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O requerente solicita o alargamento de horário permitido, de forma a iniciar a atividade 
às 05:00 horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas � Regime geral de funcionamento: --------------------------------------------------------------- 
---- Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, os estabelecimentos abrangidos pelo 
presente Regulamento podem escolher, através de requerimento dirigido ao Presidente da 
Câmara Municipal, os períodos de abertura e funcionamento entre as 06:00 horas e as 24:00 
horas de todos os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------ 
---- Artigo 13.º - Alargamento de horários: ------------------------------------------------------------- 
---- 1 � A Câmara Municipal tem competência para alargar os limites fixados no presente 
Regulamento, a requerimento do interessado, devendo para tal, apresentar, além da 
documentação referida no artigo 16.º, os seguintes documentos: ------------------------------------
---- a) Atestado da Junta da Freguesia e da força policial local, em como o alargamento do 
pedido de funcionamento não afeta a segurança, tranquilidade e o repouso dos cidadãos 
residentes; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- b) Ata da reunião da assembleia do condomínio, onde, por unanimidade, tenha sido 
deliberado não haver inconveniente no alargamento pretendido, nos casos em que o 
estabelecimento se encontre instalado em edifícios de utilização coletiva. ------------------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim sendo, de acordo com o artigo 13.º, do citado regulamento municipal e os 
pareceres emitidos, não vejo inconveniente na pretensão. --------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o alargamento de horário de 
funcionamento do estabelecimento, sito na Rua das Flores, em Nelas, passando a ter início da 
atividade às 05:00 horas da manhã, em que é requerente José Evaristo Aguiar Fernandes, nos 
termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos 
Particulares, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------------- 
4.9.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2012 � 
COMÉRCIO DE FRUTAS E HORTÍCOLAS. LOCAL: RUA DR. EDUARDO MARIA 
DOS SANTOS, LOJA A, BLOCO 3, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: 
MARIA AUSENDA SOUSA PINTO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 10 de abril de 2012, da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão de mapa de horário para o ano de 2012 � Comércio de Frutas e 
Hortícolas. Local: Rua Dr. Eduardo Maria dos Santos, Loja A, Bloco 3, em Canas de 
Senhorim. Requerente: Maria Ausenda Sousa Pinto. --------------------------------------------------  
---- Pretensão do Requerente: -----------------------------------------------------------------------------
---- 1. De acordo com o registo de entrada n.º 2.593, de 14/03/2012, a requerente pretende 
aprovação do mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento. --------------------
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16.º, 
do regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 09:00 h 
às 19:30 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao 
domingo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão do mapa de horário para o 
ano de 2012, para o estabelecimento de comércio de frutas e hortícolas, sito na Rua Dr. 
Eduardo Maria dos Santos, Loja A, Bloco 3, em Canas de Senhorim, em que é requerente 
Maria Ausenda Sousa Pinto, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica 
de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. -----------------------------------------------
4.10.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2012 � 
CAFÉ. LOCAL: RUA 21 DE MARÇO, LARGO DA FEIRA, EM SANTAR. 
REQUERENTE: FERNANDO JORGE CELESTINO VILABRIL � APROVAÇÃO 
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---- Presente uma informação, datada de 10 de abril de 2012, da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão de mapa de horário para o ano de 2012 � Café. Local: Rua 21 de 
março, Largo da Feira, em Santar. Requerente: Fernando Jorge Celestino Vilabril. ------------- 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o registo de entrada n.º 2.656, de 16/03/2012, o requerente pretende 
aprovação do mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento. --------------------
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16.º, 
do regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 07:00 h 
às 23:00 h, sextas e domingos, das 07:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e 
encerramento semanal. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão do mapa de horário para o 
ano de 2012, para o estabelecimento de café, sito na Rua 21 de março, Largo da Feira, em 
Santar, em que é requerente Fernando Jorge Celestino Vilabril, nos termos e de acordo com a 
informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------
4.11.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2012 � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 10 de abril de 2012, da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------ 
---- �Renovação de mapas de horários de 2012. ------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos 
seguintes estabelecimentos: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 2.438, de 09/03/2012 � �Café�, da Associação Recreativa, da 
Vila, de Senhorim, sito na Rua da Associação, n.º 4, na Vila de Senhorim, com o horário de 
funcionamento das 12:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e sem encerramento 
semanal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 2.516, de 13/03/2012 � �Design Bar�, de Paulo Alexandre G. 
Lourenço, sito na Rua da Estação, n.º 142, em Canas de Senhorim, com o horário de 
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funcionamento das 20:00 h às 02:00 h, sextas, sábados e vésperas de feriados das 20:00 h às 
04:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ----------------------------------------  
---- - Registo de entrada n.º 2.519, de 13/03/2012 � �Restauração�, de António Fernando 
Coimbra Avelino, sito na Rua das Amoreiras, n.º 55, em Moreira, com o horário de 
funcionamento das 08:00 h às 22:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ---
---- - Registo de entrada n.º 2.542, de 13/03/2012 � �Centro de Estudos�, de Liliana Marlene 
Mendes Loureiro, sito no Largo João de Deus, n.º 104, 1.º Esq.º, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 07:00h às 24:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao 
domingo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 3.254, de 04/04/2012 � �Reparação de Automóveis�, de José 
Manuel Marques Loureiro, sito no Vale Escuro, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento das 08:30 h às 18:30h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:00h e 
encerramento semanal ao sábado e domingo. --------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.�-------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, 
atrás referidos, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------------------------------------------------------------ 
4.12.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
ESPLANADA. LOCAL: QUINTA DO POMAR, LOTE 2, EM NELAS. 
REQUERENTE: SANDRA CRISTINA COSTA AMARAL � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 10 de abril de 2012, da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------- 
---- �Pedido de licenciamento de ocupação da via pública com esplanada. Local: Quinta do 
Pomar, Lote 2, em Nelas. Requerente: Sandra Cristina Costa Amaral ------------------------------
---- I. Foi solicitado à Sr.ª Presidente da Câmara o licenciamento para ocupação da via 
pública, com mesas e cadeiras, numa área de 18,00 metros quadrados, durante os meses de 
abril, maio, junho, julho, agosto e setembro do corrente ano, em frente ao seu estabelecimento 
de café. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Da visita ao local por estes Serviços de Fiscalização, verificou-se que o requerente 
pretende ocupar a área de 18,00 metros quadrados (6,00 m x 3,00 m). ----------------------------- 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de ocupação da via 
pública com mesas e cadeiras numa área de 18,00 metros quadrados, desde que a mesma não 
prejudique a circulação de pessoas. ---------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento de ocupação da via 
pública com mesas e cadeiras, requerida por Sandra Cristina Costa Amaral, junto do seu 
estabelecimento de café, sito Quinta do Pomar, Lote 2, em Nelas, numa área de dezoito 
metros quadrados, durante os meses de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro do 
corrente ano, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------------------------------------------------------------ 
4.13.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
ESPLANADA. LOCAL: AV.ª JOÃO XXIII, LOTE 5, R/C ESQ.º, EM NELAS. 
REQUERENTE: JOSÉ MANUEL C. PAIVA, UNIPESSOAL, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 10 de abril de 2012, da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------- 
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---- �Pedido de licenciamento de ocupação da via pública com esplanada. Local: Av.ª João 
XXIII, Lote 5, R/C Esq.º, em Nelas. Requerente: José Manuel C. Paiva, Unipessoal, Ld.ª. -----
---- I. Foi solicitado à Sr.ª Presidente da Câmara o licenciamento para ocupação da via 
pública, com mesas e cadeiras, numa área de 25,00 metros quadrados, durante os meses de 
maio, junho, julho e agosto do corrente ano, em frente ao seu estabelecimento de padaria e 
pastelaria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Assim, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de ocupação da via 
pública com mesas e cadeiras numa área de 25,00 metros quadrados, desde que a mesma não 
prejudique a circulação de pessoas. ---------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento de ocupação da via 
pública com mesas e cadeiras, requerida pela firma José Manuel C. Paiva, Unipessoal, Ld.ª, 
junto do seu estabelecimento de padaria e pastelaria, sito na Av.ª João XXIII, Lote 5, R/C 
Esq.º, em Nelas, numa área de vinte e cinco metros quadrados, durante os meses de maio, 
junho, julho e agosto do corrente ano, nos termos e de acordo com a informação da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ----------------------------------
4.14.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE � COLOCAÇÃO DE DUAS 
CORTINAS DE ROLO E UM RECLAMO LUMINOSO NA PAREDE DA ENTRADA 
DO ESTABELECIMENTO DE CAFETARIA SNACK BAR TITANIC. LOCAL: 
NELAS. REQUERENTE: MARIA HELENA COSTA TAVARES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 10 de abril de 2012, da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------- 
---- �Licença de Publicidade � Duas cortinas de rolo e um anúncio luminoso � Registo n.º 
2657, de 16/03/2012. Local: Na parede da entrada do estabelecimento. Requerente: Maria 
Helena Costa Tavares -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Foi solicitada autorização de colocação de um reclamo luminoso na parede do seu 
estabelecimento, com as seguintes dimensões: 3,85 m x 0,50 m e duas cortinas, com a medida 
máxima de cumprimento de 3,40 m e medida máxima de abertura de 3,50 m, conforme 
desenho anexo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas, é da 
competência da Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento da publicidade. ------ 
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12.º, do 
regulamento supracitado. Assim, nada a opor. --------------------------------------------------------- 
---- 2. Os Serviços Técnicos deverão dar parecer sobre o referido no local. ----------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a colocação de duas cortinas de rolo e 
um reclamo luminoso na parede da entrada do estabelecimento de Cafetaria Snack Bar 
Titanic, sito em Nelas, em que é requerente Maria Helena Costa Tavares, nos termos e de 
acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.15.ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL DO CIMO DO 
POVO, DE NELAS � PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE UMA MANIFESTAÇÃO 
DESPORTIVA � VI PASSEIO TODO-O-TERRENO NOTURNO, NO DIA 14 DE 
ABRIL DE 2012 � LOCAL: CONCELHO DE NELAS - RATIFICAÇÃO DE 
DESPACHO 
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vice-Presidente, 
Dr. Manuel da Conceição Marques, datado de 13 de abril de 2012, que aprovou a realização 
de uma manifestação desportiva � VI Passeio Todo-o-Terreno Noturno, nos dias 14 e 15 de 
abril de 2012, no Concelho de Nelas, requerido pela Associação Desportiva Recreativa e 
Cultural do Cimo do Povo, de Nelas, que a seguir se transcreve: -----------------------------------
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 13 de abril de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Pedido de realização de uma manifestação desportiva � VI Passeio Todo-o-Terreno 
Noturno, no dia 14 de abril de 2012 � Registo n.º 3.017, de 26/03/2012. Local: Concelho de 
Nelas. Requerente: Associação Desportiva Recreativa e Cultural do Cimo do Povo, de Nelas.  
----- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. A associação requerente solicita autorização para a realização de uma atividade de 
divertimento público que afeta o trânsito normal � �Passeio TT� a realizar no dia 14/04/2012, 
das 15:00 h às 14:00 h, do dia seguinte, conforme planta em anexo. ------------------------------- 
---- II � Enquadramento legal: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O pedido de autorização para a realização de outras atividades que podem afetar o 
trânsito normal está sujeita ao regime jurídico previsto no D.R. n.º 2-A/2005, de 24/03, de 
acordo com o seu artigo 7.º ------------------------------------------------------------------------------- 
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Solicitado parecer à EP � Estradas de Portugal, S.A. e ao Município de Seia (ofícios 
datados de 03/04/2012), atendendo à proximidade do dia do evento: 14/04/2012, ainda não se 
obteve qualquer resposta ao pedido de parecer. Assim sendo, deverá dar-se continuidade ao 
processo administrativo, de forma a dar resposta ao solicitado, sob pena de o pedido ficar sem 
resposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Assim, encontrando-se o pedido devidamente instruído, não vejo qualquer 
inconveniente na realização do divertimento público, devendo, no entanto, a entidade 
organizadora tomar as medidas necessárias de forma a assegurar a segurança dos participantes 
e o normal fluxo do trânsito nas vias utilizadas. ------------------------------------------------------- 
---- 3. Mais informo que a entidade organizadora deverá ainda garantir que: ----------------------
---- a) Não podem provocar interrupções do trânsito, nem total, nem parcial, salvo nos troços 
de vias públicas em que decorre a manifestação, com exceção das Estradas Nacionais e das 
estradas do Município de Seia; --------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Quando se realizem em via aberta ao trânsito, quer os participantes, quer os 
organizadores, devem respeitar as regras de trânsito, bem como as ordens e instruções dos 
agentes reguladores do trânsito; -------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Informações colocadas na via relacionadas com a realização da manifestação, devem 
ser retiradas imediatamente após a passagem do último participante; ------------------------------
---- d) Não sejam pintados quaisquer símbolos, ou marcas, nas estradas nacionais; --------------
---- e) Qualquer dano causado nas estradas é da responsabilidade da entidade organizadora; ---
---- f) Aconselha-se que a prova seja acompanhada por patrulhas da GNR, ou outra entidade 
de segurança e saúde. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- 3. O requerente deverá ser informado do parecer da GNR, datado de 11/04/2012. ----------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------
4.16.ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL DO CIMO DO 
POVO, DE NELAS � PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS 
MUNICIPAIS � TAXAS PELA LICENÇA DE REALIZAÇÃO DE UMA 
MANIFESTAÇÃO DESPORTIVA � VI PASSEIO TODO-O-TERRENO NOTURNO, 
NO DIA 14 DE ABRIL DE 2012 � ISENTAR, OU REDUZIR, OU INDEFERIR O 
PEDIDO. LOCAL: CONCELHO DE NELAS - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vice-Presidente, 
Dr. Manuel da Conceição Marques, datado de 13 de abril de 2012, a isentar a Associação 
Desportiva Recreativa e Cultural do Cimo do Povo, de Nelas, do pagamento das taxas 
municipais devidas pela emissão de licença de realização de uma manifestação desportiva � 
VI Passeio Todo-o-Terreno Noturno, nos dias 14 e 15 de abril de 2012, no Concelho de 
Nelas, exarado na informação, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão (isentar a taxa municipal). Este ato deverá ser ratificado na próxima 
reunião da Câmara Municipal.� -------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 12 de abril de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: --------------------
---- �Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais � Taxas pela licença de realização 
de manifestação desportiva � �VI Passeio Todo-o-Terreno Noturno�, no dia 14/04/2012 �
Isentar, ou Reduzir, ou Indeferir o pedido. Local: Concelho de Nelas. Requerente: Associação 
Desportiva, Recreativa e Cultural do Cimo do Povo, de Nelas ------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento das taxas municipais devidas pela 
licença de uma atividade de divertimento público que afeta o trânsito normal � �Passeio TT�, 
a realizar no dia 14/04/2012 das 15:00 h às 14:00 h do dia seguinte, ao abrigo do n.º 2, da 
alínea c, do artigo 5.º, do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, conforme 
fotocópias em anexo das respetivas certidões. ----------------------------------------------------------
---- II � Enquadramento legal: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, n.º 2, da alínea 
c), do artigo 5.º: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Na medida do interesse público municipal de que se revistam os atos cujo licenciamento 
se pretende obter, ou as prestações de serviços requeridas, podem ainda beneficiar de isenção, 
ou de redução do pagamento de taxas e outras receitas municipais: --------------------------------
---- - Alínea c) As associações religiosas, culturais, desportivas, profissionais, ou recreativas, 
legalmente constituídas e as comissões fabriqueiras de igrejas e capelas pelas atividades que 
se destinem, diretamente, à realização dos seus fins estatutários; ---------------------------------- 
---- 2. As isenções e reduções referidas no número anterior não afastam a necessidade de 
apresentação de requerimento dirigido à Câmara Municipal das necessárias licenças, quando 
devidas, nos termos da lei, ou Regulamento Municipal, nem dispensam o prévio 
licenciamento municipal a que houver lugar. ----------------------------------------------------------- 
---- 3. As isenções e reduções referidas no n.º 2 serão concedidas por deliberação da Câmara 
Municipal mediante requerimento dos interessados e apresentação de prova da qualidade em 
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que requerem e dos requisitos exigidos para a concessão da isenção ou redução. ----------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Os interessados apresentaram um requerimento de isenção do pagamento das taxas 
municipais, por ser considerada uma associação recreativa e cultural, conforme documentos 
em anexo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, como o pedido se encontra devidamente instruído, deixo à consideração 
de V.ª Ex.ª isentar, reduzir, ou indeferir o pedido. ----------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------  
4.17.ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL �OS CARVALHENSES�, DE 
CARVALHAL REDONDO � PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS 
MUNICIPAIS � TAXAS PELA LICENÇA DE REALIZAÇÃO DE UM 
DIVERTIMENTO PÚBLICO (BTT) � PASSEIO DA LIBERDADE, A REALIZAR NO 
DIA 25 DE ABRIL DE 2012, DAS 08:00 H ÀS 12:00 H - ISENTAR, OU REDUZIR, OU 
INDEFERIR O PEDIDO � LOCAL: CONCELHO DE NELAS - RATIFICAÇÃO DE 
DESPACHO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, Dr.ª 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, datado de 12 de abril de 2012, a isentar a 
Associação Recreativa e Cultural �Os Carvalhenses�, de Carvalhal Redondo, do pagamento 
das taxas municipais devidas pela emissão de licença de realização de um divertimento 
público (BTT) � �Passeio da Liberdade�, a realizar no dia 25/04/2012, das 08:00 h às 12:00 h, 
no Concelho de Nelas, exarado na informação, que a seguir se transcreve: ------------------------
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão (isentar a taxa municipal). Este ato deverá ser ratificado na próxima 
reunião da Câmara Municipal.� -------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 12 de abril de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: --------------------
---- �Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais � Taxas pela licença de realização 
de um divertimento público (BTT) �Passeio da Liberdade�, a realizar no dia 25/04/2012, das 
08:00 h às 12:00 h � Isentar, ou Reduzir, ou Indeferir o pedido. Local: Concelho de Nelas. 
Requerente: Associação Recreativa e Cultural �Os Carvalhenses�, de Carvalhal Redondo -----
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento das taxas municipais devidas pela 
licença de divertimento público (BTT) � �Passeio da Liberdade�, a realizar no dia 25/04/2012 
das 08:00 h às 12:00 h, ao abrigo do n.º 2, da alínea c, do artigo 5.º, do Regulamento e Tabela 
de Taxas Municipais de Nelas, conforme fotocópias em anexo das respetivas certidões. --------
---- II � Enquadramento legal: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, n.º 2, da alínea 
c), do artigo 5.º: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Na medida do interesse público municipal de que se revistam os atos cujo licenciamento 
se pretende obter, ou as prestações de serviços requeridas, podem ainda beneficiar de isenção, 
ou de redução do pagamento de taxas e outras receitas municipais: --------------------------------
---- - Alínea c) As associações religiosas, culturais, desportivas, profissionais, ou recreativas, 
legalmente constituídas e as comissões fabriqueiras de igrejas e capelas pelas atividades que 
se destinem, diretamente, à realização dos seus fins estatutários; ---------------------------------- 
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---- 2. As isenções e reduções referidas no número anterior não afastam a necessidade de 
apresentação de requerimento dirigido à Câmara Municipal das necessárias licenças, quando 
devidas, nos termos da lei, ou Regulamento Municipal, nem dispensam o prévio 
licenciamento municipal a que houver lugar. ----------------------------------------------------------- 
---- 3. As isenções e reduções referidas no n.º 2 serão concedidas por deliberação da Câmara 
Municipal mediante requerimento dos interessados e apresentação de prova da qualidade em 
que requerem e dos requisitos exigidos para a concessão da isenção ou redução. ----------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Os interessados apresentaram um requerimento de isenção do pagamento das taxas 
municipais, por ser considerada uma associação recreativa e cultural, conforme documentos 
em anexo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, como o pedido se encontra devidamente instruído, deixo à consideração 
de V.ª Ex.ª isentar, reduzir, ou indeferir o pedido. ----------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------  
 

5 � INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

---- Não houve qualquer intervenção neste Período. --------------------------------------------------- 
 

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

A Presidente, 
 

__________________________________________ 
 

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

__________________________________________ 
 


