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ATA N.º 4 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM VINTE E OITO DE 
FEVEREIRO DE DOIS MIL E DOZE  

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

 
ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, com três votos a favor, dos Senhores Vereadores, 
Adelino José Borges Amaral, Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge 
David Sousa Paiva e três abstenções, da Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Leonor 
Marques de Figueiredo Silva Pedro, do Senhor Vice-Presidente, Dr. Manuel da Conceição 
Marques e do Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, a ata da reunião 
ordinária anterior, realizada em 14 de fevereiro de 2012, a qual tinha sido aprovada em 
minuta, no final da reunião, para efeitos imediatos. ---------------------------------------------------
----- A Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, 
o Senhor Vice-Presidente, Dr. Manuel da Conceição Marques e o Senhor Vereador Dr. 
Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, declararam que se abstiveram na votação da ata da 
reunião ordinária, realizada em 14 de fevereiro de 2012, por não terem estado presentes nessa 
reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 167.797,41 � (cento e sessenta e sete mil 
setecentos e noventa e sete euros e quarenta e um cêntimos); - De operações extra 
orçamentais: 200.961,10 � (duzentos mil novecentos e sessenta e um euros e dez cêntimos). -- 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 

 
---- Não foram apresentados assuntos para serem incluídos na Ordem do Dia. --------------- 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
---- Não foram apresentados assuntos no Período de Antes da Ordem do Dia. -------------------- 
 

ORDEM DO DIA 
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1 � PATRIMÓNIO MUNICIPAL 
 

1.1.ATA DA HASTA PÚBLICA PARA A VENDA DE TRÊS AUTOCARROS, 
PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, MARCA VOLVO B7R, MATRÍCULAS: 79-58-SE, 
64-30-UR E 12-70-OJ � RATIFICAÇÃO 
---- Na sequência das deliberações tomadas na reunião ordinária do Executivo Municipal, 
realizada em 10 de janeiro de 2012, a Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, ratificar a ata referente à venda, por hasta pública, para a venda de três 
autocarros, propriedade do Município, marca Volvo B7R, matrículas: 79-58-SE, 64-30-UR e 
12-70-OJ, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------- 
---- �ATA DA HASTA PÚBLICA PARA A VENDA DE TRÊS AUTOCARROS, 
PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, MARCA VOLVO B7R, MATRÍCULAS: 79-58-SE, 64-
30-UR E 12-70-OJ ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Às quinze horas do dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e doze, no Salão Nobre do 
edifício da Câmara Municipal de Nelas, compareceu o Exm.º Senhor Vice-Presidente da 
Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques e os restantes Membros da Comissão da hasta 
pública, nomeada por Edital da Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal, datado de 
dezasseis de janeiro de dois mil e doze, para proceder aos trabalhos para a realização da hasta 
pública, para a venda de três autocarros, propriedade do Município, marca Volvo B7R, 
matrículas: 79-58-SE, 64-30-UR e 12-70-OJ, assim constituída: ------------------------------------ 
---- - Presidente: Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques; --------------
---- - Vogal: Chefe de Divisão da Unidade Orgânica de Projetos e Planeamento Municipal, 
Eng.º Luís Adelino Guerra Almeida Ferreira; ---------------------------------------------------------- 
---- - Vogal: Técnica Superior, responsável pela Unidade Orgânica Administrativa e 
Financeira, Célia dos Anjos Pais Amaral Tavares. ---------------------------------------------------- 
---- Por não ter comparecido ninguém na presente hasta pública, o Exm.º Senhor Vice-
Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, na sua qualidade de Presidente da 
Comissão constituída para esta hasta pública, depois de aguardar 30 minutos para eventuais 
atrasos, deu por findos os trabalhos da mesma, sobre os quais se lavrou a presente ata, que vai 
ser assinada por todos os membros da referida Comissão, a qual deverá ser presente à próxima 
reunião da Câmara Municipal, para ratificação.� ------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente informou a Câmara que não apareceu nenhum licitador, mas que 
tinha recebido um telefonema de um eventual licitador, o qual a informou que não 
compareceu por impedimento pessoal. ------------------------------------------------------------------ 
---- Face a esta informação, a Câmara aprovou nova alienação, em hasta pública, dos três 
autocarros, propriedade do Município, acima referidos, em data e nas condições a designar 
pela Senhora Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------- 

 
2 � OBRAS PÚBLICAS 

 
2.1.LIGAÇÃO DA ROTUNDA DAS EIRAS À E.N. N.º 234, EM NELAS � 3.ª 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERÍODO DE MAIS 2 MESES � APROVAÇÃO   
---- Presente o ofício n.º RO-RO 315IF 1/12, datado de 16 de fevereiro de 2012, da firma 
Embeiral � Engenharia e Construção, S.A., com sede na Reta da Ribeira, Travanca de 
Bodiosa, Viseu, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
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---- Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas � 3.ª Prorrogação de prazo ---------
---- Devido às condições climatéricas verificadas nos últimos tempos que têm dificultado o 
curso normal dos trabalhos programados, solicito a V.ª Ex.ª uma prorrogação graciosa de 
prazo de execução pelo período de 2 (dois) meses, ou seja, até 18 de abril de 2012, prazo que 
se julga necessário para a finalização dos trabalhos da obra: �Ligação da Rotunda das Eiras à 
E.N. n.º 234, em Nelas�. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- No ofício atrás descrito encontra-se exarada uma informação, datada de 22 de fevereiro de 
2012, da Unidade Orgânica de Projetos e Planeamento Municipal, que a seguir se transcreve: 
---- �Atendendo a que os trabalhos em falta dizem respeito à pavimentação que exige boas 
condições de temperatura ambiente, julgo que será de concordar com o solicitado, ficando, 
deste modo, estes trabalhos para realizar em tempo mais quente.� ---------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que se ia abster na votação da 
presente prorrogação, pois em seu entender não tem havido tempo frio que justifique tal 
pedido de prorrogação de prazo de execução da obra. ------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vice-Presidente, Dr. Manuel da Conceição Marques, informou a Câmara que 
tinha informação dos Serviços Técnicos de Obras que a obra �Ligação da Rotunda das Eiras à 
E.N. n.º 234, em Nelas�, deverá ficar concluída em finais de março de 2012. --------------------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com cinco votos favoráveis, 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, Maria 
Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva e uma abstenção do 
Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, aprovar a terceira prorrogação graciosa, pelo 
período de mais dois meses, para execução da obra: �Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 
234, em Nelas�, adjudicada à firma Embeiral � Engenharia e Construção, S.A., nos termos e 
de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Projetos e Planeamento Municipal, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

3 � AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
 

3.1.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO NÍVEL DOS CUIDADOS DE 
SAÚDE � PROPOSTA DE PROCEDIMENTO � 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 06 de fevereiro de 2012, em que 
aprovou a abertura de procedimento para a prestação de serviços de assessoria ao nível de 
cuidados de saúde nas extensões de Santar e Carvalhal Redondo - Ajuste direto nos termos da 
alínea a), do n.º 1, do artigo 20.º, do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, que a 
seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Concordo. Agende-se para próxima reunião de Câmara para ratificação.� ------------------ 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 06 de fevereiro de 2012, da Unidade 
Orgânica de Projetos e Planeamento Municipal, que a seguir se transcreve: ---------------------- 
---- �Prestação de serviços de assessoria ao nível de cuidados de saúde - Ajuste direto nos 
termos da alínea a), do n.º 1, do artigo 20.º, do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de 
outubro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- Em sequência das ordens de V. Ex.ª para se contratar a empresa Bioseia � Clínica Médica 
Lda, para prestar serviços de assessoria ao nível de cuidados de saúde nas extensões de Santar 
e Carvalhal Redondo, informo que estes serviços consultaram a empresa que manifestou 
vontade em executar estes serviços pelo valor de 960,00 � mensais (cerca de 20,00 �/hora), 
valor que se considera abaixo do normalmente praticado. -------------------------------------------- 
---- De acordo com o art.º 127.º, do CCP, não há nos nossos Serviços, técnicos com a 
especialidade necessária para a prestação desta tarefa. ------------------------------------------------ 
---- Atendendo a que V. Ex.ª pretende que este contrato vigore durante 3 anos (36 meses), o 
preço base deste procedimento atinge o montante de 34.560,00 �. ----------------------------------
---- Face a este valor, informo que será necessário proceder à abertura de um concurso por 
ajuste direto previsto na alínea a), do número 1, do art.º 16.º, do CCP e de acordo com a alínea 
a), do n.º 1, do artigo 20.º, do citado Código. ----------------------------------------------------------- 
---- Como vai ser convidada a apresentar proposta apenas uma entidade, compete aos Serviços 
da Unidade Orgânica de Projetos e Planeamento Municipal pedir esclarecimentos sobre a 
mesma e submeter o projeto da decisão de adjudicação ao órgão competente para a decisão de 
contratar de acordo com o estabelecido no art.º 125.º do CCP. --------------------------------------
---- Para efeitos de aprovação, anexa-se o convite e o caderno de encargos. -----------------------
---- À superior consideração de V. Ex.ª� ---------------------------------------------------------------- 
3.2.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO NÍVEL DOS CUIDADOS DE 
SAÚDE � RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, Dr.ª 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, datado de 16 de fevereiro de 2012, em que 
aprovou a adjudicação e a minuta do contrato, com a firma Bioseia, Clínica Médica, Ld.ª, para 
a prestação de serviços de assessoria ao nível de cuidados de saúde nas extensões de Santar e 
Carvalhal Redondo - Ajuste direto nos termos da alínea a), do n.º 1, do artigo 20.º, do CCP, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 
---- �Concordo. Aprovo a adjudicação e a minuta do contrato. À próxima reunião para 
ratificação.� ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 14 de fevereiro de 2012, da Unidade 
Orgânica de Projetos e Planeamento Municipal, que a seguir se transcreve: --------------------- 
---- �Aquisição de serviços ao nível de cuidados de saúde � Decisão de adjudicação (Art.º 
125.º) - Ajuste direto nos termos da alínea a), do n.º 1, do artigo 20.º, do CCP, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
278/2009, de 2 de outubro. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ajuste direto n.º 3/2012 � S; Convite enviado em 06/02/2012; Abertura da proposta em 
13/02/2012; Preço base do concurso: (34.560,00�, S/IVA). ------------------------------------------ 
---- Nos termos previstos e na sequência do despacho de V. Ex.ª de 06/02/2012 que aprovou a 
abertura deste procedimento, foi efetuada consulta à firma Bioseia, Clínica Médica, Lda. ------
---- II-Proposta apresentada S/IVA: ---------------------------------------------------------------------- 

Prestador de Serviços Contrato/Meses Valor Mensal Total S/IVA 
Bioseia, Clínica Médica, Ld.ª  36 960,00 � 34.560,00 � 

 III - Adjudicação: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1 � Proposta de adjudicação -------------------------------------------------------------------------- 
---- A proposta apresentada inclui preço para serviços ao nível dos serviços de saúde às 
populações servidas pelas extensões de Carvalhal Redondo e Santar, durante 36 meses, de 
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acordo com o solicitado no convite e caderno de encargos, pelo que não há necessidade de 
pedir esclarecimentos sobre a mesma. ------------------------------------------------------------------- 
---- Pelo exposto e atendendo a que o preço apresentado não ultrapassa o preço máximo anual 
fixado no convite, (34.560,00 �) julga-se que os serviços de assessoria ao nível dos cuidados 
de saúde devidamente identificados no Caderno de Encargos poderão ser adjudicados ao 
prestador de serviços �Bioseia, Clínica Médica, Lda�, por um período de 36 meses pelo valor 
mensal de 960,00 �, perfazendo o valor global de 34.560,00 �, isentos do Imposto Sobre o 
Valor Acrescentado de acordo com o artigo 9.º, do Código do CIVA, sendo os pagamentos 
efetuados mensalmente. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2 � Caução ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Atendendo ao valor apresentado e de acordo com o estabelecido no n.º 2, do art.º 88.º, do 
D. L. n.º 18/2008 e no caderno de encargos, não é exigida a prestação de caução. ---------------
---- 3 � Documentos de habilitação ---------------------------------------------------------------------- 
---- Nos termos da alínea j), do n.º 1, do art.º 115.º, do CCP, o prazo para a apresentação dos 
documentos de habilitação foi fixado no ponto 17 do convite. --------------------------------------- 
---- 4 � Erros e omissões no caderno de encargos: ----------------------------------------------------- 
---- Não foram apresentadas listas de erros ou omissões do caderno de encargos, por parte do 
concorrente nos termos do art.º 61.º, do CCP. ---------------------------------------------------------- 
---- 5 � Celebração de contrato / Aprovação da minuta do contrato ---------------------------------
---- Não tendo sido exigida a prestação de caução propõe-se, nos termos do n.º 2, do art.º 98.º, 
do CCP, a aprovação da minuta do contrato em anexo, a celebrar com o adjudicatário. ---------
---- Pelo exposto, depois de aprovação superior, proceder-se-á, nos termos do n.º 1, do artigo 
77.º, do CCP, ao envio da notificação da adjudicação ao adjudicatário, Bioseia, Clínica 
Médica, Lda, a qual será acompanhada desta decisão de adjudicação. -----------------------------
---- Nos termos do n.º 2, do art.º 77.º, do CCP, o adjudicatário será igualmente notificado para 
apresentar os documentos de habilitação exigidos no prazo fixado pela entidade adjudicante.� 
 

4 � EDUCAÇÃO E CULTURA 
 
4.1.EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR/INSCRIÇÕES A TÍTULO EXCECIONAL DE 
CRIANÇAS QUE COMPLETEM OS 3 ANOS APÓS 31 DE DEZEMBRO DO ANO 
LETIVO EM CURSO � APROVAÇÃO 
----Presente cópia do ofício n.º S/373/2012, datado de 06 de janeiro de 2012, enviado pelo 
Diretor de Serviços de Apoio Pedagógico e Organização Escolar ao Diretor do Agrupamento 
de Escolas de Nelas, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------- 
---- �Exm.º Senhor Diretor do Agrupamento de Escolas ----------------------------------------------
--- Educação Pré-Escolar � Maria Santos de Figueiredo ----------------------------------------------
---- Na sequência do pedido efetuado pelos pais/encarregados de educação de Maria Santos 
Figueiredo, nascida em 02-01-2009, para antecipação da matrícula em educação pré-escolar, 
face à existência de vaga, no Jardim de Infância pretendido, cumpre-me informar V.ª Ex.ª de 
que, atenta a idade da criança, esta ainda não se encontra abrangida pela educação pré-escolar, 
no ano letivo 2011/2012, dado que completa os 3 anos de idade após 31 de dezembro de 
2011, pelo que deverá ser encontrada outra resposta na comunidade mais adequada para esta 
idade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Mais se solicita que do teor deste ofício seja dado conhecimento ao encarregado de 
educação.� --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Presente, também, cópia do ofício n.º 6.1./72, datado de 01 de fevereiro de 2012, enviado 
pelo Diretor do Agrupamento de Escolas de Nelas à Exm.ª Senhora Diretora Regional de 
Educação do Centro, com sede em Coimbra, que a seguir se transcreve: --------------------------
---- �Exm.ª Senhora Diretora Regional de Educação do Centro -------------------------------------
---- Educação Pré-Escolar/Inscrições a título excecional de crianças que completem os 3 anos 
após 31 de dezembro do ano letivo em curso. ---------------------------------------------------------- 
---- Na sequência de inúmeros pedidos de inscrição de crianças, a título excecional, que 
completem 3 anos a partir de 31 de dezembro, no ano letivo 2005/2006, a Sr.ª Diretora 
Regional Adjunta exarou um despacho em 26/01/06, do seguinte teor: ----------------------------
---- �Quanto à data de inscrição para a Educação Pré-Escolar, após 31 de dezembro de cada 
ano, na medida em que os equipamentos do Pré-Escolar estão feitos para servir as crianças e 
suas famílias, devem estas, ser autorizadas a título excecional, a frequentar os EEPE, da rede 
pública, a partir do momento em que completem os três anos de idade.� -------------------------- 
---- Com base neste despacho, nos anos seguintes, os encarregados de educação foram 
requerendo a inscrição dos filhos na Educação Pré-Escolar a partir do momento em que os 
filhos faziam três anos de idade. Considerando a excecionalidade do despacho, os 
agrupamentos iam enviando os pedidos dos pais, para despacho da DREC, à medida que os 
mesmos davam entrada, desde que se verificasse existência de vaga no Jardim pretendido. 
Estes pedidos tiveram sempre despacho favorável até ao ano letivo 2010/2011, pelo que, de 
certa forma, os pais já entendiam este pedido como um dado adquirido considerando o hábito 
criado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este ano letivo, o primeiro pedido efetuado para inscrição da criança Maria Santos 
Figueiredo, nascida a 02/01/2009, recebeu da DREC um parecer desfavorável sugerindo-se 
que fosse encontrada outra resposta na comunidade mais adequada para esta idade. Os pais 
não entenderam a solução proposta pois, para além de não existirem outras soluções na aldeia, 
Moreira, só frequentam o Jardim 9 crianças. Para os encarregados de educação, atendendo a 
que as crianças já têm três anos quando pretendem a entrada, estão em melhores condições de 
idade que aquelas já entraram em setembro e só fizeram três anos após esta data e até 31 de 
dezembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para além do pedido atrás referido, já foram apresentados neste Agrupamento os seguintes 
pedidos de autorização de frequência do Jardim de Infância, a partir da data em que 
completem três anos, as seguintes crianças: ------------------------------------------------------------ 
---- - Jardim de Infância de Moreira: Bruno Filipe Dias Soares, nascido em 15/01/2009; -------
---- - Jardim de Infância de Vilar Seco: Ana Francisca Silva Luz, nascida em 29/01/2009; - 
João Pedro Antunes Correia, nascido em 18/02/2009; - João Pedro Freitas Gouveia, nascido 
em 21/03/2009; - Ana Luísa Abrantes Melo, nascida em 22/04/2009. ------------------------------
---- - Jardim de Infância de Santar: - Vanessa Ramos Gabriel, nascida em 25/03/2009. ---------
---- - Centro Escolar de Nelas: - Jonas Soares Pinto, nascido em 18/04/2009. --------------------
---- Todos os Jardins pretendidos têm vaga nos grupos já constituídos pelo que não haverá 
encargos de financiamento com a frequência destas crianças. Nas localidades de residência 
das crianças, ou não há respostas, o que acontece na maioria dos casos, ou se as há são caras e 
incomportáveis para as famílias, principalmente na época de crise que atravessamos. -----------
---- Pelo atrás exposto, solicito a V.ª Ex.ª que reanalise esta situação e autorize, a título 
excecional para o presente ano letivo, a frequência do Jardim de Infância a estas crianças e a 
outras que o venham a solicitar, a partir da data em que fazem três anos, desde que exista vaga 
nos grupos formados e daí não resultem custos adicionais.� ----------------------------------------- 
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---- Presente, também, cópia do ofício n.º S/3391/2012, datado de 06 de fevereiro de 2012, 
enviado pelo Diretor de Serviços de Apoio Pedagógico e Organização Escolar ao Diretor do 
Agrupamento de Escolas de Nelas, que a seguir se transcreve: -------------------------------------- 
---- �Ex.m.º Senhor Diretor do Agrupamento de Escolas de Nelas ---------------------------------- 
---- Educação Pré-Escolar � matrículas de crianças que completem os 3 anos após 31 de 
dezembro do ano letivo em curso. ------------------------------------------------------------------------ 
---- Relativamente às situações expostas pelo ofício de referência e, a fim de colocarmos à 
consideração da Sr.ª Diretora Regional a eventual autorização de matrícula das crianças 
mencionadas, solicitamos o envio a estes Serviços da seguinte documentação: -------------------
---- 1 � Parecer do Município relativamente à possibilidade de aceitação destas crianças na 
componente de apoio à família, uma vez que já foi assinado o acordo de colaboração, que visa 
o financiamento desta componente; ---------------------------------------------------------------------- 
---- 2 � Declaração da inexistência de creche nas localidades onde estas crianças habitam; -----
---- 3 � Comprovativo de carência económica relativamente aos seus agregados familiares.� --
---- Presente, também, um e-mail, datado de 08 de fevereiro de 2012, enviado pelo Diretor do 
Agrupamento de Escolas de Nelas aos seus Colegas e aos Serviços Educativos do Município 
de Nelas, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------- 
---- �Caras Colegas: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Tendo em atenção os vários pedidos dos Encarregados de Educação para a inscrição na 
Educação Pré-Escolar de crianças que completam os 3 anos em 31 de dezembro, e após 
recusa do primeiro pedido (anexo 1) referente à criança Maria Santos Figueiredo, de Moreira, 
depois de vários contactos infrutíferos, remetemos à DREC um pedido (anexo 2) de reanálise 
da situação recusada, assim como de outros pedidos entretanto entregues. ------------------------
---- Relativamente a esta exposição foi-nos solicitado o envio da documentação constante do 
anexo 3. Assim, solicita-se a todas as colegas que tenham pedidos de matrícula de crianças 
nas condições indicadas, que solicitem aos encarregados de educação os documentos 
necessários de forma a instruirmos os processos de acordo com o agora solicitado.� ------------
---- Presente, ainda, uma informação, datada de 27 de fevereiro de 2012, da Unidade Orgânica 
dos Serviços Educativos, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------- 
---- �Inscrições, a título excecional, de crianças que completam 3 anos após 31 de dezembro. -
---- Mediante solicitação de V.ª Ex.ª, venho por este meio informar que o parecer dos Serviços 
Educativos, em relação ao assunto em epígrafe, é positivo existindo vagas nos 
estabelecimentos do ensino em questão, o mesmo acontecendo com as Componentes de 
Apoio à Família. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª� -------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, explicou o assunto, 
resumindo os ofícios e as informações atrás descritos. ------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável às inscrições, a título 
excecional, de crianças que completam os 3 anos após 31 de dezembro, do ano letivo em 
curso, mediante a existência de vagas e de acordo com o parecer emitido pela Unidade 
Orgânica de Serviços Educativos. ------------------------------------------------------------------------   
 

5 � DIVERSOS 
 
5.1.GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS, DA 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA � DIVULGAÇÃO DO PROJETO DE LEI N.º 
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167/XII/1.ª (PCP) QUE ESTABELECE A UNIVERSALIDADE DO ACESSO À 
TELEVISÃO DIGITAL TERRESTRE E O ALARGAMENTO DA OFERTA 
TELEVISIVA � CONHECIMENTO 
---- Presente um e-mail, datado de 10 de fevereiro de 2012, do Senhor Chefe de Gabinete do 
Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, da Assembleia da República, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Divulgação do Projeto de Lei n.º 167/XII/1.ª (PCP) que estabelece a universalidade do 
acesso à televisão digital terrestre e o alargamento da oferta televisiva ---------------------------- 
---- Exm.ºs Srs. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Junto enviamos, para vosso conhecimento, o Projeto de Lei n.º 167/XII/1.ª (PCP) que 
estabelece a universalidade do acesso à televisão digital terrestre e o alargamento da oferta 
televisiva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Projeto de Lei n.º 167/XII-1.ª - Estabelece a universalidade do acesso à televisão digital 
terrestre e o alargamento da oferta televisiva ----------------------------------------------------------- 
---- Exposição de motivos --------------------------------------------------------------------------------- 
----- O processo de desligamento da rede de emissão analógica de televisão, no quadro da 
introdução da TDT em Portugal, está a prejudicar de forma muito grave o interesse público e 
a vida concreta das populações. De norte a sul do país, estão a ser sacrificadas as condições de 
vida das pessoas, em particular das camadas mais desfavorecidas, mais isoladas, 
principalmente os mais idosos. --------------------------------------------------------------------------- 
---- O PCP alertou para esta situação, e propôs medidas concretas e urgentes que teriam 
contribuído para resolver o problema. No debate de urgência em Plenário, promovido e 
agendado por este Grupo Parlamentar no passado 5 de Janeiro, chamámos a atenção do 
Governo e da Assembleia da República para os perigos que estavam colocados com o 
�apagão analógico�, com milhares de pessoas que atualmente estão cobertas por sinal 
analógico, e que pura e simplesmente vêm os emissores e retransmissores das suas regiões 
desligados. São inúmeros os retransmissores que atualmente servem as populações com 
qualidade e que vão ser pura e simplesmente desligados. -------------------------------------------- 
---- Afirma-se que a cobertura TDT atual chega a 90% da população (muito abaixo dos atuais 
98% de cobertura da RTP1), mas a realidade é outra. Os dados da ANACOM baseiam-se em 
simulações feitas em computador, ignorando variáveis como condições meteorológicas, 
variações locais de relevo ou obstrução das antenas. Chegam-nos os testemunhos de que, em 
muitas áreas supostamente cobertas, não é possível captar a TDT. Noutras zonas, por exemplo 
dentro da zona piloto de Alenquer (com inúmeras reclamações sem resposta efetiva da 
ANACOM), em condições meteorológicas adversas o sinal cai completamente. -----------------
---- São demasiados os casos dos concelhos onde, em todo o seu território ou na sua grande 
maioria, nenhuma alternativa existe senão o acesso à televisão por satélite � à semelhança do 
que sucede nas zonas mais remotas do planeta! Apenas a título de exemplo, são os casos de 
Vila Praia de Âncora, Paredes de Coura, Vieira do Minho, Arganil, Manteigas, Portel, 
Ferreira do Alentejo, Almodôvar, Alcoutim, Oliveira do Hospital, Seia, Vouzela, Castro 
Daire, Grândola, Ourique, ou ainda do Grupo Ocidental do Arquipélago dos Açores. -----------
---- Esta realidade impunha � e o PCP propôs nesse debate em Plenário � o adiamento e a 
recalendarização do processo de desligamento das emissões de televisão em sinal analógico, 
para garantir a necessária salvaguarda do acesso da população às emissões televisivas. --------- 
---- O adiamento foi rejeitado com o voto contra dos deputados do PSD e do CDS � mas 
afinal a sua concretização foi decidida no mesmo dia e anunciada no dia seguinte. Por decisão 
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de 5 de Janeiro de 2012, ratificada por deliberação de 6 de Janeiro, a ANACOM aprovou o 
«ajustamento da calendarização dos desligamentos a ocorrer na 1.ª fase do plano para a 
cessação das emissões analógicas terrestres de televisão». -------------------------------------------
---- Foram adiados os desligamentos para dia 23 de Janeiro (emissor da Foia - Monchique; 
com os retransmissores do sudoeste alentejano e costa vicentina), e para dia 1 de Fevereiro 
(emissor de Lisboa-Monsanto com os retransmissores da Grande Lisboa e Vale do Tejo). -----
---- Será agora desligado, no dia 13 de Fevereiro, o emissor de Reguengo do Fetal e 
retransmissores de Vale de Santarém, Sobral da Lagoa, Mira de Aire, Candeeiros, Alcaria, 
Tomar, Ourém, Caranguejeira, Leiria, Alvaiázere, Avelar, Pombal, Castanheira de Pera, 
Espinhal, Senhora do Circo, Padrão, Ceira dos Vales, Vale de Açôr, Vila Nova de Ceira, 
Ceira, Coimbra, Caneiro, Cidreira, Lorvão, Penacova, Mortágua, Avô e Benfeita. ---------------
---- Para o dia 23 de Fevereiro está marcado o agendamento do emissor de São Macário, com 
os retransmissores: Préstimo, Viseu, Cedrim, Vouzela, Vale de Cambra, Covas do Monte, 
Santa Maria da Feira, Arouca, Rio Arda, Lalim, Vila Nova de Gaia, Foz, Valongo, Santo 
Tirso, Caldas de Vizela, Caldas de Vizela II, Amarante, Gondar, São Domingos, Ancede, 
Caldas de Aregos, Resende, Lamego e Santa Marta de Penaguião. ---------------------------------
---- A ANACOM deu assim razão ao PCP, ainda que agindo em termos insuficientes, por não 
se garantir o conjunto de medidas necessárias para salvaguardar a universalidade do acesso à 
emissão terrestre. Importa por isso criar o quanto antes os mecanismos jurídicos eficazes para 
salvaguardar essa mesma universalidade de acesso, e isso implica agir e tomar medidas 
legislativas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O âmbito de cobertura territorial da TDT, por emissão terrestre, não pode ser inferior ao 
que de melhor se conseguiu na rede analógica; não pode significar um retrocesso: tem de 
representar um avanço em acessibilidade. Por isso tem de ser, pelo menos, equivalente à 
cobertura territorial da emissão analógica dos canais mais abrangentes da RTP, que se 
verificava antes do início do �apagão�. ------------------------------------------------------------------ 
---- Entretanto, subsiste o problema da oportunidade perdida que tem sido o processo da 
Televisão Digital Terrestre, e a ameaça de degradação que pode até daí resultar para a 
acessibilidade do Serviço Público de Televisão. ------------------------------------------------------- 
---- Aquilo que poderia constituir uma importante oportunidade para melhorar, não apenas a 
qualidade do serviço prestado, mas também o alargamento da oferta do número de canais 
disponibilizados de forma gratuita à população portuguesa, está a ser transformado na prática 
numa descarada operação de alargamento do acesso a televisão paga, beneficiando desta 
forma os lucros das operadoras que fornecem esse serviço e condicionando, no presente e no 
futuro o papel do serviço público de televisão. --------------------------------------------------------- 
---- Assim, o que se verifica na prática é que todo o desenvolvimento deste processo tem sido 
condicionado e orientado, não pela defesa do bem público, mas sim pela defesa de interesses 
privados de grandes grupos económicos, nomeadamente das operadoras de telecomunicações 
e em particular da PT. É urgente inverter esta situação, e defender o interesse das populações 
neste processo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Tal como o PCP tem sublinhado, com a TDT o país pode ter mais serviço público em 
sinal aberto e não menos. É possível obter economias de escala e gerir melhor os recursos, 
com mais e melhor oferta de Serviço Público de Televisão. Não é isso que está a acontecer. A 
TDT podia ser a oportunidade para uma oferta televisiva para todos. Que incluísse em todas 
as emissões a possibilidade de acesso a tradução para língua gestual, a legendagem em direto, 
a áudio-descrição. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- Por toda a Europa, a introdução da TDT foi fator de maior variedade de oferta televisiva. 
Portugal, pelo contrário, é o país europeu com o menor número de canais nesta plataforma. As 
experiências verificadas noutros países como o Reino Unido com um papel destacado da BBC 
na disponibilização de dezenas de canais, ou em Itália com a RAI, ou mesmo em Espanha 
com a TVE, deveriam ser potenciadas no nosso país com um papel de destaque por parte da 
RTP. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- É imperioso que sejam integrados na plataforma da TDT os diversos canais da RTP, 
canais esses que estão previstos na concessão de Serviço Público de Televisão e que devem 
ser acessíveis a todos os cidadãos em sinal aberto e sem condicionamentos. ----------------------
---- Finalmente, sendo o Canal Parlamento um serviço da Assembleia da República de 
inegável interesse público, fator de conhecimento e cidadania, não se pode restringir apenas 
aos utilizadores das plataformas pagas de TV (por cabo, designadamente) o acompanhamento 
e a informação em tempo real que este canal proporciona. Daí que seja da mais elementar 
justiça disponibilizar as suas emissões, em sinal aberto e através da TDT, a todo o conjunto da 
população portuguesa. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, ao abrigo do disposto no Artigo 156.º da Constituição da República e do Artigo 4.º 
do Regimento da Assembleia da República, os Deputados do Grupo Parlamentar do PCP 
apresentam o seguinte Projeto de Lei: ------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 1.º - Objeto ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 � Pela presente lei é garantida a universalidade do acesso à televisão digital terrestre e o 
alargamento da oferta televisiva a todos os canais do serviço público e ao Canal Parlamento. -
---- Artigo 2.º - Área de cobertura ------------------------------------------------------------------------ 
---- 1 � A emissão da rede nacional da televisão digital terrestre garante obrigatoriamente uma 
cobertura territorial igual ou superior à cobertura da emissão televisiva analógica da RTP 1, 
verificada a 1 de Janeiro de 2012. ------------------------------------------------------------------------ 
---- 2 � A emissão da rede nacional da televisão digital terrestre é obrigatoriamente garantida 
através do sistema DVB-T, pela correspondente rede terrestre de emissão hertziana, não 
podendo exigir a utilização pelos cidadãos de sistemas de receção via satélite. -------------------
---- Artigo 3.º - Canais de difusão obrigatória ---------------------------------------------------------- 
---- O serviço universal de televisão digital terrestre previsto na presente lei abrange 
obrigatoriamente: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Todos os canais que integram o serviço público de televisão, incluindo os canais de 
âmbito nacional, internacional e regional, bem como os demais canais difundidos através das 
plataformas de televisão por cabo. ----------------------------------------------------------------------- 
---- b) Os canais dos operadores privados nos termos legalmente e contratualmente 
estabelecidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) O Canal Parlamento, mediante deliberação da Assembleia da República. -----------------
---- Artigo 4.º - Adaptações contratuais ----------------------------------------------------------------- 
---- O Governo procede, no prazo de 90 dias, às adaptações contratuais necessárias para o 
cumprimento integral do disposto na presente lei. ----------------------------------------------------- 
---- Artigo 5.º - Entrada em vigor ------------------------------------------------------------------------ 
---- A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. ---------------------------
---- Assembleia da República, 7 de Fevereiro de 2012 ------------------------------------------------ 
-----Os Deputados, Bruno Dias; António Filipe; Miguel Tiago; Paulo Sá; João Oliveira; 
Bernardino Soares; Rita Rato; Paula Santos; Jerónimo de Sousa e Francisco Lopes.� -----------
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
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5.2.GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, DA 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA � RECEÇÃO DE MOÇÃO � AGRADECIMENTO � 
CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º GAB/730/XII, datado de 08 de fevereiro de 2012, do Senhor Chefe 
de Gabinete do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, da Assembleia da 
República, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas, Dr.ª Isaura Pedro ---------------
---- Encarrega-me o Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do PSD de acusar a receção e 
agradecer o envio da fotocópia de uma moção, aprovada por unanimidade.� ---------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
5.3.GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS, DA 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA � RECEÇÃO DE MOÇÃO � AGRADECIMENTO � 
CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 40689-1410AC/12, datado de 13 de fevereiro de 2012, do Senhor 
Chefe de Gabinete do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, da Assembleia da 
República, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------- 
---- Encarrega-me o Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do PCP, Deputado Bernardino 
Soares, de acusar a receção e agradecer o ofício de V.ªs Ex.ªs, anexo ao qual nos dá 
conhecimento de uma moção, aprovada por esse órgão autárquico sobre o Mapa Judiciário, 
que mereceu a sua melhor atenção. ---------------------------------------------------------------------- 
---- Do seu conteúdo demos conhecimento ao Deputado do PCP que acompanha o distrito de 
Viseu.� ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
5.4.GRUPO PARLAMENTAR DO CDS-PP, DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA � 
RECEÇÃO DE MOÇÃO � AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º GP/00287/2012/1.ª e Circulo, datado de 16 de fevereiro de 2012, da 
Senhora Chefe de Gabinete do Grupo Parlamentar do CDS-PP, da Assembleia da República, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------
---- Venho, pela presente, acusar a receção do ofício acima referenciado, datado do dia 3 do 
corrente mês de fevereiro, que mereceu a nossa melhor atenção e que muito agradecemos. ----
---- Para os devidos efeitos, cumpre-me informar V.ª Ex.ª que o mesmo foi apresentado aos 
nossos Deputados que integram a Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, 
Direitos, Liberdades e Garantias, bem como ao nosso Deputado eleito pelo Círculo Eleitoral 
de Viseu, a quem o assunto diz respeito mais diretamente.� ----------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
5.5.ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA � COMISSÃO DE ASSUNTOS 
CONSTITUCIONAIS, DIREITOS, LIBERDADES E GARANTIAS � RECEÇÃO DE 
MOÇÃO SOBRE O NOVO MAPA JUDICIÁRIO � CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 315/XII/1.ª � CACDLG/2012, datado de 15 de fevereiro de 2012, da 
Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, da Assembleia da 
República, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
---- �Exm.ª Senhora Dr.ª Isaura Pedro, Presidente da Câmara Municipal de Nelas ---------------
---- Moção da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------------------------- 
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---- Serve a presente para acusar a receção da Moção da Câmara Municipal de Nelas, relativa 
ao projeto do novo Mapa Judiciário que V.ª Ex.ª dirigiu a Sua Excelência a Presidente da 
Assembleia da República, que por sua vez a remeteu a esta Comissão para apreciação, a qual 
mereceu a nossa melhor atenção. ------------------------------------------------------------------- 
---- Mais informo que o documento foi distribuído a todos os Senhores Deputados Membros 
da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, para os efeitos 
tidos por convenientes.� ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
5.6.CEDÊNCIA DOS ARRUAMENTOS DA VILA DE NELAS ÀS ASSOCIAÇÕES 
LOCAIS NOS DIAS 19 E 21 DE FEVEREIRO DE 2012 PARA REALIZAÇÃO DO 
CORSO DE CARNAVAL. LOCAL: NELAS. REQUERENTES: ASSOCIAÇÃO 
RECREATIVA E CULTURAL DE SANTO ANTÓNIO E ASSOCIAÇÃO 
RECREATIVA E CULTURAL DO CIMO DO POVO, AMBAS 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 17 de fevereiro de 2012, em que 
aprovou a cedência dos arruamentos da Vila de Nelas à Associação Recreativa e Cultural de 
Santo António e à Associação Recreativa e Cultural do Cimo do Povo, ambas de Nelas, nos 
dias 19 e 21 de fevereiro de 2012, para a realização do corso de Carnaval, 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 17 de fevereiro de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Cedência dos arruamentos da Vila de Nelas às Associações Locais nos dias 19 e 21 de 
fevereiro de 2012 para realização do corso de Carnaval. Local: Nelas. Requerentes: 
Associação Recreativa e Cultural de Santo António e Associação Recreativa e Cultural do 
Cimo do Povo, ambas de Nelas. -------------------------------------------------------------------------- 
---- I � Descrição Geral: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Com o intuito de efetuar o corso de Carnaval é necessário que a Câmara Municipal 
autorize as associações locais supracitadas a ocupar os arruamentos da Vila de Nelas. ----------
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim sendo, tendo em conta a tradição existente, não vejo inconveniente na petição. --
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
5.7.PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL DO CENTRO � CESSAÇÃO DE FUNÇÕES � CONHECIMENTO 
---- Presente um e-mail, datado de 16 de fevereiro de 2012, do Senhor Presidente da 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Exm.ª Senhora Presidente --------------------------------------------------------------------------- 
---- Durante seis anos e meio tive a oportunidade de dirigir a CCDRC e o PO Centro e, por 
esta via, tive o privilégio de trabalhar com o município de que V. Ex.ª é Presidente. ------------
---- Chegou agora a hora de cessar o exercício destas funções. Foi para mim uma experiência 
imensamente gratificante, pelos ensinamentos que colhi, pelas realizações que conseguimos 
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neste trabalho conjunto e pela excelência das relações institucionais e pessoais que 
mantivemos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os desafios com que os Municípios e a Região se encontram confrontados são de grande 
envergadura, mas o poder local, com a legitimidade democrática de que dispõe e com a força 
consolidada que já possui, será capaz de os vencer e até de sair reforçado desta fase de 
maiores dificuldades. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Esse reforço será benéfico para os próprios Municípios e para a Região. Mas também 
beneficiará o País, porque o papel do poder local é insubstituível na resolução dos problemas 
nacionais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Senhora Presidente, procurei fazer o meu melhor no desempenho destas funções e estive 
sempre disponível para colaborar com V. Ex.ª. Servir a Região e o País foi a minha única 
agenda e a minha única ambição. Parto, por isso, com o sentimento de dever cumprido. ------- 
---- Com os melhores cumprimentos, estima e consideração.� --------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
 

6 - CONTABILIDADE 
 
6.1.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.ºs 5 e 6, e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2012, n.ºs 4 e 5, as 
quais ficam anexas a esta ata (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ------------------------- 

 
7 - OBRAS PARTICULARES 

 
7.1.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 
7.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido 
entre 08 e 20 de fevereiro de 2012, a qual fica anexa à ata (Anexo II), fazendo dela parte 
integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.1.2.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
ENTRADOS NOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos e autorizações administrativas de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados nos Serviços de 
Urbanização e Edificação no período compreendido entre 06 e 20 de fevereiro de 2012, a qual 
fica anexa à ata (Anexo III), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------ 
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7.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS E ADMISSÕES DE COMUNICAÇÃO 
PRÉVIA OU SUAS PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DA ALÍNEA D), DO N.º 3, DO ART.º 71.º, DO 
DEC.LEI N.º 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � 
APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos alvarás de licenças e 
admissão de comunicação prévia, ou suas prorrogações, caducadas, precedidas de audiência 
prévia, constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, nos termos da 
alínea d), do número 3, do artº. 71.º, do Dec.Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com 
posteriores alterações, no período compreendido entre 07 e 20 de fevereiro de 2012, a qual 
fica anexa à ata (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------ 
7.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS 
DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100º. E 101º., DO 
CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO � APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos processos de edificação, 
precedidos de audiência prévia, nos termos dos artigos 100.º e 101.º, do Código do 
Procedimento Administrativo, no período compreendido entre 07 e 20 de fevereiro de 2012, 
constantes na relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos 
Particulares, a qual fica anexa à ata (Anexo V), fazendo dela parte integrante. ------------------ 
7.4.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DO REGIME DE 
COMPROPRIEDADE DE DOIS TERRENOS RÚSTICOS. LOCAL: CONCHADA, 
FREGUESIA DE VILAR SECO. REQUERENTES: DIANA VANESSA LUÍS 
ALMEIDA E JOANA FILIPA LUÍS ALMEIDA � RETIFICAÇÃO DE 
DELIBERAÇÃO DE 31/01/2012 � 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 10 de fevereiro de 2012, em que 
aprovou a retificação da deliberação tomada em reunião ordinária pública desta Câmara 
Municipal, realizada em 31 de janeiro de 2012, referente à emissão de parecer favorável sobre 
a constituição do regime de compropriedade de dois terrenos rústicos, sitos à Conchada, 
inscritos na matriz predial rústica da Freguesia de Vilar Seco, sob os artigos números 372 e 
373, passando a ser ½ a favor de cada uma das requerentes Diana Vanessa Luis Almeida e 
Joana Filipa Luís Almeida, em vez de ser ⅓ a favor de cada uma das requerentes Maria de 
Fátima Gouveia Luís, Diana Vanessa Luís Almeida e Joana Filipa Luís Almeida, 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 situação descrita, 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 fevereiro de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
----�Pedido de parecer relativo à constituição do regime de compropriedade de dois terrenos 
rústicos. Proposta de retificação da certidão. Local: Conchada, Freguesia de Vilar Seco. 
Requerentes: Diana Vanessa Luís Almeida e Joana Filipa Luís Almeida. ------------------------- 
---- I. Solicitação das requerentes: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. No dia 06/01/2012, com registo de entrada n.º 240, Maria de Fátima Gouveia Luís, 
Diana Vanessa Luís Almeida e Joana Filipa Luís Almeida, solicitaram parecer sobre a 
constituição de compropriedade de dois prédios rústicos. -------------------------------------------- 
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---- 2. Assim, no dia 31/01/2012 foi emitido o parecer favorável por deliberação da Câmara 
Municipal, sobre os três comproprietários. Contudo, de acordo com o requerimento 
apresentado, apenas pretende a compropriedade para Diana Vanessa Luís Almeida e Joana 
Filipa Luís Almeida, sendo ½ para cada uma, pois Maria de Fátima Gouveia Luís é a 
proprietária. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. Portanto, houve uma incorreta informação dos Serviços, visto que não se pretende 3 
comproprietários, mas sim 2 comproprietários. Assim sendo, proponho a retificação do ato. --
---- II. Enquadramento Legal: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 
possa resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 
prédios rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos 
prédios, de acordo com o n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto. ---------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o ato ou negócio visa ou 
dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente 
pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana. 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. As duas requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade de dois terrenos rústicos, sitos na �Conchada�, artigos 372 e 373, localizados 
em Vilar Seco, sendo ½ a favor de cada um. ----------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável. ------------------------------------------------------------- 
---- - Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fracionamento físico 
de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em lotes 
com vista ao mesmo fim. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. De acordo com o Princípio da Proporcionalidade, o Princípio da Boa-Fé, o Princípio da 
Desburocratização e da Eficiência, bem como pelo Princípio da Colaboração da 
Administração com os Particulares - Artigos 5.º, 6.º-A, 10.º e 7.º, respetivamente, proponho a 
imediata retificação do ato, por forma a não lesar os particulares. ---------------------------------- 
---- 4. Enquadramento Legal: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Nos termos do Artigo 148.º, do Código do Procedimento Administrativo � Retificação 
dos atos administrativos: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Os erros de cálculo e os erros materiais na expressão da vontade do órgão 
administrativo, quando manifestos, podem ser retificados, a todo o tempo, pelos órgãos 
competentes para a revogação do ato. ------------------------------------------------------------------- 
---- b) A retificação pode ter lugar oficiosamente, ou a pedidos dos interessados, tem efeitos 
retroativos e deve ser feita sob a forma e com a publicidade usadas para a prática do ato 
retificado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4.1 � Assim sendo, visto que houve um lapso dos Serviços, proponho a devida retificação, 
sem custos para as requerentes. --------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -------------------------------------------------------------- 
7.5.FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTAR � PEDIDO DE ISENÇÃO DO 
PAGAMENTO DAS TAXAS MUNICIPAIS � TAXAS PELO CONTRATO DE 
FORNECIMENTO DE ÁGUA E RESPETIVAS TAXAS ADMINISTRATIVAS - 
ISENTAR, OU REDUZIR, OU INDEFERIR O PEDIDO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 10 de fevereiro de 2012, da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 



Reunião de 28-02-2012                                               

                                                                                                
16 

 

---- �Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais - Taxas pelo contrato de 
fornecimento de água e respetivas taxas administrativas � Isentar, ou Reduzir, ou Indeferir o 
pedido. Local: Capela de São Silvestre, em Moreira. Requerente: Fábrica da Igreja Paroquial 
de Santar ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento das taxas municipais devidas pelo 
contrato de abastecimento de água, ao abrigo do n.º 2, da alínea c), do artigo 5.º, do 
Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, conforme fotocópia em anexo do 
pedido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento legal: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, n.º 2, da alínea 
c), do artigo 5.º: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Na medida do interesse público municipal de que se revistam os atos cujo licenciamento 
se pretende obter, ou as prestações de serviços requeridas, podem ainda beneficiar de isenção, 
ou de redução do pagamento de taxas e outras receitas municipais: --------------------------------
---- - Alínea c) As associações religiosas, culturais, desportivas, profissionais, ou recreativas, 
legalmente constituídas e as comissões fabriqueiras de igrejas e capelas pelas atividades que 
se destinem, diretamente, à realização dos seus fins estatutários; ---------------------------------- 
---- 2. As isenções e reduções referidas no número anterior não afastam a necessidade de 
apresentação de requerimento dirigido à Câmara Municipal das necessárias licenças, quando 
devidas, nos termos da lei, ou Regulamento Municipal, nem dispensam o prévio 
licenciamento municipal a que houver lugar. ----------------------------------------------------------- 
---- 3. As isenções e reduções referidas no n.º 2 serão concedidas por deliberação da Câmara 
Municipal mediante requerimento dos interessados e apresentação de prova da qualidade em 
que requerem e dos requisitos exigidos para a concessão da isenção ou redução. ----------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade interessada apresenta um requerimento de isenção do pagamento das taxas 
municipais do contrato de água, alegando ter direito devido à sua natureza jurídica religiosa. -
---- 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.� -------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas alertou a Câmara para 
que esta só isente as taxas de ligação de água e as taxas administrativas. -------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a Fábrica da Igreja Paroquial de Santar, do 
pagamento das taxas de ligação de água e as taxas municipais administrativas devidas pelo 
contrato de fornecimento de água à Capela de São Silvestre, em Moreira, nos termos e de 
acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7.6.ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DO PAÇO, DE CANAS DE 
SENHORIM � PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS 
MUNICIPAIS � TAXAS PELA LICENÇA DE REALIZAÇÃO DE RECINTO 
IMPROVISADO E LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO DE FESTA DE CARNAVAL, 
NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2012 � LOCAL: EDIFÍCIO DA 
ASSOCIAÇÃO - ISENTAR, OU REDUZIR, OU INDEFERIR O PEDIDO � 
RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, Dr.ª 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, datado de 13 de fevereiro de 2012, a 
isentar a Associação Recreativa e Cultural do Paço, de Canas de Senhorim, do pagamento das 
taxas municipais devidas pela emissão de licença de recinto improvisado e da licença especial 
de ruído, para uma festa de Carnaval, que decorreu nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2012, no 
Edifício da referida Associação, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão (isentar a taxa municipal). Este ato deverá ser ratificado na próxima 
reunião da Câmara Municipal.� -------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 10 de fevereiro de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais � Taxas pela licença de recinto 
improvisado e licença especial de ruído de festa de Carnaval nos dias 19 e 20 de fevereiro de 
2012 � Isentar, ou Reduzir, ou Indeferir o pedido. Local: Edifício da Associação. Requerente: 
Associação Recreativa e Cultural do Paço, de Canas de Senhorim --------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento das taxas municipais devidas pela 
licença de recinto e licença especial de ruído, festa em recinto improvisado, a decorrer nos 
dias 19 e 20 de fevereiro de 2012, com início às 22:00 horas e términus às 03:00 horas, 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: -------------------------------- 
---- a) O despacho de aprovação da instalação; -------------------------------------------------------- 
---- b) O despacho de indeferimento do pedido, o qual contém a identificação das 
desconformidades do pedido com as disposições legais ou regulamentares aplicáveis e não 
cumpridas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- N.º 2 � O despacho de aprovação constitui licença de funcionamento. ------------------------ 
---- 3. Por outro lado, chama-se a atenção para o facto de que estas festas são consideradas 
atividades ruidosas temporárias, de acordo com a alínea p), do art.º 3.º, do D.L. n.º 09/07, de 
17 de janeiro, aplicando-se então os limites aí fixados. ----------------------------------------------- 
---- 4. De acordo com o n.º 1, do art.º 14.º, do citado instrumento legal, o exercício de 
atividades ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação, é 
interdito durante o período noturno, entre as 20 horas e as 8 horas, aos sábados, domingos e 
feriados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 5. No entanto, estas atividades podem ser autorizadas naqueles períodos, mediante licença 
especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela Câmara Municipal � n.º 
1, do Art.º 15.º, do D.L. n.º 09/07, de 17/01. ----------------------------------------------------------- 
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
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---- - Neste contexto, não vejo inconveniente no deferimento da petição, fundamentado no 
facto de se tratar de uma festa normalmente realizada neste local, chamando-se a especial 
atenção para: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- a) Pela emissão das Licenças é devido o pagamento das respetivas taxas fixadas no 
�Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Nelas�, exceto se for isenta da mesma; -----
---- b) Lotação máxima � 200 pessoas; ------------------------------------------------------------------ 
---- c) Na via de acesso das viaturas de socorro, o estacionamento de veículos só deve ser 
permitido se dele não resultar prejuízo para o cumprimento das disposições contidas no 
Capítulo II, do D.L. n.º 34/95, de 16 de dezembro; ---------------------------------------------------- 
---- d) A licença pela realização da festa em recinto improvisado, bem como a licença especial 
de ruído é válida para os dias 19/02/2012 e 20/02/2012, das 22:00 horas às 03:00 horas, do dia 
seguinte. Dar conhecimento da licença especial de ruído à GNR local. ----------------------------
---- e) A entidade organizadora deverá tomar as medidas necessárias de forma a assegurar a 
segurança de todos os intervenientes, bem com a redução do ruído. --------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------
7.7.ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DO PAÇO, DE CANAS DE 
SENHORIM � PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS 
MUNICIPAIS � TAXAS PELA LICENÇA DE REALIZAÇÃO DE RECINTO 
IMPROVISADO E LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO DE FESTA DE CARNAVAL, 
NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2012 � LOCAL: LARGO ABREU MADEIRA, EM 
CANAS DE SENHORIM - ISENTAR, OU REDUZIR, OU INDEFERIR O PEDIDO � 
RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, Dr.ª 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, datado de 17 de fevereiro de 2012, a 
isentar a Associação Recreativa e Cultural do Paço, de Canas de Senhorim, do pagamento das 
taxas municipais devidas pela emissão de licença de recinto improvisado e da licença especial 
de ruído, para uma festa de Carnaval, que decorreu no dia 19 de fevereiro de 2012, no Largo 
Abreu Madeira, em Canas de Senhorim, 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 16 de fevereiro de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais � Taxas pela licença de recinto 
improvisado e licença especial de ruído de festa de Carnaval no dia 19 de fevereiro de 2012 � 
Isentar, ou Reduzir, ou Indeferir o pedido. Local: Largo Abreu Madeira, em Canas de 
Senhorim. Requerente: Associação Recreativa e Cultural do Paço, de Canas de Senhorim ----- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento das taxas municipais devidas pela 
licença de recinto e licença especial de ruído, festa em recinto improvisado, a decorrer no 
Largo Abreu Madeira, em Canas de Senhorim, no dia 19 de fevereiro de 2012, com início às 
22:00 horas e términus às 03:00 horas, 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: ---------------------------------------------------------------------------- 



Reunião de 28-02-2012                                               

                                                                                                
19 

 

---- 1. De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, n.º 2, da alínea 
c), do artigo 5.º: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Na medida do interesse público municipal de que se revistam os atos cujo licenciamento 
se pretende obter, ou as prestações de serviços requeridas, podem ainda beneficiar de isenção, 
ou de redução do pagamento de taxas e outras receitas municipais: -------------------------------- 
---- Alínea c) As associações religiosas, culturais, desportivas, profissionais, ou recreativas, 
legalmente constituídas e as comissões fabriqueiras de igrejas e capelas pelas atividades que 
se destinem, diretamente, à realização dos seus fins estatutários; ---------------------------------- 
---- 2. As isenções e reduções referidas no número anterior não afastam a necessidade de 
apresentação de requerimento dirigido à Câmara Municipal das necessárias licenças, quando 
devidas, nos termos da lei, ou Regulamento Municipal, nem dispensam o prévio 
licenciamento municipal a que houver lugar. ----------------------------------------------------------- 
---- 3. As isenções e reduções referidas no n.º 2 serão concedidas por deliberação da Câmara 
Municipal mediante requerimento dos interessados e apresentação de prova da qualidade em 
que requerem e dos requisitos exigidos para a concessão da isenção ou redução. ----------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Os interessados apresentaram um requerimento de isenção do pagamento das taxas 
municipais, por ser considerada uma associação sem fins lucrativos, recreativa e cultural, 
conforme estatutos 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.� -------------------------------------------------------------- 
7.8.ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL DE SANTO 
ANTÓNIO, DE NELAS � PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS 
MUNICIPAIS � TAXAS PELA LICENÇA DE REALIZAÇÃO DE RECINTO 
IMPROVISADO E LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO DE FESTA DE CARNAVAL, 
NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2012 � LOCAL: ANTIGO QUARTEL DOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE NELAS - ISENTAR, OU REDUZIR, OU 
INDEFERIR O PEDIDO � RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, Dr.ª 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, datado de 17 de fevereiro de 2012, a 
isentar a Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Santo António, de Nelas, do 
pagamento das taxas municipais devidas pela emissão de licença de recinto improvisado e da 
licença especial de ruído, para uma festa de Carnaval, que decorreu no dia 19 de fevereiro de 
2012, no antigo Quartel dos Bombeiros Voluntários 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 10 de fevereiro de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais � Taxas pela licença de recinto 
improvisado e licença especial de ruído de festa de Carnaval no dia 19 de fevereiro de 2012 � 
Isentar, ou Reduzir, ou Indeferir o pedido. Local: Antigo Quartel dos Bombeiros Voluntários 
de Nelas ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
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---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento das taxas municipais devidas pela 
licença de recinto e licença especial de ruído, festa em recinto improvisado, baile de Carnaval 
no antigo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Nelas, no dia 19 de fevereiro de 2012, das 
21:00 h às 04:00 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 
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 sem fins lucrativos, recreativa e cultural, 
conforme estatutos 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.� -------------------------------------------------------------- 
7.9.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 07 de fevereiro de 2012, em que 
aprovou a emissão de licença especial de ruído, para o estabelecimento Quinta do Castanheiro 
� Bar do Novo, sito em Caldas da Felgueira, onde se efetuou um espetáculo de karaoke, no 
dia 11 de fevereiro 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 07 de fevereiro de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
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---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke, no dia 11/02/2012, 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 11/02/2012, das 
22:00 horas até às 04:00 horas do dia seguinte. -------------------------------------------------------- 
---- II � Parecer dos Serviços: -----------------------------------------------------------------------------
---- 1. De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 09/2007, de 17 de janeiro, alterado 
pelo D.L. n.º 278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído, o exercício de 
atividades ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode 
ser autorizado durante o período noturno (entre as 20:00 horas e as 08:00 horas) mediante 
licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Tratando-se de um evento a realizar num 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.� -------------------------------------------------------------- 
7.10.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 14 de fevereiro de 2012, em que aprovou a 
emissão de licença especial de ruído, para o estabelecimento Quinta do Castanheiro � Bar do 
Novo, sito em Caldas da Felgueira, onde se efetuou um espetáculo de karaoke � exibição 
pública de videograma, nos dias 17, 18 e 20 de fevereiro de 2012, das 22:00 horas às 04:00 
horas dos dias seguintes 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.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Reunião de 28-02-2012                                               

                                                                                                
22 

 

---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 07 de fevereiro de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke: Exibição pública de videograma, nos 
dias 17/02/2012, 18/02/2012 e 20/02/2012, das 22:00 horas até às 04:00 horas dos dias 
seguintes. 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 uma exibição pública de 
videograma, nos dias 17/02/2012, 18/02/2012 e 20/12/2012, das 22:00 horas até às 04:00 
horas dos dias seguintes. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 09/2007, de 17 de janeiro, alterado 
pelo D.L. n.º 278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído, o exercício de 
atividades ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode 
ser autorizado durante o período noturno (entre as 20:00 horas e as 08:00 horas) mediante 
licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Tratando-se de um evento a realizar num fim-de-semana e devido ao Carnaval, 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.� -------------------------------------------------------------- 
7.11.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE E DJ. 
LOCAL: JOHNNY�S BAR, EM NELAS. REQUERENTE: MARIA DE FÁTIMA 
COSTA MELO BATISTA � RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, Dr.ª 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, datado de 14 de fevereiro de 2012, em que 
aprovou a emissão de licença especial de ruído, para o estabelecimento Johnny�s Bar, sito em 
Nelas, onde se efetuou um espetáculo de karaoke e Dj, entre os dias 17 e 21 de fevereiro de 
2012, das 22:00 horas às 04:00 horas dos dias seguintes e requerida por Maria de Fátima 
Costa Melo Batista, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
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defira-se a pretensão. Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 14 de fevereiro de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke e Dj: Nos dias 17/02/2012 a 
21/02/2012, das 22:00 horas até às 04:00 horas dos dias seguintes. Local: Johnny�s Bar, em 
Nelas. Requerente: Maria de Fátima Costa Melo Batista --------------------------------------------- 
---- I - Solicitação da requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A requerente vem solicitar autorização para efetuar um karaoke, nos dias 17/02/2012 a 
21/02/2012, das 22:00 horas até às 04:00 horas dos dias seguintes. ---------------------------------
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 09/2007, de 17 de janeiro, alterado 
pelo D.L. n.º 278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído, o exercício de 
atividades ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode 
ser autorizado durante o período noturno (entre as 20:00 horas e as 08:00 horas) mediante 
licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Tratando-se de um evento a realizar no fim-de-semana de Carnaval, 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.� -------------------------------------------------------------- 
7.12.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. LOCAL: 
BAR FÓRUM, EM NELAS. REQUERENTE: NUNO MANUEL PÊGAS AMARAL � 
RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, Dr.ª 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, datado de 22 de fevereiro de 2012, em que 
aprovou a emissão de licença especial de ruído, para o estabelecimento Bar Fórum, sito em 
Nelas, onde se efetuou um espetáculo de karaoke, nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2012, das 
22:30 horas às 04:00 horas dos dias seguintes e requerida por Nuno Manuel Pêgas Amaral, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
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defira-se a pretensão. Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 22 de fevereiro de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke: Nos dias 24/02/2012 e 25/02/2012, 
das 22:30 horas até às 04:00 horas dos dias seguintes. Local: Bar Fórum, em Nelas. 
Requerente: Nuno Manuel Pêgas Amaral --------------------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação da requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O requerente vem solicitar autorização para efetuar um karaoke, nos dias 24/02/2012 e 
25/02/2012, das 22:30 horas até às 04:00 horas dos dias seguintes. ---------------------------------
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 09/2007, de 17 de janeiro, alterado 
pelo D.L. n.º 278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído, o exercício de 
atividades ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode 
ser autorizado durante o período noturno (entre as 20:00 horas e as 08:00 horas) mediante 
licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Tratando-se de um evento a realizar num fim-de-semana, julgo que não será suscetível 
de originar grande incomodidade ruidosa. -------------------------------------------------------------- 
---- 3. De acordo com a Direção-Geral de Espetáculos, estes eventos são considerados como 
�Exibição pública de videograma�. Assim sendo, são consideradas como atividades ruidosas 
temporárias, de acordo com o artigo 3.º, do RGR. ----------------------------------------------------- 
---- 4. Assim sendo, não vejo inconveniente na emissão da licença especial de ruído, desde 
que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Pela emissão das licenças é devido o pagamento das respetivas taxas fixadas no 
�Regulamento e Tabelas de Taxas�; --------------------------------------------------------------------- 
---- b) A utilização do aparelho de som não deverá ser suscetível de originar problemas para a 
saúde e bem-estar da vizinhança; ------------------------------------------------------------------------- 
---- c) A música não se deverá prolongar além das 04:00 horas da manhã; ------------------------ 
---- d) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adotar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, poderá 
ter de cessar o ruído de imediato; ------------------------------------------------------------------------ 
---- e) Enviar cópia da licença especial de ruído à GNR de Nelas, para efeito de 
conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
7.13.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. LOCAL: 
SPASSO LOUNGE, EM NELAS. REQUERENTE: VANESSA SANTOS � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 10 de fevereiro de 2012, da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke, no dia 03/03/2012, das 23:00 horas até 
às 04:00 horas do dia seguinte. Local: Spasso Lounge, em Nelas. Requerente: Vanessa Santos 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente vem solicitar autorização para efetuar um karaoke, no dia 
03/03/2012, das 23:00 horas até às 04:00 horas do dia seguinte. ------------------------------------ 
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
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---- 1. De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 09/2007, de 17 de janeiro, alterado 
pelo D.L. n.º 278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído, o exercício de 
atividades ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode 
ser autorizado durante o período noturno (entre as 20:00 horas e as 08:00 horas) mediante 
licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Tratando-se de um evento a realizar num 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.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a emissão de licença especial de ruído, 
para o estabelecimento Spasso Lounge, sito em Nelas, onde se vai efetuar um espetáculo de 
karaoke, no dia 03 de março de 2012, das 23:00 horas até às 04:00 horas do dia seguinte e 
requerida por Vanessa Santos, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica 
de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ----------------------------------------------  
7.14.PEDIDO DE ALARGAMENTO PONTUAL DO MAPA DE HORÁRIO � 
ENCERRAMENTO ÀS 06:00 HORAS DA MANHÃ NOS DIAS 19 E 20 DE 
FEVEREIRO DE 2012 - CARNAVAL. LOCAL: SPASSO LOUNGE, EM NELAS. 
REQUERENTE: KAPITULO DA VIDA UNIPESSOAL, LD.ª � RATIFICAÇÃO DE 
DESPACHO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, Dr.ª 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, datado de 17 de fevereiro de 2012, em que 
aprovou o alargamento pontual do mapa de horário do estabelecimento Spasso Lounge, sito 
em Nelas, em que é requerente a firma Kapítulo da Vida, Unipessoal, Ld.ª, encerrando às 
04:00 horas da manhã nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2012, devido à festividade de 
Carnaval, 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 17 de fevereiro de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
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---- �Pedido de alargamento pontual do mapa de horário � Encerramento às 06:00 horas da 
manhã nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2012 - Carnaval. Local: Spasso Lounge, em Nelas. 
Requerente: Kapítulo da Vida, Unipessoal, Ld.ª ------------------------------------------------------- 
---- I � Solicitação da Requerente: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A requerente solicita o alargamento pontual do horário de funcionamento do Bar 
�Spasso Lounge�, em Nelas, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2012, de forma a prever o 
encerramento das 04:00 horas para as 06:00 horas da manhã, devido ao Carnaval. -------------- 
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A Junta de Freguesia de Nelas emitiu um parecer favorável. Contudo a GNR de Nelas, 
atendendo á �ordem pública e tranquilidade dos moradores�, propõe a redução do horário para 
as 04:00 h, de acordo com os pareceres em anexo. Mais informo que o parecer destas 
entidades é vinculativo. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Assim sendo, no seguimento dos pareceres emitidos, nada a opor ao alargamento 
pontual do horário de funcionamento, nos dias 19 e 20 de fevereiro até às 04:00 horas, desde 
que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) O ruído emitido pelo funcionamento do estabelecimento não deverá ser suscetível de 
originar problemas para a saúde e bem-estar da vizinhança; ----------------------------------------- 
---- b) O encerramento não se deverá prolongar além das 04:00 horas da manhã nos dias 
solicitados; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adotar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, deverá 
cessar de imediato; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- d) Enviar cópia do parecer da GNR e da Junta de Freguesia de Nelas, para efeito de 
conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -------------------------------------------------------------- 
7.15.PEDIDO DE ALARGAMENTO PONTUAL DO MAPA DE HORÁRIO � 
ENCERRAMENTO ÀS 06:00 HORAS DA MANHÃ NOS DIAS 17 A 21 DE 
FEVEREIRO DE 2012 - CARNAVAL. LOCAL: BAR FÓRUM, EM NELAS. 
REQUERENTE: PÊGAS & GOMES, LD.ª � RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, Dr.ª 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, datado de 17 de fevereiro de 2012, em que 
aprovou o alargamento pontual do mapa de horário do estabelecimento Bar Fórum, sito em 
Nelas, em que é requerente a firma Pêgas & Gomes, Ld.ª, encerrando às 04:00 horas da 
manhã nos dias 17 a 21 de fevereiro de 2012, devido à festividade de Carnaval, 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 17 de fevereiro de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Pedido de alargamento pontual do mapa de horário � Encerramento às 06:00 horas da 
manhã nos dias 17 a 21 de fevereiro de 2012 - Carnaval. Local: Bar Fórum, em Nelas. 
Requerente: Pêgas & Gomes, Ld.ª ---------------------------------------------------------------------- 
---- I � Solicitação da Requerente: ----------------------------------------------------------------------- 



Reunião de 28-02-2012                                               

                                                                                                
27 

 

---- 1. A empresa requerente solicita o alargamento pontual do horário de funcionamento do 
Bar �Fórum�, em Nelas, nos dias 17 a 21 de fevereiro de 2012, de forma a prever o 
encerramento das 04:00/2:00 horas para as 06:00 horas da manhã, devido à festividade de 
Carnaval. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A Junta de Freguesia de Nelas emitiu um parecer favorável. Contudo a GNR de Nelas, 
atendendo á �ordem pública e tranquilidade dos moradores�, propõe a redução do horário para 
aas 04:00 h, de acordo com os pareceres em anexo. Mais informo que o parecer destas 
entidades é vinculativo. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, no seguimento dos pareceres emitidos, nada a opor ao alargamento 
pontual do horário de funcionamento, nos dias 19 a 21de fevereiro até às 04:00 horas (pois 
nos dias 17 e 18 (Sexta e Sábado) já encerra às 04:00 horas, desde que: --------------------------- 
---- a) O ruído emitido pelo funcionamento do estabelecimento não deverá ser suscetível de 
originar problemas para a saúde e bem-estar da vizinhança; ----------------------------------------- 
---- b) O encerramento não se deverá prolongar além das 04:00 horas da manhã nos dias 
solicitados; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adotar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, deverá 
cessar de imediato; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- d) Enviar cópia do parecer da GNR e da Junta de Freguesia de Nelas, para efeito de 
conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -------------------------------------------------------------- 
7.16.PEDIDO DE ALARGAMENTO PONTUAL DO MAPA DE HORÁRIO � 
ENCERRAMENTO ÀS 06:00 HORAS DA MANHÃ NOS DIAS 17 A 21 DE 
FEVEREIRO DE 2012 - CARNAVAL. LOCAL: BAR SÁRITA, EM NELAS. 
REQUERENTE: PÊGAS & GOMES, LD.ª � RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, Dr.ª 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, datado de 17 de fevereiro de 2012, em que 
aprovou o alargamento pontual do mapa de horário do estabelecimento Bar/Café/Pizzaria 
�Sárita�, sito em Nelas, em que é requerente a firma Pêgas & Gomes, Ld.ª, encerrando às 
04:00 horas da manhã nos dias 17 a 21 de fevereiro de 2012, devido à festividade de 
Carnaval, 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 17 de fevereiro de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Pedido de alargamento pontual do mapa de horário � Encerramento às 06:00 horas da 
manhã nos dias 17 a 21 de fevereiro de 2012 - Carnaval. Local: Bar Sárita, em Nelas. 
Requerente: Pêgas & Gomes, Ld.ª ---------------------------------------------------------------------- 
---- I � Solicitação da Requerente: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A empresa requerente solicita o alargamento pontual do horário de funcionamento do 
Bar/Café/Pizzaria �Sárita�, em Nelas, nos dias 17 a 21 de fevereiro de 2012, de forma a 
prever o encerramento das 04:00/2:00 horas para as 06:00 horas da manhã, devido à 
festividade de Carnaval. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A Junta de Freguesia de Nelas emitiu um parecer favorável. Contudo a GNR de Nelas, 
atendendo á �ordem pública e tranquilidade dos moradores�, propõe a redução do horário para 
as 04:00 h, de acordo com os pareceres em anexo. Mais informo que o parecer destas 
entidades é vinculativo. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Assim sendo, no seguimento dos pareceres emitidos, nada a opor ao alargamento 
pontual do horário de funcionamento, nos dias 19 a 21 de fevereiro até às 04:00 horas (pois 
nos dias 17 e 18 (Sexta e Sábado) já encerra às 04:00 horas, desde que: ---------------------------
---- a) O ruído emitido pelo funcionamento do estabelecimento não deverá ser suscetível de 
originar problemas para a saúde e bem-estar da vizinhança; ----------------------------------------- 
---- b) O encerramento não se deverá prolongar além das 04:00 horas da manhã nos dias 
solicitados; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adotar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, deverá 
cessar de imediato; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- d) Enviar cópia do parecer da GNR e da Junta de Freguesia de Nelas, para efeito de 
conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -------------------------------------------------------------- 
7.17.PEDIDO DE ALARGAMENTO PONTUAL DO MAPA DE HORÁRIO � 
ENCERRAMENTO ÀS 06:00 HORAS DA MANHÃ NOS DIAS 18 A 20 DE 
FEVEREIRO DE 2012 - CARNAVAL. LOCAL: JOHNNY�S BAR, EM NELAS. 
REQUERENTE: FÁTIMA MELO BATISTA � RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, Dr.ª 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, datado de 17 de fevereiro de 2012, em que 
aprovou o alargamento pontual do mapa de horário do estabelecimento �Johnny�s Bar�, sito 
em Nelas, em que é requerente Fátima Melo Batista, encerrando às 04:00 horas da manhã nos 
dias 18, 19 e 20 de fevereiro de 2012, devido à festividade de Carnaval, 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 17 de fevereiro de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Pedido de alargamento pontual do mapa de horário � Encerramento às 06:00 horas da 
manhã nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro de 2012 - Carnaval. Local: Johnny�s Bar, em Nelas. 
Requerente: Fátima Melo Batista ---------------------------------------------------------------------- 
---- I � Solicitação da Requerente: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A requerente solicita o alargamento pontual do horário de funcionamento do Bar 
�Johnny�s Bar�, em Nelas, nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro de 2012, de forma a prever o 
encerramento às 06:00 horas da manhã, devido à enorme afluência de clientes na época 
festiva do Carnaval. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A Junta de Freguesia de Nelas emitiu um parecer favorável. Contudo a GNR de Nelas, 
atendendo á �ordem pública e tranquilidade dos moradores�, propõe a redução do horário para 
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as 04:00 h, de acordo com os pareceres em anexo. Mais informo que o parecer destas 
entidades é vinculativo. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Assim sendo, no seguimento dos pareceres emitidos, nada a opor ao alargamento 
pontual do horário de funcionamento, nos dias 19 a 21de fevereiro até às 04:00 horas (pois no 
dia 18 (Sábado) já encerra às 04:00 horas, desde que: ------------------------------------------------
---- a) O ruído emitido pelo funcionamento do estabelecimento não deverá ser suscetível de 
originar problemas para a saúde e bem-estar da vizinhança; ----------------------------------------- 
---- b) O encerramento não se deverá prolongar além das 04:00 horas da manhã nos dias 
solicitados; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adotar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, deverá 
cessar de imediato; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- d) Enviar cópia do parecer da GNR e da Junta de Freguesia de Nelas, para efeito de 
conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -------------------------------------------------------------- 
7.18.PEDIDO DE ALARGAMENTO PONTUAL DO MAPA DE HORÁRIO � 
ENCERRAMENTO ÀS 06:00 HORAS DA MANHÃ NOS DIAS 17 A 22 DE 
FEVEREIRO DE 2012 - CARNAVAL. LOCAL: LARGO DO ROSSIO, EM CANAS 
DE SENHORIM. REQUERENTE: FRESH PASSION, LD.ª � RATIFICAÇÃO DE 
DESPACHO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, Dr.ª 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, datado de 17 de fevereiro de 2012, em que 
aprovou o alargamento pontual do mapa de horário do estabelecimento �Indiferente Bar�, sito 
no Largo do Rossio, em Canas de Senhorim, em que é requerente a firma Fresh Passion, Ld.ª, 
encerrando às 06:00 horas da manhã nos dias 17 a 22 de fevereiro de 2012, devido à 
festividade de Carnaval, 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 17 de fevereiro de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Pedido de alargamento pontual do mapa de horário � Encerramento às 06:00 horas da 
manhã nos dias 17 a 22 de fevereiro de 2012 - Carnaval. Local: Largo do Rossio, em Canas 
de Senhorim. Requerente: Fresh Passion, Ld.ª --------------------------------------------------------- 
---- I � Solicitação da Requerente: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A empresa requerente solicita o alargamento pontual do horário de funcionamento do 
estabelecimento �Indiferente Bar�, em Canas de Senhorim, nos dias 17 a 22 de fevereiro de 
2012, de forma a prever o encerramento das 04:00 horas para as 06:00 horas da manhã, 
devido à festividade do Carnaval. ------------------------------------------------------------------------ 
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A Junta de Freguesia e a Força Policial emitiram um parecer favorável e o condomínio 
onde, por unanimidade, foi deliberado não haver inconveniente no alargamento pretendido. ---
---- 2. Assim sendo, no seguimento dos pareceres emitidos, nada a opor ao alargamento 
pontual do horário de funcionamento, desde que: ---------------------------------------------------- -



Reunião de 28-02-2012                                               

                                                                                                
30 

 

---- a) O ruído emitido pelo funcionamento do estabelecimento não deverá ser suscetível de 
originar problemas para a saúde e bem-estar da vizinhança; ----------------------------------------- 
---- b) O encerramento não se deverá prolongar além das 06:00 horas da manhã nos dias 
solicitados; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adotar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, deverá 
cessar de imediato; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- d) Enviar cópia do parecer da GNR e da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, para 
efeito de conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -------------------------------------------------------------- 
 

8 � INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

---- Interveio o Senhor Jornalista José Miguel, do jornal Folha do Centro, que inquiriu a 
Senhora Presidente da Câmara no sentido de saber o que é que se estava a passar no Concelho 
de Nelas em relação ao eventual encerramento do Tribunal Judicial da Comarca de Nelas e ao 
facto de não ter havido médico nas Urgências do Centro de Saúde de Nelas, no passado 
domingo, da parte da manhã. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente respondeu a estas questões, afirmando que se tem deslocado, 
frequentemente, a Lisboa, onde se tem reunido, com todos os Grupos Parlamentares da 
Assembleia da República, com o Senhor Bastonário da Ordem dos Advogados e com a 
Senhora Ministra da Justiça, onde tem alertado para o facto de se estar a verificar o eventual 
encerramento dos Serviços Públicos, contribuindo esse facto para a desertificação, cada vez 
maior, do interior do país. Afirmou, também, que foi muito bem recebida por todas as 
entidades atrás descritas e que a Senhora Ministra da Justiça, que inicialmente, tinha 
programado receber, em audiências e em simultâneo, todas os Presidentes de Câmara das 47 
Comarcas, em vias de encerrar, a mesma optou por receber, individualmente, cada Presidente 
da Câmara, das Comarcas que estão em vias de encerrar. Em relação ao problema apresentado 
referente ao Centro de Saúde de Nelas, afirmou desconhecer o motivo da falta de médico no 
passado domingo, da parte da manhã, mas que, possivelmente se poderá ficar a dever a algum 
médico, destacado para esse serviço, ter ficado de baixa, pois em seu entender as Urgências 
de Nelas estão asseguradas por bons médicos, que trabalham bem e fazem o seu melhor, mas 
que há sempre factos imprevisíveis. --------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, retirou-se da 
reunião, pelo facto do Senhor Jornalista estar a aproveitar o Período de Intervenção do 
Público para fazer uma entrevista à Senhora Presidente da Câmara e que ele não estava 
interessado em ouvir essa entrevista, porquanto estava a ser uma entrevista encapotada. ------ 
---- A Senhora Presidente da Câmara continuou a responder ao Senhor Jornalista, afirmando 
que nesta mesma reunião de Câmara tinha sido aprovada a contratação de um médico para as 
Extensões de Saúde de Santar e Carvalhal Redondo, pago pela Autarquia e pela ARS, que 
haveria disponibilidade de vir mais um médico efetivo para o Centro de Saúde de Nelas, 
colocado pelo Ministério da Saúde e que tinha informação do Governo de que está em estudo 
a possibilidade dos médicos aposentados poderem continuar a prestar serviço sem alterar o 
seu vencimento. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- O Senhor Jornalista perguntou ainda se a Senhora Presidente da Câmara sabia o que é o 
Governo queria para o interior do País, pois corre-se o risco de encerrar muitos serviços no 
Concelho de Nelas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente informou que não vislumbrava essa situação e que tinha esperança 
no futuro e em dias melhores. ----------------------------------------------------------------------------- 

 
ENCERRAMENTO 

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

A Presidente, 
 

__________________________________________ 
 

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

__________________________________________ 


