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ATA N.º 2 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM TRINTA E UM DE 
JANEIRO DE DOIS MIL E DOZE  

 
---- Aos trinta e um dias do mês de janeiro 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, Hélder José Gomes Ambrósio e Dr. Jorge David 
Sousa Paiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a ata da reunião ordinária anterior, realizada em 10 
de janeiro de 2012, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para efeitos 
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 311.529,96 � (trezentos e onze mil quinhentos 
e vinte e nove euros e noventa e seis cêntimos); - De operações extra orçamentais: 210.758,78 
� (duzentos e dez mil setecentos e cinquenta e oito euros e setenta e oito cêntimos). ------------ 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA 

 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou o seguinte assunto para ser incluído na 
Ordem do Dia: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Proposta de moção sobre o novo mapa judiciário � Aprovação. ------------------------------ 
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre este assunto, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-lo na ordem de trabalhos da 
presente reunião, nos termos do artigo 83.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. ---------------------------------------------------------------- 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

ORDEM DO DIA 
 

1 � OBRAS PÚBLICAS 
 

1.1.VARIANTE DE NELAS � REPARAÇÃO/BENEFICIAÇÃO � AUTO DE 
VISTORIA E RECEÇÃO PROVISÓRIA � CONHECIMENTO 
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---- Presente o Auto de Vistoria e Receção Provisória, da empreitada: �Variante de Nelas � 
Reparação/Beneficiação�, elaborado pela Unidade Orgânica de Projetos e Planeamento 
Municipal, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------- 
---- �Auto de Vistoria e Receção Provisória ------------------------------------------------------------ 
---- Empreitada de Variante de Nelas � Reparação/Beneficiação ------------------------------------ 
---- Aos doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e doze compareceram no local da obra 
acima mencionada por parte do Município de Nelas, o Eng.º Luís Adelino Guerra Almeida 
Ferreira e o Fiscal da obra, a Eng.ª Susana Maria Daniel Abrantes Mesquita e ainda o Eng.º 
João Figueira, representante da firma Irmãos Almeida Cabral, Ld.ª, adjudicatária da citada 
obra, conforme consta do respetivo contrato celebrado entre esta Câmara Municipal e o 
empreiteiro, a fim de se proceder à vistoria para efeitos de receção dos trabalhos efetuados. ---
---- E tendo-se procedido à vistoria verificou-se que: ------------------------------------------------- 
---- Primeiro: - Todos os trabalhos executados estavam conforme as regras de arte e 
prescrições técnicas aplicáveis; --------------------------------------------------------------------------- 
---- Segundo: - Que todos os trabalhos previstos no Mapa de Trabalhos que serviu de base à 
adjudicação da presente empreitada, estavam executados até à data de recusa do visto do 
Tribunal de Contas. Ficaram por executar os trabalhos descritos no respetivo auto de trabalhos 
a menos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Terceiro: Nenhuma observação havendo a fazer-se e tendo-se constatado que tudo se 
encontrava conforme as prescrições técnicas regulamentares que presidiam à presente 
empreitada, se lavrou o presente Auto de Vistoria e Receção Provisória, que, depois de lida 
em voz alta, foi julgado conforme e vai ser assinado.� ------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral pediu alguns esclarecimentos ao 
Executivo Municipal sobre a recusa do Visto por parte do Tribunal de Contas, os quais foram 
prontamente prestados pelo Senhor Eng.º Luís de Almeida. ----------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas informou ainda a Câmara 
que houve uma menor comparticipação do QREN pelo facto da empreitada ter sido executada 
após a realização de um concurso público, com carater de urgência. ------------------------------- 
 ---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------    
1.2.CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO DE NELAS � AUTO DE VISTORIA 
E RECEÇÃO PROVISÓRIA PARCIAL � CONHECIMENTO  
---- Presente o Auto de Vistoria e Receção Provisória Parcial, da empreitada: �Construção do 
Centro Educativo de Nelas�, elaborado pela Unidade Orgânica de Projetos e Planeamento 
Municipal, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------- 
---- �Auto de Vistoria e Receção Provisória Parcial --------------------------------------------------- 
---- Empreitada de Construção do Centro Educativo de Nelas --------------------------------------- 
---- Aos doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e doze compareceram no local da obra 
acima mencionada por parte do Município de Nelas, o Eng.º Luís Adelino Guerra Almeida 
Ferreira e a Eng.ª Susana Maria Daniel Abrantes Mesquita, como fiscais da obra, e ainda o 
Eng.º Aristides César dos Santos, representante da firma Chupas e Morrão � Construtores de 
Obras Públicas, S.A., adjudicatária da citada obra, conforme consta do respetivo contrato 
celebrado entre esta Câmara Municipal e o empreiteiro, a fim de se proceder à vistoria para 
efeitos de receção dos trabalhos efetuados. -------------------------------------------------------------  
---- E tendo-se procedido à vistoria verificou-se que: ------------------------------------------------- 
---- Primeiro: - Constatou-se que no que se refere à Rede de AVAC as válvulas de 3 vias 
constantes das unidades de tratamento de Ar não estão a funcionar corretamente, o que 
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impede a utilização do sistema de comando, controlo e exploração do tipo eletrónico e digital, 
previsto no projeto, possibilitando unicamente o comando e controlo autónomo. Os restantes 
trabalhos encontram-se executados conforme as regras de arte e prescrições técnicas 
aplicáveis; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Segundo: - Que todos os trabalhos previstos no Mapa de Trabalhos que serviu de base à 
adjudicação da presente empreitada e os constantes nos mapas de trabalhos a mais, estavam 
executados exceto os indicados no Auto de Trabalhos a Menos e os referidos no ponto 
primeiro; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Terceiro: O Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos foi executado nos termos da 
legislação aplicável. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Quarto: Assim, consideram a obra em condições de ser recebida, parcialmente, a título 
provisório, comprometendo-se o empreiteiro, no prazo de 30 dias a contar da presente data, a 
solucionar as anomalias atrás mencionadas. ------------------------------------------------------------ 
---- Nada mais havendo a tratar, foi lavrado o presente Auto de Vistoria e Receção Provisória 
Parcial, que, depois de lida em voz alta, foi julgado conforme e vai ser assinado.� ---------------
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------    

 
2 � TAXAS E IMPOSTOS 

 
2.1.PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 
AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS. REQUERENTES: EMANUEL 
JOSÉ DA COSTA SANTOS MARQUES E MARIA JOSÉ MIRANDA FERREIRA - 
APROVAÇÃO OU INDEFERIMENTO 
---- Presente uma carta, datada de 24 de novembro de 2011, de Emanuel José da Costa Santos 
Marques, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Eu, Emanuel José da Costa Santos Marques, nascido a 14 de janeiro de 1983, residente na 
Rua Eng.º Frederico Ulrich, 7-I, 5.º Esq.º, 6000-223 Castelo Branco, portador do cartão de 
cidadão com o n.º 1234300 e NIF 2240118812 e minha esposa, Maria José Miranda Ferreira, 
nascida a 6 de março de 1984, residente em Caminho da Pereira, n.º 58, 4690-471 Santiago de 
Piães, portadora de cartão do cidadão com o n.º 12502829 e NIF 238005887, vimos por este 
meio requerer a isenção do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis 
(IMT), de acordo com a alínea a), do n.º 3, do artigo 43.º, do E.B.F., visto que iremos mudar-
nos para um apartamento em Nelas destinado a habitação própria e permanente situado na 
Urbanização Quinta das Flores, Lote 48, 1.º Esq.º.� ---------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido de isenção do pagamento do 
Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, requerido por Emanuel José 
da Costa Santos Marques e Maria José Miranda Ferreira, em virtude do Município não poder 
prescindir dessa receita. -----------------------------------------------------------------------------------   
 

3 � SUBSÍDIOS 
 

3.1.ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL �OS CARVALHENSES�, DE 
CARVALHAL REDONDO � PEDIDO DE SUBSÍDIO � APROVAÇÃO 
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---- Presente um ofício, datado de 25 de Outubro de 2011, da Associação Recreativa e 
Cultural �Os Carvalhenses�, com sede em Carvalhal Redondo, que a seguir se transcreve: ----
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------- 
---- Serve a presente carta para reforçar o pedido feito pela nossa coletividade. Como foi do 
conhecimento de V.ª Ex.ª, a nossa instituição entrou em obras de melhoramento de 
infraestruturas nas nossas instalações, pois estas mesmas estavam em bastante estado de 
degradação. Esta direção achou por bem levar a cabo o seu melhoramento, não só para nosso 
bem, como para o bem da população em geral. Isto porque as escolas da nossa Freguesia 
costumam beneficiar do espaço sempre que precisam e consideram necessário, assim como 
outras instituições, como sendo o caso da Banda Filarmónica, a Irmandade da Senhora do 
Viso e os sócios em geral. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Devido à conjuntura económica que o nosso País atravessa, nós, Associação, estamos com 
bastante dificuldade para gerir os encargos que esta mesma acarreta, sendo as quotas anuais, 
insuficientes para colmatar as despesas inerentes aos gastos. ---------------------------------------- 
---- Junto envio a �dita fatura� que está a ser um peso enorme para nós liquidarmos. Convicta 
de que V.ª Ex.ª irá dar o maior apreço pelo esforço que temos vindo a fazer em prol da nossa 
terra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Subscrevo-me com estima e consideração.� ------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente prestou um breve esclarecimento sobre o assunto, chamando a 
atenção para as dificuldades financeiras que, presentemente, as coletividades do Concelho 
atravessam. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Recreativa e Cultural �Os 
Carvalhenses�, de Carvalhal Redondo, um subsídio no valor de 1.051,28 �. ----------------   
3.2.REVOGAÇÃO DE PROTOCOLOS COM ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO � 
RATIFICAÇÃO 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas explicou o assunto em 
causa, realçando que na presente conjuntura o Executivo Municipal não podia continuar a 
suportar os protocolos estabelecidos anteriormente com as Associações Desportiva, 
Recreativa e Cultural do Cimo do Povo e Recreativa e Cultural de Santo António, ambas de 
Nelas, no valor de vinte e cinco mil euros por ano, que eram destinados a diversas atividades, 
que aquelas associações organizavam durante o ano civil, tais como: Carnaval, Marchas 
Populares, Semana do Município e outras, pelo que propunha agora a sua revogação. ----------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, afirmou que era recorrente o Executivo 
Municipal proceder a este tipo de cortes, que os Senhores Vereadores do Partido Socialista 
iam votar contra este ponto e o ponto seguinte, visto que os protocolos, revogados por 
despacho da Senhora Presidente, estabeleciam direitos e deveres de ambas as partes e as 
associações sabiam qual a comparticipação do Executivo Municipal com que podiam contar 
antecipadamente. Considerava, também, que revogar os protocolos sem apresentar 
alternativas era mau para as associações. ---------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, afirmou que os anteriores 
protocolos é que nada estabeleciam. Apenas estipulavam o valor de vinte e cinco mil euros 
anuais, a pagar a cada uma das associações atrás referidas. E isso é que estava incorreto. ------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que se houvesse protocolos 
estabelecidos, as mesmas podiam, desde já, começar a trabalhar, pois sabiam qual era a verba 
atribuída pelo Executivo Municipal e que isso revelava falta de transparência por parte do 
mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- Em resposta ao Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, a Senhora Presidente 
informou a Câmara, de que já se realizaram reuniões com as associações que normalmente 
organizam os corsos carnavalescos, pelo que já sabem qual é a verba que o Executivo 
Municipal vai atribuir e que as mesmas podem continuar a contar com o apoio da Autarquia. - 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que o 
facto do Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral ter afirmado que não havia protocolos 
com as associações tem a ver com o corte de subsídios, ou seja, o Senhor Vereador Adelino 
�abre a torneira� quando é para atribuir subsídios às associações e �fecha a torneira� quando 
se trata de angariar receitas para o Município. --------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com cinco votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, 
Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, Maria 
Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva e dois votos contra, 
dos Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral e Hélder José Gomes Ambrósio, 
ratificar o Despacho da Senhora Presidente, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo de 
Silva Pedro, datado de 26 de janeiro de 2012, em que revoga os protocolos com as duas 
associações do Concelho, Associação Desportiva, Recreativa e Cultural do Cimo do Povo e 
Associação Recreativa e Cultural de Santo António, ambas de Nelas, que organizam os corsos 
carnavalescos da Vila de Nelas e que a seguir se transcreve: ----------------------------------------
---- �Concordo. Agendar próxima reunião de Câmara para ratificação.� ---------------------------
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 30 de novembro de 2011, do Senhor 
Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: ---------------
---- �Há já alguns anos que as associações do Cimo do Povo e Bairro da Igreja, de Nelas, 
responsáveis pela organização dos desfiles de carnaval e marchas populares nesta vila, 
usufruem de verbas financeiras atribuídas por protocolo que se tem vindo a renovar ano após 
ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, considerando a atual conjuntura económica e financeira, considera-se 
essencial racionalizar as despesas efetuadas nestes festejos, valorizando e aproveitando o 
investimento efetuado ao longo dos últimos anos, sem pôr em causa a realização dos mesmos. 
---- Termos em que se propõe revogação dos contratos em causa e posterior negociação 
casuística com a Associação Desportiva, Recreativa e Cultural do Cimo do Povo e com a 
Associação Recreativa e Cultural de Santo António. -------------------------------------------------- 
---- Face ao prazo previsto nos protocolos em causa, para a sua revogação, solicito à Exm.ª 
Sr.ª Presidente que determine a revogação e sujeite, posteriormente, a ratificação pela 
Câmara.� -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- Os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral e Hélder José Gomes Ambrósio, 
apresentaram a declaração de voto, que a seguir se transcreve: --------------------------------------
---- �Os vereadores do Partido Socialista votam contra a revogação dos protocolos existentes 
entre a Câmara Municipal de Nelas e as Associações do Cimo do Povo e do Bairro da Igreja, 
em Nelas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O nosso voto contra justifica-se por não haver nenhuma proposta de um novo protocolo a 
estabelecer com estas duas Associações, que, em nossa opinião deveria ser extensivo também 
às Associações que organizam o Carnaval de Canas de Senhorim. ---------------------------------
---- Fica assim claro que o único objetivo desta revogação é apenas o corte drástico dos apoios 
que a Autarquia tem vindo a prestar à realização do Carnaval, das Marchas Populares e a 
outras realizações de carácter cultural, que assim poderão ter o seu futuro comprometido.� ---- 
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3.3.CARNAVAIS DO CONCELHO 2012 � NELAS E CANAS DE SENHORIM � 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma proposta de deliberação, apresentada pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo 
Luís dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------
---- �Carnavais do Concelho 2012 � Nelas e Canas de Senhorim -----------------------------------
---- No Concelho de Nelas são organizados, anualmente, dois dos carnavais com mais história 
e com mais impacto da Região Centro do País. -------------------------------------------------------- 
---- A importância destes eventos vai muito além do interesse cultural e tradicional das 
manifestações carnavalescas, revelando-se um importante cartaz promocional para o 
Concelho, para as duas Vilas onde decorrem os cortejos e para toda a atividade comercial, 
particularmente no sector da hotelaria/restauração e similares. -------------------------------------- 
---- Ao longo dos anos a Autarquia tem apoiado as associações que organizam os corsos 
carnavalescos, quer através de apoios financeiros, quer através de apoios logísticos de monta. 
---- Atendendo ao cenário de crise financeira global e à contenção imposta pelos cortes nas 
transferências do Orçamento de Estado para as Autarquias, importa que, sem pôr em causa a 
realização condigna do evento, o Município proceda também à repercussão junto das 
associações da atual situação financeira nacional. ----------------------------------------------------- 
---- Assim, propõe-se a atribuição à ADRC do Cimo do Povo, de Nelas, à ARC de Santo 
António, de Nelas, à ADR do Paço, de Canas de Senhorim e à União Recreativa e Cultural do 
Rossio, de Canas de Senhorim, de um subsídio no valor de � 7.500,00 cada.� --------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas explicou a proposta de 
deliberação, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com cinco votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, 
Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, Maria 
Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva e dois votos contra, 
dos Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral e Hélder José Gomes Ambrósio, 
aprovar a proposta de deliberação, atrás descrita, apresentada pelo Senhor Vereador, Dr. 
Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, atribuindo um subsídio, no valor de 7.500,00 � a 
cada uma das quatro associações do Concelho que organizam os corsos carnavalescos e que a 
seguir se indicam: Associação Desportiva, Recreativa e Cultural do Cimo do Povo, de Nelas, 
Associação Recreativa e Cultural de Santo António, de Nelas, Associação Desportiva, 
Recreativa e Cultural do Paço, de Canas de Senhorim e União Recreativa e Cultural do 
Rossio, de Canas de Senhorim. --------------------------------------------------------------------------- 
----Os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral e Hélder José Gomes Ambrósio, 
apresentaram a declaração de voto, que a seguir se transcreve: -------------------------------------- 
---- �Os vereadores do Partido Socialista votam contra os valores dos subsídios constantes da 
proposta apresentada, a atribuir às Associações que organizam os Carnavais de Nelas e de 
Canas de Senhorim. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para além dos valores propostos serem manifestamente insuficientes para garantir a 
cobertura de uma parte das despesas que as Associações suportam, entendemos que todos os 
apoios que a Autarquia deve prestar para a realização dos Carnavais de Nelas e Canas de 
Senhorim, das Marchas Populares e de outras atividades de carácter cultural, devem ser objeto 
de protocolos a negociar e estabelecer com as Associações, em que fiquem claramente 
expressas as responsabilidades de cada um dos contraentes.� ----------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que os Senhores Vereadores do 
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Partido Socialista já tinham alertado o Executivo Municipal para os valores dos subsídios 
atribuídos e que na presente data tinha de proceder a alguns cortes. --------------------------------
---- A Senhora Presidente questionou o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral no 
sentido de saber qual e a quem é que o Executivo Municipal atribuiu subsídios a mais, ao qual 
ele não soube responder. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

4 � DIVERSOS 
 
4.1.PROPOSTA DE MOÇÃO SOBRE O NOVO MAPA JUDICIÁRIO � APROVAÇÃO 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, leu a moção, que redigiu, 
sobre o projeto do novo mapa judiciário, apresentada pela Senhora Presidente da Câmara, que 
a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------
---- �Tendo sido confrontados com um conjunto de notícias e afirmações, veiculadas nos 
órgãos de comunicação social, relativas a um Ensaio para a Reorganização da Estrutura 
Judiciária, tornado público pelos serviços do Ministério da Justiça e, considerando que: -------
----- 1. O Ensaio sugere o agrupamento das comarcas de todo o território nacional em 20 
comarcas de âmbito distrital; ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. No mesmo ensaio prevê-se, na Comarca de Viseu, a criação de um conjunto de juízos 
de competência especializada, com a finalidade visível de esvaziar de conteúdo efetivo os 
tribunais de comarca atualmente existentes; ------------------------------------------------------------
---- 3. Relativamente ao Tribunal de Nelas, considera uma pendência média relativamente ao 
triénio 2008-2010 de 549 processos; --------------------------------------------------------------------- 
---- 4. Pese o número considerado no estudo, sabemos também, por informação obtida junto 
da delegação local da Ordem dos Advogados, que o volume total de pendência atual do 
Tribunal de Nelas é ligeiramente superior a 2000 processos; ----------------------------------------
---- 5. O Tribunal de Nelas funciona em regime de agregação com o Tribunal de Fornos de 
Algodres, o que na prática significa que, apesar do volume de processos que recebe, 
representa para o erário público um custo muito inferior a qualquer outro Tribunal do distrito, 
por partilhar com o tribunal agregado recursos, nomeadamente Juiz e Magistrado do 
Ministério Público; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 6. O Tribunal funciona em edifício propriedade da autarquia que, além de nunca ter 
cobrado qualquer valor a título de renda, sempre assegurou a manutenção do mesmo e a 
realização de todas as intervenções que foram sendo solicitadas quer por juízes, quer por 
outros responsáveis do Tribunal, não representando por isso qualquer encargo para o 
Ministério da Justiça; -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 7. O Concelho de Nelas tem um dos mais altos índices de industrialização do distrito, 
representando o acesso à Justiça um fator de competitividade no contexto globalizado do 
mundo empresarial atual; ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 8. Pese o referido no ponto anterior, tem também o concelho, uma grande proporção do 
seu território ocupado por zonas rurais, habitadas essencialmente por cidadãos idosos, com 
naturais dificuldades de mobilidade, não existindo uma rede eficaz de transportes públicos 
que possam servir as populações no acesso a serviços fora do concelho; --------------------------
---- 9. O eventual encerramento do Tribunal de Nelas, proposto no Ensaio já referido, bem 
como de qualquer outro serviço público do concelho, significaria, não só um passo de gigante 
no caminho para a desertificação do concelho, como um incremento nas imensas 



Reunião de 31-01-2012                                               

                                                                                                
8 

 

discrepâncias entre o interior do país e as regiões do litoral e mesmo entre os concelhos mais 
pequenos e os maiores; ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 10. O acesso à justiça é um direito consagrado constitucionalmente, ficando esse direito 
definitivamente ferido para todos os cidadãos do concelho, pelo eventual encerramento do 
Tribunal de Nelas; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 11. O equilíbrio das contas públicas e o consequente acordo negociado com a �Troika� 
internacional, pelo anterior governo, sendo um desígnio nacional a merecer o empenho de 
todos, não pode pôr em causa o acesso dos cidadãos aos seus direitos fundamentais, nem 
justificar o aprofundar de desequilíbrios entre as regiões e concelhos mais desfavorecidos e 
aqueles, sempre beneficiados pelos apoios e serviços do estado; ------------------------------------
---- 12. A proposta do Ensaio, não pode deixar de ser considerada um devaneio impensado e 
irrefletido, preconizada por quem, no conforto dos gabinetes, não conhece o país real, 
mostrando uma clara alienação, face à real situação do país e efetivas necessidades das 
populações, nomeadamente dos cidadãos do concelho de Nelas. ------------------------------------
---- Propõe-se que: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Se informe o Ministério da Justiça da posição da Câmara Municipal de Nelas; -----------
---- 2. A Câmara Municipal, e em sua representação a Exma. Sra. Presidente de Câmara, 
continue a desenvolver todos os esforços (à semelhança do que vem fazendo, quer 
relativamente ao Tribunal de Nelas, quer relativamente a outros serviços públicos) para que o 
Tribunal de Nelas continue aberto e a prestar os importantes serviços que atualmente presta a 
cidadãos e empresas do concelho; ------------------------------------------------------------------------ 
---- 3. Se desenvolvam esforços no sentido de tornar pública esta posição, quer para 
conhecimento dos munícipes, quer dos diversos órgãos de governo e soberania, que não 
poderão perante tamanha injustiça, ficar parados vendo delapidar um dos direitos mais 
importantes dos cidadãos; --------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. Desta moção se dê conhecimento às seguintes entidades: ------------------------------------
---- a. Sua Excelência o Sr. Presidente da República Portuguesa; -----------------------------------
---- b. Sua Excelência a Sra Presidente da Assembleia da República; ------------------------------
---- c. Sua Excelência o Sr. Primeiro-ministro; --------------------------------------------------------- 
---- d. Excelentíssima Ministra da Justiça; --------------------------------------------------------------
---- e. Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios; ----------------------------------------
---- f. Grupos Parlamentares na Assembleia República; ----------------------------------------------
---- g. Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Nelas e demais membros da mesma; --------
---- h. Srs. Presidentes de Junta de Freguesia do concelho; -------------------------------------------
---- i. Meritíssimo Juiz do Tribunal Judicial de Comarca de Nelas; ---------------------------------
---- j. Digníssimo Magistrado do Ministério Público junto do Tribunal Judicial da Comarca de 
Nelas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- k. Exmo. Chefe dos Serviços Administrativos do Tribunal de Nelas e demais funcionários 
do mesmo; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- l. Exmo. Bastonário da Ordem dos Advogados; ---------------------------------------------------
---- m. Exma. Presidente da Delegação Local de Nelas da Ordem dos Advogados; --------------
---- n. Exmo. Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses; --------------------------
---- o. Exmo. Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público; -------------------
---- p. Exmo. Presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais; ----------------------------------
---- q. Todos os Srs. Advogados inscritos na Comarca de Nelas; ------------------------------------
---- r. Órgãos de comunicação social. -------------------------------------------------------------------- 
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---- A Presidente de Câmara e Vereadores.� ------------------------------------------------------------ 
---- A Senhora Presidente informou a Câmara que já tinha solicitado audiências ao Senhor 
Bastonário da Ordem dos Advogados, à Senhora Presidente da Delegação Local de Nelas da 
Ordem dos Advogados, à Senhora Ministra da Justiça e aos Grupos Parlamentares da 
Assembleia da República. Afirmou, também, que no Concelho de Nelas ainda não foi 
encerrado nenhum serviço público graças ao papel desempenhado pelo atual Executivo, nem 
na Saúde, nem nas Finanças e que o Executivo Municipal estava a assegurar alguns serviços 
públicos, inclusive pagando os vencimentos de alguns funcionários do Ministério da Saúde. 
De seguida, pediu à Câmara para que a moção em análise fosse aprovada por unanimidade, 
para que, assim, o projeto do novo mapa judiciário não venha a passar disso mesmo, visto ser 
intenção do atual Executivo Municipal assegurar e manter todos os serviços públicos no nosso 
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que os Senhores Vereadores do 
Partido Socialista subscreviam a moção apresentada, pois também lamentavam a perda de 
serviços públicos. Embora algumas das medidas de contenção de despesas e de reestruturação 
de alguns serviços, já estivessem em curso quando o atual Governo entrou em funções, o 
Tribunal de Nelas nunca esteve em risco. Essa mesma garantia lhe foi dada por mais de uma 
vez, quando fez várias diligências, junto de membros dos Governos anteriores e de Deputados 
do Partido Socialista. Reafirmou a disponibilidade dos Vereadores do Partido Socialista em 
acompanharem o Executivo e a Senhora Presidente da Câmara, no que for necessário, 
nomeadamente em contactos com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista na Assembleia 
da República, pois também era sua vontade defender a permanência do Tribunal de Nelas a 
todo o custo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a moção, atrás descrita, referente ao 
projeto do novo mapa judiciário. ------------------------------------------------------------------------ 
4.2.RENDAS SOCIAIS DAS EDIFICAÇÕES DO BAIRRO DA FIGUEIRA VELHA, 
DO BAIRRO DR. AUGUSTO ROSADO E DA PÓVOA DE LUZIANES � MANTER O 
VALOR DAS RENDAS DO ANO DE 2011 � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 06 de janeiro de 2012, do Serviço de Ação Social, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Atualização das rendas sociais ---------------------------------------------------------------------- 
---- Os Municípios portugueses estão conscientes das atuais dificuldades que o País atravessa. 
Como tal, estão presentes, na linha da frente, na promoção ou acompanhamento de iniciativas 
que minimizem os efeitos dramáticos que a atual crise está a provocar na sociedade 
portuguesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Município de Nelas não é exceção. A crise económica faz com que um elevado número 
de pessoas solicite constantemente apoio à Autarquia, quer seja através de pedidos de 
emprego, quer seja no pagamento das despesas fixas mensais (medicação, rendas de casa, 
alimentação, etc.). ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Tomando conhecimento desta situação, o Serviço de Ação Social propõe que, durante o 
ano de 2012, o valor das rendas devido pelos arrendatários do Bairro da Figueira Velha, 
Bairro Dr. Augusto Rosado e da Póvoa de Luzianes não seja atualizado, mantendo os 
montantes calculados nos anos transatos. -------------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente pediu à Câmara para manter os valores das rendas de anos 
anteriores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, não atualizar o valor das rendas sociais dos 
prédios do Município, no ano de 2012, pago pelos arrendatários, mantendo-as nos valores em 
vigor em 2011, nos termos e de acordo com a informação do Serviço de Ação Social, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.3.GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS, DA 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - A TELEVISÃO DIGITAL TERRESTRE E O 
APAGÃO DAS EMISSÕES ANALÓGICAS DE TV � DEBATE DE URGÊNCIA EM 
PLENÁRIO AGENDADO PELO PCP � INTERVENÇÃO DE ABERTURA � 
DEPUTADO BRUNO DIAS E PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 169/XII � 1.ª � PELO 
ADIAMENTO DO PROCESSO DE DESLIGAMENTO DA REDE ANALÓGICA DE 
TELEVISÃO, PELA GARANTIA DE ACESSO DA POPULAÇÃO À TDT E AO 
SERVIÇO PÚBLICO DE TELEVISÃO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL - 
CONHECIMENTO 
---- Presente um e-mail, datado de 10 de janeiro de 2012, do Grupo Parlamentar do Partido 
Comunista Português, da Assembleia da República, que a seguir se transcreve: ------------------
---- �Exm.ª Senhora ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No seguimento do Debate de Urgência que o PCP agendou para o dia 5 de janeiro, na 
Assembleia da República, sobre o TDT, junto enviamos para vosso conhecimento o Projeto 
de Resolução n.º 169/XII/PCP � Pelo adiamento do processo de desligamento da rede 
analógica de televisão, pela garantia de acesso da população à TDT e ao serviço público de 
televisão em todo o território nacional e a intervenção do Senhor Deputado Bruno Dias. ------- 
---- Através dos links: http//www.pcp.pt/node/254511 e http://www.pcp.pt/TDT-um-
neg%C3cio-desastroso-com-impactos-diretos-para-vida-das-pessoas poderá aceder às 
intervenções dos Senhores Deputados Bernardino Soares e Bruno Dias.� -------------------------
---- �A Televisão Digital Terrestre e o apagão das emissões analógicas de TV � Debate de 
urgência em Plenário agendado pelo PCP � Intervenção de abertura � Deputado Bruno Dias � 
5 de Janeiro de 2012 --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Senhora Presidente, ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Senhoras e Senhores Deputados, -------------------------------------------------------------------- 
---- Senhores Membros do Governo. -------------------------------------------------------------------- 
---- A manter-se o atual rumo que se tem verificado até agora e se nada for feito 
imediatamente, o processo de introdução da Televisão Digital Terrestre em Portugal, e o 
correspondente desligamento das atuais emissões analógicas, ficará recordado com um dos 
negócios mais vergonhosos, mais desastrosos, com impactos diretos para a vida das pessoas. -
---- É um verdadeiro escândalo nacional que continua a acontecer como se nada fosse, que 
apesar dos sucessivos alertas, das reuniões e audições nesta Assembleia em que o problema se 
colocou ao longo do tempo. O primeiro responsável desta situação é o PS que estava no 
Governo e decidiu isto em 2008. O principal responsável atual é o Governo PSD/CDS, que 
deixou correr o problema e em Novembro passado vendeu em leilão as frequências para a 
rede 4G � aproveitando o apagão analógico que interessa (e muito!) às operadoras! -------------
---- Temos portanto que, de hoje a uma semana, é desligada a emissão analógica da televisão 
em sinal aberto na vasta e altamente povoada faixa do território litoral do país. ------------------
---- Mas na cobertura das emissões terrestres da TDT, a situação é da maior gravidade. 
Milhares de pessoas que atualmente estão cobertas por sinal analógico, pura e simplesmente 
vêm os emissores e retransmissores das suas regiões desligados. São inúmeros os 
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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. --------------------------------------------------------------------- 
---- A PT, empresa concessionária da rede TDT em Portugal, colocou um mínimo de 
emissores no território; concentrou-os nas áreas de maior densidade populacional de modo a 
maximizar com um mínimo de custos a quota de cobertura a que estava obrigado � mas 
deixando vastas áreas geográficas sem emissão terrestre. -------------------------------------------- 
---- Há concelhos inteiros que na verdade não têm alternativa nenhuma senão o acesso à 
televisão por satélite � como se estivessem na Floresta Amazónica ou no deserto do Saara!  
---- 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. É o 
caso do Grupo Ocidental do Arquipélago dos Açores! É o caso da maior parte do território de 
concelhos como Oliveira do Hospital, Seia, Vouzela, Castro Daire, Grândola, Ourique e 
muitos outros. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Alega a ANACOM que toda a população excluída da TDT está coberta via satélite. Mas 
quanto custa a instalação para esse acesso? Cerca de 116 euros por equipamento � para um só 
televisor! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Entretanto, é claro que a PT tem o exclusivo da venda dos recetores satélite. E quando as 
autarquias denunciam este escandaloso abandono das populações e exigem soluções 
concretas, aparece a PT a oferecer à Câmara os seus serviços � o último caso que nos chegou 
foi da proposta à Câmara de Vouzela, para a instalação de três pontos emissores de micro 
cobertura a povoações do concelho, pela módica quantia de 90 mil euros. ------------------------ 
 ---- Chama-se a isto criar dificuldades para vender soluções! --------------------------------------- 
---- Quanto à rede de distribuição, está publicada na Internet a lista dos revendedores 
autorizados. Lá está, por exemplo, a loja de Vila Nova de Cerveira, cujo dono nem sabia que 
constava da lista e muito menos que devia vender kits satélite! A loja PT mais próxima fica 
em Viana do Castelo a 45 quilómetros de distância�------------------------------------------------- 
---- Nas lojas PT, invariavelmente, ao pretender informações sobre o kit as pessoas são 
incentivadas a subscrever contratos MEO. Nos últimos dias têm sido frenéticos os contactos 
telefónicos para a casa das pessoas a impingirem-lhe assinaturas do serviço de acesso pago 
das várias operadoras. Ligam a dizer que vão desligar a TV, e para que possam ver a nova TV 
têm que subscrever uma assinatura. ---------------------------------------------------------------------- 
---- Esta situação tem obtido o silêncio cúmplice da ANACOM, que agora vem dizer que os 
descodificadores são subsidiados! Pasme-se: em 22 euros, após uma burocracia labiríntica, 22 
euros para algumas pessoas, num total de encargos que ascende a cerca de 116 euros por 
equipamento. Mas o que neste momento se impinge, casa a casa, já não são descodificadores: 
são assinaturas de televisão por cabo/satélite. Pedem dinheiro a famílias que não o têm, para 
poderem continuar a ver TV. É nada menos que uma vergonha nacional! ------------------------- 
---- Senhora Presidente, ------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- Senhoras e Senhores Deputados, -------------------------------------------------------------------- 
---- Senhores Membros do Governo, -------------------------------------------------------------------- 
---- Mais uma vez aqui reafirmamos o alerta quanto à 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. -----------------------------------------------
---- A verdade que se está a escamotear é que com a TDT podemos ter mais serviço público 
em sinal aberto e não menos. Podemos ter economias de escala e gerir melhor os recursos, 
com mais e melhor oferta. 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. Tudo isso foi ignorado. ----------------------------------------------------- 
---- Se ao serviço público fosse atribuído um multiplex próprio, a população poderia aceder de 
forma livre e gratuita a todos os canais da Televisão Pública � incluindo àqueles que hoje 
estão disponíveis apenas na TV de acesso pago! Esta possibilidade nunca foi considerada. 
 ---- Portugal terá como triste distinção o facto de ser o país europeu com o menor número de 
canais nesta plataforma. Por toda a Europa, a introdução da TDT foi fator de maior variedade 
de oferta televisiva. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Espanha: 20 canais de acesso gratuito, cinco dos quais do serviço público. ----------------- 
---- - Reino Unido: 38 canais de acesso gratuito, nove dos quais do serviço público. ------------
---- - Itália: 27 canais de acesso gratuito, oito dos quais do serviço público. ----------------------- 
---- - França: 29 canais de acesso gratuito, oito dos quais do serviço público. ---------------------
----- - Alemanha: dos 20 canais de acesso gratuito, nove dos quais do serviço público. ---------
---- A oferta televisiva na plataforma digital terrestre inicialmente previa um 5.º canal 
generalista, transmissões em alta definição ainda na fase de simulcast, serviços interativos 
inovadores, a televisão móvel e uma plataforma paga com a presença de canais regionais que 
deveriam priorizar produções locais. Tudo isso foi abortado. ----------------------------------------
---- E porquê? Porque tudo neste processo da TDT foi motivado, 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. ---------------------- 
---- Este processo está a transformar-se num gigantesco mecanismo de angariação de clientes 
para a MEO do Grupo PT, de venda de recetores de satélite fornecidos pela PT, de venda e 
instalação de pontos emissores de micro cobertura. E de libertação de frequências para o 
negócio das comunicações móveis 4G, para a Vodafone, a Optimus/Sonaecom e, claro, a PT.   
---- Aqui se demonstra mais uma vez como o poder político está e continua ao serviço do 
poder económico � e como o poder económico, e neste caso em particular a PT, está a viver 
acima, muito acima das nossas possibilidades! --------------------------------------------------------- 
---- Não será por falta de aviso que o Governo não atua. Ainda tem uma semana para intervir. 
Mais adiante, discutiremos o Projeto de Resolução do PCP com propostas concretas para 
resolver esta situação. Mas para já exige-se que o Governo assuma as suas responsabilidades. 
---- Disse.� --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Projeto de Resolução n.º 169/XII � 1.ª � Pelo adiamento do processo de desligamento da 
rede analógica de televisão, pela garantia de acesso da população à TDT e ao serviço público 
de televisão em todo o território nacional --------------------------------------------------------------- 
---- A introdução da Televisão Digital Terrestre em Portugal, inerente à natural evolução 
tecnológica deste meio de comunicação, deveria constituir uma oportunidade � assim fossem 
tomadas as medidas adequadas � para a melhoria quantitativa e qualitativa da oferta de 
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televisão em Portugal, e não, um verdadeiro pesadelo para uma parte da população portuguesa 
e um excecional negócio para uma parte dos interesses económicos que intervém neste setor. -
---- Portugal é um dos últimos países europeus a introduzir esta tecnologia, elemento que por 
si só permitiria de forma avisada evitar erros que foram cometidos por outros. Apesar disso, e 
indiferentes às diferentes vozes � poder local, representantes dos trabalhadores do sector, 
grupos de cidadãos, etc. � e alertas que se foram levantando, o anterior governo do PS (que 
assumiu esta decisão em 2008) e a atual maioria PSD-CDS, optaram por um caminho que 
coloca o país, nas vésperas do primeiro desligamento do sinal analógico previsto para 12 de 
Janeiro nas zonas do litoral do país, à beira de deixar centenas de milhares de portugueses 
sem acesso ao serviço de televisão. ---------------------------------------------------------------------- 
---- Este processo desde o início e erradamente assumiu que os custos da transferência desta 
mesma tecnologia seriam assumidos pelas populações. Um processo que foi, na prática, 
colocado nas mãos da Portugal Telecom, responsável pelo desenvolvimento desta plataforma, 
empresa que por sua vez é detentora da plataforma MEO que é uma óbvia concorrente na 
disputa deste mercado. Um processo que, não só marginalizou o papel da RTP enquanto 
televisão pública, como autolimitou o número de canais a que a população portuguesa poderá 
ter acesso por via da TDT � contrariando o exponencial alargamento da oferta registado 
noutros países com a introdução desta tecnologia � em benefício claro das plataformas de 
televisão de acesso pago como são a MEO ou a ZON TV Cabo. ------------------------------------ 
---- Um processo que revelou os compromissos e os interesses que vêm dominando a 
administração do Estado, com a dita entidade reguladora do sector � ANACOM � a 
comportar-se como entidade ausente na defesa do interesse público e complacente com os 
interesses privados, seguindo as opções da tutela governamental. ----------------------------------
---- A situação que o país e o povo português enfrentam não suporta que, num quadro de 
brutal agravamento da situação social para milhões de portugueses, com o desemprego, com 
os cortes nos salários e pensões, com aumento do custo de vida na generalidade dos bens e 
serviços essenciais, se acrescente mais uma despesa - que pode ultrapassar largas centenas de 
euros: seja pelos custos da aquisição de descodificadores (ou de tecnologia equivalente que 
permita captar o sinal digital), seja pela aquisição de novos aparelhos de televisão (tendo em 
conta que atualmente apenas uma percentagem residual dos televisores está preparada), seja 
ainda pelo facto de milhares de portugueses estarem hoje a ser empurrados para a assinatura 
de contratos com as plataformas de televisão paga, em virtude da forma como este processo 
está a ser conduzido. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Por outro lado, a possibilidade cada vez mais real de, a partir da próximo dia 12 de 
janeiro, centenas de milhares de portugueses ficarem na prática impossibilitados de aceder ao 
serviço de televisão � situação que envolve não apenas as zonas do país mais remotas, mas 
também, zonas do litoral e até urbanas � constitui uma inaceitável negação de um direito, 
sejam quais forem as circunstâncias. Uma situação que é agravada pelo profundo 
desconhecimento que existe na população portuguesa sobre os impactos desta alteração, e que 
nem a tardia e tendenciosa campanha que o Governo decidiu lançar conseguirá ultrapassar. ---
---- Acresce que 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. As experiências verificadas noutros países 
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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. ----------------------------------------- 
---- Tal como as coisas estão, é urgente e indispensável avançar com decisões e tomar 
medidas concretas. A experiência piloto em alguns concelhos, designadamente Alenquer, 
demonstra a importância de uma condução prudente e atempada deste processo. A decisão de 
proceder já no dia 12 de janeiro ao desligamento do sinal analógico poderá ter consequências 
irreparáveis para o povo português que não podem ser diminuídas ou submetidas às 
imposições da Portugal Telecom. ------------------------------------------------------------------------ 
---- A situação que está hoje criada pode e deve ser invertida. Desde logo pelo adiamento do 
desligamento do sinal analógico cuja conclusão está prevista para abril deste ano. Decisão que 
deverá ser acompanhada da correção de um conjunto de erros da maior gravidade, e da 
consideração de pressupostos até hoje ignorados. ----------------------------------------------------- 
---- Nestes termos, e tendo em consideração o acima exposto, ao abrigo da alínea b), do 
Artigo 156.º, da Constituição e da alínea b), do número 1, do artigo 4.º, do Regimento da 
Assembleia da República, os Deputados abaixo assinados do Grupo Parlamentar do PCP 
propõem que a Assembleia da República adote a seguinte ------------------------------------------ 
---- Resolução ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Assembleia da República, nos termos do n.º 5, do artigo 166.º, da Constituição, resolve 
recomendar ao Governo: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. 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; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. A implementação urgente das seguintes medidas, a concretizar no quadro do ponto 
anterior: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - 2.1. A definição de um programa de faseamento que garanta que nenhum emissor poderá 
ser desligado sem que a população abrangida seja servida há mais de um ano por emissões de 
Televisão Digital Terrestre, quer do ponto de vista da cobertura territorial, quer do ponto de 
vista da cobertura da população abrangida. ------------------------------------------------------------- 
---- - 2.2. O assumir dos custos da introdução desta tecnologia por parte do Estado e das 
operadoras de telecomunicações, com destaque para a empresa concessionária da rede TDT, 
garantindo a disponibilização de descodificadores ou dos equipamentos equivalentes à captura 
do sinal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - 2.3. A constituição de equipas de apoio à introdução desta tecnologia com a intervenção 
concreta no terreno, envolvendo e apoiando as populações e o poder local, dotadas dos meios 
adequados. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - 2.4. O obrigatório envolvimento neste processo do serviço público de televisão, por via 
da RTP, garantindo não apenas a disponibilização de todos os canais da televisão pública 
nesta plataforma como prevendo futuras opções que se venham a considerar no alargamento 
do serviço público designadamente em canais de programação infantil, desportiva, cultural, 
regional ou ambiental. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - 2.5. A consideração, envolvendo o conjunto dos operadores não públicos em Portugal, 
do alargamento do número de canais de televisão a disponibilizar na TDT. -----------------------
---- Os Deputados: Bruno Dias; António Filipe; João Oliveira; Bernardino Soares; Paulo 
Santos.� ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----- A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------- 
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4.4.ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SEIA � MOÇÃO SOBRE OS IC�S 6, 7 E 37 � 
CONHECIMENTO  
---- Presente o ofício n.º 148, B/C 2, datado de 09 de janeiro de 2012, da Assembleia 
Municipal de Seia, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------- 
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------
---- Moção sobre os IC�s 6, 7 e 37 ----------------------------------------------------------------------- 
---- Serve o presente para remeter a V.ª Ex.ª a moção, aprovada por unanimidade, na sessão 
ordinária da Assembleia Municipal de Seia, realizada no passado dia 30 de dezembro. ---------
---- A supra mencionada moção tem como fundamento apelar aos órgãos de soberania a 
execução, ainda que parcial, dos Itinerários Complementares da Serra da Estrela � IC 6, 7 e 
37.� ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Moção � Itinerários da Serra da Estrela -----------------------------------------------------------
---- Tendo em conta a necessidade imperiosa que a região da Serra da Estrela tem em matéria 
de vias de comunicação; ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Tendo em conta o processo conducente à execução dos traçados IC 6, IC 7 e IC 37 foi 
todo concluído, faltando apenas lançar os respetivos concursos; ------------------------------------ 
---- Tendo em conta a sua extrema importância para o desenvolvimento desta região; ----------
---- Tendo em conta a crescente e assustadora desertificação desta região e as necessidades de 
inverter este fenómeno; ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Tendo em conta a importância das vias de comunicação para o incremento de novas 
atividades, sobretudo ao nível da produção, para gerar riqueza, bem como do Turismo, como 
área fundamental para alavancar o desenvolvimento; ------------------------------------------------- 
---- Pese embora a grave situação económica que o país atravessa e reconhecendo-se a 
necessidade que o Estado tem em reduzir despesas do lado do investimento público, mas 
podendo estas obras ser enquadradas no financiamento decorrente do QREN; -------------------
---- A Assembleia Municipal de Seia, reunida no dia 30 de dezembro de 2011, aprova esta 
moção, apelando aos órgãos de soberania a execução, ainda que parcial, dos troços dos 
Itinerários Complementares da Serra da Estrela � IC 6, IC7 e IC37. --------------------------------
---- Esta moção, depois de aprovada, deverá ser enviada para: Presidente da República, 
Presidente da Assembleia da República, Primeiro-Ministro, Ministro da Economia, Ministro 
dos Assuntos Parlamentares, Secretário de Estado das Obras Públicas; Grupos Parlamentares, 
Câmaras e Assembleias Municipais da região envolvida.� ------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------    
4.5.MUNICÍPIO DE CARREGAL DO SAL � PEDIDO DE DIVULGAÇÃO DO 
CARNAVAL DE CABANAS DE VIRIATO � PUBLICIDADE SONORA SEM 
PAGAMENTO DE TAXAS � APROVAÇÃO 
---- Presente o ofício n.º 81, datado de 12 de janeiro de 2012, do Município de Carregal do 
Sal, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------- 
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------- 
---- Divulgação do Carnaval de Cabanas de Viriato --------------------------------------------------- 
---- O Carnaval de Cabanas de Viriato constitui um cartaz promocional do Município de 
Carregal do Sal, no qual a Câmara Municipal tem tido, ao longo dos anos, uma atenção e 
apoio especial. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nestes termos, todos os contributos são essenciais para o bom êxito da iniciativa, pelo que 
a pedido da Associação organizadora permito-me solicitar a V.ª Ex.ª de modo a que, através 
de um carro de som, o evento possa ser divulgado na área do Município de que é mui digna 
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Presidente, sem pagamento de taxas de licença, a partir de 1 de Fevereiro de 2012. -------------
---- Estou, desde já, imensamente grato por toda a atenção dispensada e aguardo a informação, 
pela mesma via, do que entenda por conveniente.� ---------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 13 de janeiro de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Pedido de divulgação do Carnaval de Cabanas de Viriato. Local: Concelho de Nelas. 
Requerente: Município de Carregal do Sal. ------------------------------------------------------------- 
---- I � Solicitação do Requerente: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Foi solicitado autorização para divulgação no Concelho de Nelas do Carnaval de 
Cabanas de Viriato, a partir de 01/02/2012, através de publicidade sonora � carro de som. -----
---- II � Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas, é da 
competência da Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento de publicidade. ------
---- 2. Nos termos do artigo 8.º, deste Regulamento estão isentos de licença os anúncios de 
organismos públicos, de instituições de solidariedade social, de cooperativas e de outras 
instituições sem fins lucrativos desde que relativos à atividade que prossigam. -------------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim sendo, deixo à consideração de V.ª Ex.ª a aprovação ou não da publicidade 
sonora a partir do dia 01/02/2012. ------------------------------------------------------------------------ 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, informou a Câmara que 
o Município de Carregal do Sal também isenta o Município de Nelas do pagamento das taxas 
referentes à publicidade dos nossos eventos. ----------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a divulgação do carnaval de Cabanas de 
Viriato, na área do Concelho de Nelas, a partir do dia 1 de fevereiro de 2012, sem pagamento 
de taxas, em que é requerente o Município de Carregal do Sal, nos termos e de acordo com a 
informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------  
4.6.LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO � NÚCLEO REGIONAL DO 
CENTRO � AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício, datado de 16 de janeiro de 2012, da Liga Portuguesa Contra o Cancro, 
Núcleo Regional do Centro, com sede em Coimbra, que a seguir se transcreve: ------------------ 
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------- 
---- Em nome da Liga Portuguesa Contra o Cancro venho prestar um sincero e reconhecido 
agradecimento pela colaboração da Câmara Municipal de Nelas no âmbito do peditório anual 
a favor desta Instituição. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Esta iniciativa continua a ser o suporte fundamental para as atividades de promoção da 
saúde, prevenção da doença e de apoio ao doente oncológico e família. ---------------------------
---- Renovando o agradecimento em nome de todos os que irão ser ajudados, apresento os 
melhores cumprimentos.� --------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
4.7.CONTRATO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA - �LIGAÇÃO DA ESCOLA 
ENG.º DIONÍSIO AUGUSTO CUNHA À RUA DO PAÇO, EM CANAS DE 
SENHORIM�. 
A) REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO DE 12/07/2011 - 
APROVAÇÃO; 
B) NOVO CONTRATO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA � APROVAÇÃO 
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---- Presente uma informação, datada de 26 de janeiro de 2012, do Senhor Vice-Presidente da 
Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, que a seguir se transcreve: -------------------------- 
---- �Contrato de Requalificação Urbana- �Ligação da Escola Eng.º Dionísio Augusto Cunha 
à Rua do Paço�, em Canas de Senhorim � Aprovação ----------------------------------------------- 
---- Das reuniões realizadas com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro (CCDRC), não foi possível obter um consenso relativamente ao Contrato de 
Urbanização para a �Ligação da Escola Eng.º Dionísio Augusto Cunha à Rua do Paço�, 
aprovado em reunião de Câmara, datada de 12/07/2011. --------------------------------------------- 
---- Assim, proponho a revogação da deliberação do órgão executivo de 12/07/2011, relativa à 
aprovação do Contrato de Urbanização, e a consequente aprovação do Contrato de 
Requalificação Urbana para a �Ligação da Escola Eng.º Dionísio Augusto Cunha à Rua do 
Paço�, cujo parecer da CCDRC para a celebração do mesmo foi positivo. ------------------------
---- Em anexo, junto o Contrato de Requalificação Urbana, bem como os pareceres do Serviço 
Jurídico da Autarquia e da CCDRC. --------------------------------------------------------------------- 
---- Salvo melhor opinião, é este o nosso parecer. ----------------------------------------------------- 
---- É o que nos cumpre informar, a Senhora Presidente da Câmara superiormente o decidirá. -
---- Presente, também, uma informação, datada de 8 de novembro de 2011, emitida pelo 
Serviço Jurídico da Autarquia e que a seguir se transcreve: ------------------------------------------
---- �Contrato de requalificação Urbana - �Ligação da Escola Eng.º Dionísio Augusto Cunha/ 
Rua do Paço, em Canas de Senhorim -------------------------------------------------------------------- 
---- A Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto, estabelece as bases da política de ordenamento do 
território e de urbanismo. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nos termos do artigo 1.º, n.º 2, da referida lei, �a política de ordenamento do território e 
de urbanismo define e integra as ações promovidas pela Administração Pública, visando 
assegurar uma adequada organização e utilização do território nacional, na perspetiva da sua 
valorização, designadamente no espaço europeu, tendo como finalidade o desenvolvimento 
económico, social e cultural integrado, harmonioso e sustentável do País, das diferentes 
regiões e aglomerados urbanos.� ------------------------------------------------------------------------- 
---- O artigo 3.º da Lei n.º48/98, de 11 de Agosto, estabelece os fins da política de 
ordenamento do território e de urbanismo, ressalvando para o caso o disposto nas alíneas e) e 
f), segundo as quais, são fins desta política, ------------------------------------------------------------ 
---- �e) Promover a qualidade de vida e assegurar condições favoráveis ao desenvolvimento 
das atividades económicas, sociais e culturais; --------------------------------------------------------- 
---- f) Racionalizar, reabilitar e modernizar os centros urbanos e promover a coerência dos 
sistemas em que se inserem.� ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Ora, o que se pretende com a proposta do contrato de requalificação urbana (em anexo) é 
permitir um rápido e fácil acesso à zona histórica de Canas de Senhorim, possibilitando o 
desenvolvimento de atividades económicas, sociais e culturais numa zona que se encontra 
mais isolada, mas com imenso potencial para ser desenvolvida e aproveitada, criando um 
novo espaço urbano em Canas de Senhorim e, consequentemente, melhorando as condições 
de vida daquela população. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Serão outorgantes deste �contrato de requalificação urbana� o Município de Nelas e a 
proprietária do terreno, que se compromete a urbanizar. --------------------------------------------- 
---- Tal contrato permitirá ao município entrar, antecipadamente, na posse dos terrenos que 
irão constituir �áreas de cedência� do futuro loteamento, possibilitando assim a execução, por 
parte da câmara municipal, das operações necessárias à requalificação de uma zona 
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urbanisticamente importante, incluindo a construção de arruamentos necessários à expansão 
da zona. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Este quadro traduz-se no que se designa por �acordos ou convénios urbanísticos�. ---------
---- O artigo 5.º, alínea h), da Lei n.º 48/98, de 11 de agosto, consagra o princípio da 
contratualização segundo o qual se visa incentivar modelos de atuação baseados na 
concertação entre a iniciativa pública e a iniciativa privada na concretização dos instrumentos 
de gestão territorial. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o parecer DAJ 33/06, de 30/10/2006, da responsabilidade da Exma. 
Senhora Dr.ª Maria Margarida Teixeira Bento, a propósito de um contrato de requalificação 
urbana em que também figura como Primeiro Outorgante o Município de Nelas, refere-se o 
seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �� queremos assinalar que a possibilidade da existência destes acordos urbanísticos se 
encontra sujeita a determinados limites: ----------------------------------------------------------------- 
---- 1 - A impossibilidade dos poderes públicos renunciarem ou condicionarem, por via 
contratual, aos seus poderes de planeamento. �.. ----------------------------------------------------- 
---- 2 - Outro dos limites é o de que, em caso algum, os acordos possam conter determinações 
contrárias ao ordenamento urbanístico em vigor. Daí a importância, no caso, de se 
salvaguardar o cumprimento dos parâmetros mínimos das áreas a ceder no âmbito da proposta 
concreta de operação de loteamento�. ------------------------------------------------------------------- 
---- Ainda no mesmo parecer, salienta-se que �� a lei aponta, embora de forma genérica, para 
a possibilidade de celebração de acordos urbanísticos, competindo obviamente aos órgãos 
municipais garantir que tais acordos salvaguardam e prosseguem o interesse público, 
pressuposto essencial da sua celebração�. --------------------------------------------------------------
---- Ora, o contrato de requalificação urbana visa permitir a �Ligação da Escola Eng.º 
Dionísio Augusto Cunha à Rua do Paço�, prosseguindo o interesse público. --------------------- 
---- Posto isto, somos de parecer que, salvo melhor opinião, o presente contrato cumpre os 
formalismos legais, salvaguardando e prosseguindo o interesse público. -------------------------- 
---- Salvo melhor opinião, é este o nosso parecer. ----------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara superiormente o decidirá.� -----------------------------------
---- Presente, também, um parecer jurídico, datado de 23 de dezembro de 2011, emitido pela 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Contrato de requalificação urbana ----------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara Municipal de Nelas remeteu a esta CCDRC um �Contrato de Requalificação 
Urbana, solicitando parecer jurídico sobre o seu teor. ------------------------------------------------- 
---- Este contrato, no qual são outorgantes o município e a proprietária de um terreno a lotear, 
visa permitir ao município, e citamos, �entrar, antecipadamente, na posse dos terrenos que 
irão constituir �áreas de cedência� do futuro loteamento, possibilitando assim, a execução, por 
parte da Câmara Municipal, das operações necessárias à requalificação de uma zona 
urbanisticamente importante, incluindo a construção de arruamentos necessários à expansão 
da zona.� ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Sobre o assunto, começaremos por informar que qualquer órgão da Administração 
Pública, aqui compreendendo os órgãos das autarquias locais, no desempenho da sua 
atividade administrativa, estão sujeitos aos princípios gerais inscritos no CPA, de que aqui se 
salienta, desde logo, o princípio da legalidade, que determina que �os órgãos da 
Administração Pública devem atual em obediência à lei e ao direito, dentro dos limites dos 
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poderes que lhes estejam atribuídos e em conformidade com os fins para que os mesmos 
poderes lhes forem conferidos� (artigo 3.º, do CPA). Isto significa que as cláusulas do 
presente contrato devem ser avaliadas de acordo com a sua conformidade com a legislação 
aplicável, nomeadamente o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e subsequentes alterações. ----------------------------
--- Ora, lido o presente �Contrato de Requalificação Urbana�, verifica-se que uma das suas 
cláusulas, a Cláusula Quinta, merece-nos objeção do ponto de vista do cumprimento da 
legislação urbanística. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, diz-se na Cláusula Quarta, que �A Segunda Outorgante�, a loteadora, �obriga-se a  
ceder para o domínio público municipal a área necessária à construção do arruamento para a 
ligação da Escola Eng.º Dionísio Augusto Cunha/Rua do Paço, que irá ocupar a área de 1.881 
m2.� ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Na Cláusula Quinta, por sua vez, estipula-se que �O Primeiro Outorgante�, isto é, o 
Município de Nelas, �obriga-se a construir o arruamento de ligação da Escola Eng.º Dionísio 
Augusto Cunha/Rua do Paço, arruamento este que será dotado de todas as infraestruturas e 
ramais usuais nas zonas urbanas, de acordo com a legislação em vigor, designadamente: - -----
---- - Passeios; - Rede de águas; - Rede de esgotos; - Rede de gás; - Rede de energia elétrica e 
iluminação; - Rede de telecomunicações. --------------------------------------------------------------- 
---- Quanto a esta última norma, deve ter-se e atenção que as obras de urbanização que servem 
o loteamento são, única e exclusivamente, da responsabilidade do próprio loteador, não 
podendo a Câmara Municipal substituir-se ao mesmo, salvo nos casos expressamente 
previstos na lei, e que são aqueles estipulados no artigo 84.º, do RJUE. Tanto assim é que, do 
Alvará de Loteamento com obras de urbanização deve constar o prazo de conclusão das obras 
pelo loteador, nos termos da Portaria n.º 216-D/2008, de 3 de março, no Anexo II. --------------
---- Face ao exposto, somos de parecer que deve a Cláusula Quinta do presente contrato ser 
alterada, no sentido de deixar expressa a obrigatoriedade do loteador proceder às obras de 
urbanização no âmbito do loteamento, nos termos atrás expressos.� -------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 25 de janeiro de 2012, da Unidade 
Orgânica de Projetos e Planeamento Municipal, que a seguir se transcreve: ----------------------
---- �Contrato de requalificação urbana com Maria da Graça Santos Frazão - Canas de 
Senhorim ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em sequência da deliberação da Exm.ª Câmara de 12/07/2011 sobre o Contrato de 
Urbanização a celebrar com a proprietária da �Casa do Frazão� e terreno anexo, em que foi 
deliberado só produzir efeitos depois de parecer favorável da CCDRC, informo V.ª Ex.ª que, 
na posse desse parecer, as obras de urbanização deverão ser da competência do loteador, 
devendo a Autarquia proceder apenas à construção do arruamento previsto nas Grandes 
Opções do Plano e dotá-lo das infraestruturas usuais em zonas incluídas nos núcleos urbanos. 
---- Face ao exposto, solicito a anulação da referida deliberação tomada em 12/07/2011, 
sujeitando-se a parecer de V.ª Ex.ª o novo Contrato de Requalificação Urbana. ------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------
---- Presente, ainda, um Contrato de Requalificação Urbana, a celebrar entre o Município de 
Nelas e Maria da Graça Santos Frazão, que a seguir se transcreve: ---------------------------------
---- �Entre: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1.º Município de Nelas, com o NIPC 506834166, representado, nos termos legais, pela 
respetiva Presidente, Dr.ª Isaura Pedro, que outorga, em execução da deliberação tomada em 
reunião de �, adiante designado por Primeiro Outorgante, e ----------------------------------------
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---- 2.º Maria da Graça Santos Frazão, portadora do Bilhete de Identidade n.º 4949953, 
Contribuinte n.º 135316960, residente na Rua do Infante, Bairro das Faceiras n.º 60, Tires, 
2785-210 São Domingos de Rana, adiante designada por Segunda Outorgante. ------------------
---- O arruamento que o Primeiro Outorgante pretende construir irá ligar a Escola Eng.º 
Dionísio Augusto Cunha à Rua do Paço, obra esta que está prevista nas Grandes Opções do 
Plano Municipal, e essencial para o desenvolvimento de atividades económicas, sociais e 
culturais numa zona que se encontra mais isolada, mas com imenso potencial para ser 
desenvolvida e aproveitada, criando um novo espaço urbano em Canas de Senhorim e, 
consequentemente, melhorando as condições de vida daquela população. -------------------------
---- A Segunda Outorgante compromete-se a ceder a área de terreno necessária à abertura do 
arruamento, na condição de o arruamento ser dotado de todas as infraestruturas necessárias à 
operação de loteamento que a Segunda Outorgante pretende efetuar nos prédios abaixo 
identificados, confinantes com o arruamento. ---------------------------------------------------------- 
---- Assim: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Entre as partes supra identificadas é celebrado o presente contrato de requalificação 
urbana, segundo o disposto nos artigos 3.º, 4.º e 5.º, designadamente, alínea h), da Lei de 
Bases da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo, que se regerá pelas cláusulas 
seguintes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Primeira -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - A Segunda Outorgante é dona e legítima proprietária de dois prédios rústicos sitos em 
Canas de Senhorim, freguesia de Canas de Senhorim, concelho de Nelas, descritos na 
Conservatória do Registo Predial de Nelas sob os n.º 93 e 95 e inscritos nas respetivas 
matrizes prediais sob os artigos 7897 e 7904, respetivamente, da referida freguesia. ------------
---- 2 - O prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 7897 é composto por terra de cultura 
com oliveiras, laranjeiras, fruteiras, videiras e casa de eira, confronta a Norte com Caminho, 
Sul com Madeira Lopes, Nascente com Maroa de D. da Silva Esparteiro e Poente com 
Estrada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 3 - O prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 7904 é composto por terra de cultura 
com oliveiras, confronta a Norte com Joaquim Pais do Couto e Outro, Sul com Maria das D. 
da S. F. Esparteiro, Nascente com Ester da Rocha F. Campos Herdeiros e Poente com Maria 
das D. da S. F. Esparteiro. ---------------------------------------------------------------------------------
---- Cláusula Segunda -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A área dos prédios rústicos referidos na cláusula primeira perfaz um total de 6260 m2, no 
entanto o levantamento topográfico realizado pelos técnicos ao serviço do Primeiro 
Outorgante indica uma área total de 7020,80 m2, contabilizando-se a área destinada ao 
arruamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Terceira -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - Sobre os prédios indicados na cláusula primeira irão incidir processos de loteamento 
que a Segunda Outorgante se obriga a promover. ------------------------------------------------------ 
---- 2 - Estes processos serão desenvolvidos e apresentados aos respetivos serviços 
licenciadores, em datas e de acordo com soluções propostas pela segunda outorgante. ----------
---- 3 - A área do prédio a lotear é de 5.139,8 m2. ----------------------------------------------------- 
---- 4 - A operação de loteamento prevê a cedência de uma área total de 110,8 m2, valor 
inferior ao mínimo exigido de 756 m2. ------------------------------------------------------------------ 
---- 5 - Todas as taxas legalmente previstas no âmbito do loteamento serão pagas pela 
Segunda Outorgante. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Cláusula Quarta ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Segunda Outorgante obriga-se a ceder para o domínio público municipal a área 
necessária à construção do arruamento para a ligação da Escola Eng.º Dionísio Augusto 
Cunha/Rua do Paço, que irá ocupar a área de 1881 m2. ----------------------------------------------- 
---- Cláusula Quinta ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - O Primeiro Outorgante obriga-se a construir o arruamento de ligação da Escola Eng.º 
Dionísio Augusto Cunha/Rua do Paço, arruamento este que será dotado de todas as 
infraestruturas usuais nas zonas urbanas, de acordo com a legislação em vigor, 
designadamente: - Passeios; - Rede de águas; - Rede de esgotos; - Rede de gás; - Rede de 
energia elétrica e iluminação; - Rede de telecomunicações. ------------------------------------------
---- A Segunda Outorgante obriga-se a realizar as obras de urbanização no âmbito do 
loteamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Sexta ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O terreno a transferir para domínio municipal, por força do estabelecido no n.º 1, da 
cláusula quarta, é assinalado como arruamento 1, na planta anexa a este contrato, que dele faz 
parte integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Sétima ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O primeiro outorgante entrará de imediato na posse da parcela referida no n.º 1, da 
cláusula quarta, podendo nela efetuar as obras e adaptações que se mostrem necessárias à 
implantação dos equipamentos que tiver por adequados. ---------------------------------------------
---- Cláusula Oitava ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- As obras deverão estar concluídas em meados do ano de 2013. -------------------------------- 
---- Cláusula Nona ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Os dados técnicos constantes deste contrato tiveram como base as informações dos 
técnicos ao serviço do Primeiro Outorgante, fazendo estas informações parte integrante do 
mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pelos Outorgantes foi declarado que aceitam o presente contrato com todas as suas 
condições, de que tomaram inteiro e perfeito conhecimento e a cujo cumprimento se obrigam 
nos termos nele expressos e nos demais impostos pela Lei. ------------------------------------------
---- E por estarem de acordo vão assinar as partes. ----------------------------------------------------
---- Data: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assinaturas: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Primeiro Outorgante ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Segundo Outorgante.� --------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, explicou o 
assunto, afirmando que na reunião ordinária desta Câmara Municipal, realizada em 12 de 
julho de 2011, tinha sido aprovado, por unanimidade, o Contrato de Urbanização para a 
ligação da Escola Eng.º Dionísio Cunha/Rua do Paço, em Canas de Senhorim, a celebrar entre 
o Município de Nelas e Maria da Graça Santos Frazão, na condição de o mesmo só produzir 
efeitos após o parecer favorável da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional 
do Centro, que iria ser solicitado. Assim, na posse desse parecer jurídico, acima descrito, 
solicitou à Câmara que revogasse a deliberação de 12 de julho de 2011 e aprovasse o Contrato 
de Requalificação Urbana -�Ligação da Escola Eng.º Dionísio Augusto Cunha à Rua do Paço, 
em Canas de Senhorim�, entretanto elaborado de acordo com o referido parecer jurídico. ------
----- Seguidamente, o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, afirmou ter algumas 
dúvidas e solicitou ao Senhor Eng.º Luís Almeida que lhe explicasse o que entendia por obras 
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de urbanização; o qual lhe foi prestou essa explicação. -----------------------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, também 
explicou, ao Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, todo o processo e todas as 
conversações havidas com a Senhora Maria da Graça Santos Frazão. ------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas perguntou ao Senhor 
Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, se a partir desta data, com a 
aprovação do presente contrato de requalificação urbana, o Executivo Municipal já podia 
avançar com a execução da referida obra, tendo o Senhor Vice-Presidente da Câmara 
respondido afirmativamente e que o Executivo Municipal iria dotar a mesma com todas as 
infraestruturas da urbanização e que a pedido da vendedora, solicitava desde já à Senhora 
Presidente, para que a futura Casa da Cultura de Canas de Senhorim, venha a denominar-se 
�Casa da Cultura José Frazão�. --------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que, em relação à aquisição da 
Casa do Frazão, isso era um assunto já arrumado e que os Senhores Vereadores do Partido 
Socialista tinham apoiado, bem como apoiavam a abertura do arruamento, mas outra questão 
era saber se o proprietário ia, ou não lotear o terreno e a quem competia fazer as obras de 
urbanização. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- Seguidamente, e sob este tema, gerou-se uma forte discussão entre o Senhor Vice-
Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques e o Senhor Vereador Adelino José 
Borges Amaral. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação do órgão executivo de 12 de 
Julho de 2011, que aprovou o contrato de urbanização � �Ligação da Escola Eng.º Dionísio 
Augusto Cunha à Rua do Paço, em Canas de Senhorim� e aprovar novo contrato de 
requalificação urbana -�Ligação da Escola Eng.º Dionísio Augusto Cunha à Rua do Paço, em 
Canas de Senhorim, nos termos e de acordo com o parecer emitido pela Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. -----------------------------------------------
---- Após esta votação, o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, retirou-se da 
reunião, informando a Senhora Presidente da Câmara de que faria chegar, posteriormente, em 
seu nome pessoal e em nome do Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio, a declaração 
de voto, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------- 
---- �Os Vereadores do Partido Socialista votam favoravelmente a revogação do Contrato de 
Requalificação Urbana, aprovado em reunião do Executivo em 12 de Julho de 2011, 
condicionado por parecer favorável da CCDRC. ------------------------------------------------------ 
---- Votam também favoravelmente o novo Contrato, que foi submetido a apreciação da 
mesma entidade e mereceu parecer favorável, com alteração da Cláusula Quinta. ---------------
---- Por subsistirem algumas dúvidas quanto à interpretação da orientação dada pela CCDRC 
e à alteração introduzida na Cláusula Quinta, os Vereadores do PS sugerem que seja 
clarificado o conteúdo da nova redação da referida Cláusula, com nova consulta àquela 
entidade e condicionam o seu voto favorável à emissão de parecer positivo sobre o assunto, de 
forma a que fique garantido o cumprimento escrupuloso da Lei. ------------------------------------ 
---- O nosso voto favorável, embora condicionado, atesta a importância que atribuímos a esta 
obra (abertura de Rua de Ligação entre a Escola Engº Dionísio Augusto Cunha e a Rua do 
Paço, em Canas de Senhorim), para o desenvolvimento urbano e a melhoria das 
acessibilidades desta área.� ------------------------------------------------------------------------------- 
 

5 - CONTABILIDADE 
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5.1.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES 
DO PLANO DE 2012 � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal para o ano de 
2012, n.ºs 1, 2 e 3, e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2012, n.ºs 1 e 2, as 
quais ficam anexas a esta ata (Anexo I), fazendo dela parte integrante. --------------------------- 

 
6 - OBRAS PARTICULARES 

 
6.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
6.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido 
entre 02 e 20 de janeiro de 2012, a qual fica anexa à ata (Anexo II), fazendo dela parte 
integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a licenças e autorizações de construção e utilização emitidas no período 
compreendido entre 02 e 20 de janeiro de 2012, a qual fica anexa à ata (Anexo III), fazendo 
dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------- 
6.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
ENTRADOS NOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos e autorizações administrativas de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados nos Serviços de 
Urbanização e Edificação no período compreendido entre 02 e 20 de janeiro de 2012, a qual 
fica anexa à ata (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------ 
6.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS E ADMISSÕES DE COMUNICAÇÃO 
PRÉVIA OU SUAS PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DA ALÍNEA D), DO N.º 3, DO ART.º 71.º, DO 
DEC.LEI N.º 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � 
APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos alvarás de licenças e 
admissão de comunicação prévia, ou suas prorrogações, caducadas, precedidas de audiência 
prévia, constantes na relação elaborada 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 
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posteriores alterações, no período compreendido entre 02 e 20 de janeiro de 2012, a qual fica 
anexa à ata (Anexo V), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------ 
6.3.PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO PDM DE NELAS:  
N.º1 � ALTERAÇÃO DAS CONDICIONANTES DE EDIFICAÇÃO EM RESERVA 
AGRÍCOLA NACIONAL; 
N.º 2 � NECESSIDADE DE PREVER A UTILIZAÇÃO DE COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EM ESPAÇO INDUSTRIAL. 
A) DAR INÍCIO AO PROCEDIMENTO DE ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR 
MUNICIPAL DE NELAS � APROVAÇÃO; 
B) INICIAR O PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO PREVENTIVA PELO PRAZO DE 15 
DIAS � APROVAÇÃO;  
C) NÃO SUJEITAR A ALTERAÇÃO AO PLANO A AVALIAÇÃO AMBIENTAL � 
APROVAÇÃO; 
D) TORNAR PÚBLICO O CONTEÚDO DA DELIBERAÇÃO, DANDO INÍCIO AO 
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO PREVENTIVA � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 18 de janeiro de 2012, da Unidade Orgânica de Obras 
e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------
---- �Proposta de alteração do Regulamento do PDM de Nelas: -------------------------------------
---- N.º 1 � Alteração das condicionantes de edificação em Reserva Agrícola Nacional; --------
---- N.º 2 � Necessidade de prever a utilização de comércio e serviços em Espaço Industrial. --
---- A) Dar início ao procedimento de alteração do Plano Diretor Municipal de Nelas; ---------- 
---- B) Iniciar o período de participação preventiva pelo prazo de 15 dias; ------------------------ 
---- C) Não sujeitar a alteração ao Plano a Avaliação Ambiental; ----------------------------------- 
---- D) Tornar público o conteúdo da deliberação, dando início ao período de participação 
preventiva. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I � Justificação da proposta: -------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O Plano Diretor Municipal (PDM) de Nelas, que agora se propõe alterar, foi ratificado 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 66/93 (Retificações), publicada no Diário da 
República, 1.ª Série-B, n.º 265/93, de 12 de Novembro de 1993, sendo, desde então, o 
instrumento de planeamento territorial que, com base na estratégia de desenvolvimento local, 
estabelece a estrutura espacial, a classificação básica do solo, bem como os parâmetros de 
ocupação, considerando a implantação de várias atividades (indústria, turismo, comerciais e 
serviços), e desenvolve critérios de localização de infraestruturas, equipamentos, serviços e 
funções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. As disposições regulamentares do PDM de Nelas têm o prazo máximo de vigência de 
10 anos após a sua publicação no Diário da República. Assim, urge proceder a pequenas 
alterações do mesmo, de forma a responder às atuais solicitações urbanística, conforme os 
dois pontos assinalados na �PROPOSTA de Alteração do Plano Diretor Municipal de Nelas� 
em anexo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o disposto no artigo 74.º, n.º 1, do RJIGT, a competência, bem como a 
oportunidade para a elaboração, alteração ou revisão dos planos municipais de ordenamento 
do território é das respetivas câmaras municipais. ----------------------------------------------------- 
---- 2. Assim, no âmbito das competências previstas na atual redação do artigo 74.º, do 
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, PROPONHO que a Câmara Municipal de Nelas, 
em reunião obrigatoriamente pública, delibere: -------------------------------------------------------- 
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---- a) Dar início ao procedimento de alteração do Plano Diretor Municipal de Nelas 
(alteração) com os presentes termos de referência; ---------------------------------------------------- 
---- b) Estabelecer um prazo não inferior a 15 dias para o período de participação preventiva 
por parte dos cidadãos, para formulação de sugestões e pedidos de informação sobre a 
elaboração da alteração do plano; ------------------------------------------------------------------------ 
---- c) Não sujeitar a alteração ao Plano a avaliação ambiental prevista no Decreto-Lei n.º 
232/2007, de 15 de junho, por a mesma não ser suscetível de produzir efeitos significativos no 
ambiente, nos termos do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, de acordo com a Avaliação 
Prévia de Impactes em anexo, denominado por Anexo I; --------------------------------------------- 
---- d) Tornar público o conteúdo da deliberação através dos meios legalmente previstos, 
designadamente, através da sua publicação no Diário da República e, simultaneamente, 
divulgado através da comunicação social, por avisos, e na página da Internet do Município, 
dando início ao período da participação pública mencionada em b). --------------------------------
---- À superior consideração de V. Ex.ª.� --------------------------------------------------------------- 
---- �Proposta de Alteração do Plano Diretor Municipal de Nelas ----------------------------------- 
---- I. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Plano Diretor Municipal (PDM) de Nelas, que agora se propõe alterar, foi ratificado 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 66/93 (Retificações), publicado no Diário da 
República, 1.ª Série-B, n.º 265/93, de 12 de novembro de 1993, sendo, desde então, o 
instrumento de planeamento territorial que, com base na estratégia de desenvolvimento local, 
estabelece a estrutura espacial, a classificação básica do solo, bem como os parâmetros de 
ocupação, considerando a implantação de várias atividades (indústria, turismo, comercio e 
serviços), e define critérios de localização de infraestruturas, equipamentos, serviços e 
funções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Considerando o PDM como um Regulamento da Prática Urbanística, tem por objetivo 
estabelecer os princípios, orientações e regras a que deverá obedecer a ocupação, uso e 
transformação do solo no território municipal, e definir as normas de gestão urbanística. ------
---- As disposições regulamentares do PDM de Nelas têm o prazo máximo de vigência de 10 
anos, após a sua publicação no Diário da República. Assim, terminado o prazo em 2003, face 
às alterações legislativas, urge proceder à revisão do mesmo. ---------------------------------------
---- O procedimento de revisão, que se encontra em curso, é por natureza um procedimento 
moroso, que resulta de um amplo diagnóstico da experiência de vigência do Plano anterior, 
bem como da reponderação de toda a estratégia municipal em matéria de ordenamento do 
território e do urbanismo, que não se compadece com a tomada de decisões imediatas em 
matérias de interesse municipal. -------------------------------------------------------------------------- 
---- II. ENQUADRAMENTO LEGAL ------------------------------------------------------------------ 
---- A referida alteração do Plano Diretor Municipal de Nelas enquadra-se na alínea a), n.º 2, 
do art.º 93, do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
316/2004, de 19 de setembro, Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, Decreto-Lei n.º 
181/2009, de 07 de agosto, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 2/2011, de 06 de 
janeiro, também designada por Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
(RJIGT). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este preceito legal determina que a alteração dos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) 
pode decorrer �da evolução das condições económicas, sociais, culturais e ambientais que 
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lhes estão subjacentes e que fundamentam as opções definidas no plano (�)� -------------------
---- III. CONTEXTO LOCAL ---------------------------------------------------------------------------- 
---- O PDM de Nelas data de 12 de novembro de 1993. Retrata por isso, uma realidade social 
e económica cujo contexto de base é, na verdade, bastante diferente dos dias de hoje. O 
Concelho de Nelas apresenta uma posição geográfica que lhe confere um carácter de eleição, 
dada a proximidade às grandes infraestruturas rodoviárias (A25 e IP3), e fruto disso tem 
evidenciado um crescimento económico, revelado através da procura de lotes/terrenos por 
parte de investidores. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Existem algumas questões do âmbito do planeamento urbanístico que exigem uma 
resposta célere, no contexto da estratégia territorial e do seu desenvolvimento. Assim, 
enumeram-se duas situações pontuais, que despertaram algum interesse: -------------------------- 
---- N.º 1 - Alteração das condicionantes de edificação em Reserva Agrícola Nacional e; ------
---- N.º 2 - Necessidade de prever a utilização de comércio e serviços em Espaço Industrial, 
que de seguida se justificam. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- IV. JUSTIFICAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Alínea a) � Alteração das condicionantes de edificação em Reserva Agrícola Nacional: --- 
---- A entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, que aprova o regime 
jurídico da Reserva Agrícola Nacional, abreviadamente designada RAN, revogou o D.L. n.º  
196/89, de 14/06, que visava a defesa e proteção das áreas de maior aptidão agrícola, bem 
como a garantia da sua afetação agrícola, de forma a contribuir para o pleno 
desenvolvimentos da agricultura portuguesa e para o correto ordenamento do território. Este 
diploma revogado, serviu de base para a redação do artigo 7.º, do Regulamento do PDM de 
Nelas, que carateriza a Reserva Agrícola Nacional no Concelho de Nelas, com base em regras 
técnicas aplicáveis nos domínios do ordenamento do território e do urbanismo, divergentes e 
desajustadas face ao instrumento normativo agora em vigor. ---------------------------------------- 
---- Com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, decorre, 
assim, a necessidade de se proceder a pequenas alterações do regulamento do PDM, a fim de 
atualizar o conteúdo dos critérios de edificação aí definido, fazendo-o coincidir com as 
normas que, para a mesma realidade, ora constam da Portaria n.º 162/2011, de 18/04, que fixa 
os limites e condições a observar para a viabilização das utilizações não agrícolas nas áreas da 
RAN. Como tal, as alterações propostas não determinam alterações ao nível da classificação e 
da qualificação do solo, nem da delimitação da RAN, estando em causa, como se verá, uma 
simples atualização das condições de edificabilidade. ------------------------------------------------ 
---- Nos termos do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento do PDM de Nelas: �Quando forem 
permitidas edificações nos termos da legislação aplicável, estas obedecerão às seguintes 
condicionantes: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Área mínima do terreno ou prédio � 10.000 m2. Caso o terreno tenha área inferior, 
apenas poderá ser projetada habitação com área bruta de construção não superior a 150 m2 em 
prédios de 7.500 m2 de área mínima. Abaixo deste valor serão unicamente aceites instalações 
e infraestruturas de apoio agrícola; ----------------------------------------------------------------------- 
---- b) Índice máximo de utilização (engloba todas as edificações, qualquer que seja a sua 
natureza) - 0,025; ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Área bruta de construção máxima - 500 m2; ----------------------------------------------------
--- d) Número máximo de pisos - 2, sendo a cércea máxima de 7 m, exceto no caso de 
equipamentos técnicos, quando devidamente justificado; -------------------------------------------- 
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---- e) Infraestruturas autónomas a realizar pelos respetivos interessados, de acordo com as 
normas técnicas estabelecidas pela Câmara, exceto no caso de haver disponibilidade da rede 
pública.� ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Contudo, na sequência da desafetação do solo incluído em RAN, mediante parecer 
favorável da Comissão da Reserva Agrícola Nacional, encontrando-se então o terreno 
localizado em Espaço Agrícola - Artigo 55.º deste regulamento, este espaço prevê as 
seguintes condições de licenciamento e edificação: --------------------------------------------------- 
---- �N.º 1 - Nos espaços agrícolas não incluídos na RAN e ou na REN poderão ser 
licenciadas edificações ou alterados usos (para habitação, pecuária, turismo de habitação, 
agroturismo, turismo rural, hotelaria, instalação de agroindústrias ou exploração florestal) nas 
seguintes condições cumulativas: ------------------------------------------------------------------------ 
---- a) Dimensão mínima da parcela, quando as edificações se destinarem a habitação própria 
ou apoio exclusivo da atividade agrícola � 2.500 m2; ------------------------------------------------- 
---- b) Dimensão mínima da parcela, nos restantes casos � 5.000 m2; ------------------------------
---- c) Número máximo de pisos - dois, ou 7,5 m de cércea; -----------------------------------------
---- d) Área máxima de construção - 250 m2 [alínea a)], ou a aplicação do índice de utilização 
de 0,05 (restantes casos); ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- e) Infraestruturas - utilização da rede pública, quando tal for viável, ou realizadas através 
de sistemas autónomos de acordo com as normas técnicas definidas pela Câmara Municipal.� 
---- Nos termos do artigo 4.º do Regulamento do PDM de Nelas, quaisquer ações de iniciativa 
pública, privada, cooperativa ou instituição de solidariedade social respeitarão 
obrigatoriamente o presente Regulamento. Complementar e cumulativamente, deverão ser 
sempre utilizados os elementos referidos no artigo 2.º, prevalecendo, para efeitos da definição 
dos condicionamentos à edificabilidade, os que forem mais restritivos. ---------------------------- 
---- Ou seja, perante esta desafetação de terreno incluída em RAN, como o índice de 
utilização máximo nos termos do artigo 7.º, do Regulamento do PDM de Nelas é de 0,025, 
verifica-se que é mais restritivo que o mesmo índice em Espaço Agrícola, de 0,05. Assim, terá 
de se analisar com base no primeiro índice referenciado (0,025). ----------------------------------- 
---- Inclusive, no âmbito da Portaria n.º 162/2011, de 18/04, nos termos do Anexo I � Artigo 
2.º, prevê uma área total de implantação de edificações e respetivas ampliações e 
impermeabilizações não podendo exceder 1% da área de exploração agrícola com o máximo 
de 750 m2. No caso das explorações hortofrutícolas, florícolas, pecuárias, olivícolas e 
vitivinícolas, a área total de implantação de edificações e respetivas ampliações e 
impermeabilizações pode exceder aquele limite, desde que devidamente justificada, com base 
em elementos técnico-económicos. Ou seja, os critérios de edificação em vigor no 
Regulamento do PDM de Nelas já se encontram desajustados face ao previsto na citada 
Portaria, que define as condições de edificabilidade em RAN. --------------------------------------
---- Estas condicionantes têm originado algumas dificuldades de edificabilidade e de 
investimento sustentável, nomeadamente em termos de instalações pecuárias, de estufas e de 
outras explorações agrícolas, devido à reduzida área bruta de construção permitida, bem como 
pela aplicação do índice, em terrenos com área considerável. Ou seja, num terreno com área 
de 2 ha (20.000,00 m2) ou superior, apenas se pode erigir no máximo uma área bruta de 
construção de 500,00 m2. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim sendo, justifica-se a alteração da alínea b) e c), n.º 1, do artigo 7.º, do Regulamento 
do PDM de Nelas: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- Alínea a) - Alteração do índice máximo de utilização de 0,025 para o novo índice de 0,05, 
similar ao já previsto no Espaço Agrícola; -------------------------------------------------------------- 
---- Alínea b) - Anulação da área bruta de construção máxima � 500 m2, deixando ao critério 
da legislação aplicável em Reserva Agrícola Nacional. ----------------------------------------------- 
---- Alínea b) � Necessidade de prever a utilização de comércio e serviços em Espaço 
Industrial: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Zona Industrial de Nelas, não incluída nos espaços urbanos, definida na secção VII, do 
Regulamento do PDM de Nelas, enquanto classe de espaço, revela-se desajustada nas suas 
utilizações, permitindo apenas a implantação e utilização de indústrias ou oficinas, as quais 
não são determinantes para representar a globalidade das atividades económicas do Concelho, 
nomeadamente pela criação de postos de trabalho, num cenário particularmente crítico como 
o atual contexto socioeconómico. Considera-se não só necessário, mas também urgente, 
proceder à alteração/acrescento de outras utilizações diversas (comércio/serviços) em espaço 
industrial, tirando assim partido da atual rede viária e das infraestruturas de abastecimento e 
saneamento já instaladas, o que permite racionalizar custos e consumo de solo. ------------------
---- De acordo com o Regulamento do PDM de Nelas, artigo 58.º - Identificação e 
caracterização: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- �N.º 1 - São previstos espaços industriais fora da área delimitada para a vila de Nelas e 
restantes aglomerados, que se destinam à implantação de edifícios e estabelecimentos 
industriais, neles se incluindo as áreas destinadas à instalação de laboratórios de pesquisa e 
análise, armazéns, depósitos, silos, oficinas, edifícios de natureza recreativa e social ao 
serviço dos trabalhadores da indústria, escritórios e salas de exposição ligadas à atividade de 
produção e ainda a edificação de habitação para encarregados e pessoal de vigilância e 
manutenção dos complexos industriais e demais serviços complementares. Estes espaços 
abrangem as áreas de expansão consideradas necessárias ou previstas para atividades 
existentes.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Atendendo ao número de pedidos por parte de investidores privados que pretendem 
instalar atividades comerciais e de serviços, tais como comércio por grosso de produtos 
alimentares e não alimentares, estabelecimentos de comércio a retalho de fertilizantes 
fitossanitários para plantas e flores, empresas de instalação elétrica e de gás, que atualmente 
se encontram instalados na Zona Industrial e utilizando os edifícios apenas como armazém 
dos produtos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Inclusive, não vejo inconveniente em prever restauração e bebidas com ou sem pista de 
dança (serviços), pois representa grandes benefícios em termos de diminuição das 
incomodidades acústicas registadas no perímetro urbano. -------------------------------------------- 
---- O espaço industrial deverá ser um sinónimo de dinamismo e polivalência, adaptando-se às 
necessidades dos investidores, de forma a fomentar o desenvolvimento do Concelho. ----------
---- Assim, face ao citado, além das utilizações já previstas em Espaço industrial, proponho a 
introdução de mais duas utilizações, comércio e serviços em construção do tipo industrial. ----
--- V. PROPOSTA E PROCEDIMENTOS DA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO 
PDM DE NELAS ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em conformidade com o disposto no artigo 74º, n.º 1, do RJIGT, a competência, bem 
como a oportunidade para a elaboração, alteração ou revisão dos planos municipais de 
ordenamento do território é das respetivas câmaras municipais. -------------------------------------
---- Assim e no âmbito das competências previstas na atual redação do artigo 74.º, do 
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Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, PROPONHO que a Câmara Municipal de Nelas, 
em reunião obrigatoriamente pública, delibere: -------------------------------------------------------- 
---- 1) Dar início ao procedimento de alteração do Plano Diretor Municipal de Nelas 
(alteração) com os presentes termos de referência; ---------------------------------------------------- 
---- 2) Estabelecer um prazo não inferior a 15 dias para o período de participação preventiva 
por parte dos cidadãos, para formulação de sugestões e pedidos de informação sobre a 
elaboração da alteração do plano; ------------------------------------------------------------------------ 
---- 3) Não sujeitar a alteração ao Plano a avaliação ambiental prevista no Decreto-Lei n.º 
232/2007, de 15 de Junho, por a mesma não ser suscetível de produzir efeitos significativos 
no ambiente, nos termos do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, de acordo com a Avaliação 
Prévia de Impactes em anexo � Denominado por Anexo I; ------------------------------------------ 
---- 4) Tornar público o conteúdo da deliberação através dos meios legalmente previstos, 
designadamente, através da sua publicação no Diário da República e, simultaneamente, 
divulgado através da comunicação social, por avisos, e na página da Internet do Município, 
dando início ao período de participação mencionado em 2). -----------------------------------------
---- Em termos de operacionalidade do procedimento a desencadear, ponderadas as várias 
fases a que este deve obedecer, posteriormente aos pontos supracitados, deverá adotar-se a 
seguinte tramitação: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 5) Envio à CCDR do Centro da proposta de alteração do plano, a qual irá promover a 
conferência de serviços com todas as entidades representativas dos interesses a ponderar, 
podendo ser necessário a reformulação da proposta. -------------------------------------------------- 
---- 6) Anúncio da abertura do período de discussão pública (na comunicação social, página 
da internet e publicação na 2.ª Série do Diário da República). --------------------------------------- 
---- 7) Participação sucessiva � Abertura da discussão pública (Período mínimo de 30 dias). -
---- 8) Ponderação das reclamações, sugestões, observações e pedidos de esclarecimento dos 
particulares, sendo elaborado a versão final da proposta de alteração do plano. ------------------
---- 9) Parecer final, sem carácter vinculativo, a notificar à Câmara Municipal e à Assembleia 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 10) Aprovação por deliberação da Assembleia Municipal. ---------------------------------------
---- 11) Publicitação na 2ª Série do Diário da República e remessa à Direcção-Geral de 
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Urbano (DGOTDU) para efeitos de 
depósito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- VI. ALTERAÇÕES ÀS DISPOSIÇÕES DO REGULAMENTO DO PDM DE NELAS ---
---- ARTIGO 7.º -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL ------------------------------------------------------------- 
---- 1 � [�]: a) [�]; b) [�]; c) [�]; d) [�]; e) [�]; f) [�]; g) [�]; h) [�]; i) [�]. 2 � [�]: 
a) [�]; b) [�]; c) [�]; d) [�]. 3 � [�]: a) [�]; b) Índice máximo de utilização (engloba 
todas as edificações, qualquer que seja a sua natureza) - 0,050; c) Eliminado; d) [�]; e) [�]. 
---- ESPAÇOS INDUSTRIAIS (NÃO INCLUÍDOS NOS ESPAÇOS URBANOS) -------------
---- Artigo 58.º - Identificação e caracterização -------------------------------------------------------- 
---- 1 - São previstos espaços industriais fora da área delimitada para a vila de Nelas e 
restantes aglomerados, que se destinam à implantação de edifícios e estabelecimentos 
industriais, neles se incluindo as áreas destinadas à instalação de laboratórios de pesquisa e 
análise, armazéns, depósitos, silos, oficinas, edifícios de natureza recreativa e social ao 
serviço dos trabalhadores da indústria, escritórios e salas de exposição ligadas à atividade de 
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produção e ainda a edificação de habitação para encarregados e pessoal de vigilância e 
manutenção dos complexos industriais e demais serviços complementares. Poderá também ser 
autorizada a utilização de comércio e serviços em construção tipo industrial. Estes espaços 
abrangem as áreas de expansão consideradas necessárias ou previstas para atividades 
existentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2 - [�]. 3 - [�]. 4 - [�]. 5 - [�]: a) [�]; b) [�].� --------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, dar início ao procedimento de alteração do Plano 
Diretor Municipal de Nelas, com os presentes termos de referência, estabelecer um prazo não 
inferior a 15 dias para o período de participação preventiva por parte dos cidadãos, para 
formulação de sugestões e pedidos de informação sobre a elaboração da alteração do plano, 
não sujeitar a alteração ao Plano a avaliação ambiental prevista no Decreto-Lei n.º 232/2007, 
de 15 de junho, por a mesma não ser suscetível de produzir efeitos significativos no ambiente, 
nos termos do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, de acordo com a Avaliação Prévia de Impactes 
e tornar público o conteúdo da deliberação através dos meios legalmente previstos, 
designadamente, através da sua publicação no Diário da República e, simultaneamente, 
divulgado através da comunicação social, por avisos, e na página da Internet do Município, 
dando início ao período da participação pública, atrás mencionada, nos termos e de acordo 
com a informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.4.PEDIDO DE PARECER DE LOCALIZAÇÃO: ARMAZÉM DE COMBUSTÍVEL 
LÍQUIDO (GASÓLEO) PARA CONSUMO PRÓPRIO. LOCAL: GASGAZ � 
SOCIEDADE DE COMBUSTÍVEIS, LD.ª, NA ZONA INDUSTRIAL 1, DE NELAS. 
REQUERENTE: MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO � DRE DO 
CENTRO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 11 de janeiro de 2012, da Unidade Orgânica de Obras 
e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------
---- �Pedido de parecer de localização: Armazém de combustível líquido (gasóleo) para 
consumo próprio. Local: Gasgaz � Sociedade de Combustíveis, Ld.ª, na Zona Industrial 1, de 
Nelas. Requerente: Ministério da Economia e do Emprego � DRE do Centro --------------------
---- I. Solicitação do requerente: -------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente solicita o parecer de localização relativo à instalação de um 
armazém de combustível líquido (gasóleo) para consumo próprio, com a capacidade de 35,00 
m3, da Gasgaz � Sociedade de Combustíveis, Ld.ª, na Zona Industrial 1, de Nelas. -------------- 
---- II � Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O Decreto-Lei n.º 267/2002, D.R. n.º 273, Série I-A, de 2002-11-26, estabelece os 
procedimentos e define as competências para efeitos de licenciamento e fiscalização de 
instalações de armazenamento de produtos de petróleo e instalações de postos de 
abastecimento de combustíveis. -------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Nos termos do artigo 9.º - Entidades consultadas: --------------------------------------------- 
---- - 1 � A entidade licenciadora envia o pedido às entidades a consultar, para emissão de 
parecer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - 2 � São consultadas as entidades cuja participação no processo de licenciamento seja 
legalmente exigida ou cujo parecer seja considerado necessário pela entidade licenciadora. ---
---- - 3 � A consulta a uma entidade pode ser dispensada quando o processo apresentado pelo 
requerente já seja acompanhado do parecer dessa entidade. ------------------------------------------ 
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---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Analisado o pedido, não vejo inconveniente na emissão de parecer favorável de 
localização. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável relativo à localização de 
um armazém de combustível líquido (gasóleo) para consumo próprio, com a capacidade de 
35,00 m3, sito nas instalações da firma Gasgaz � Sociedade de Combustíveis, Ld.ª, na Zona 
Industrial 1, de Nelas, em que é requerente o Ministério da Economia e do Emprego � DRE 
do Centro, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ---------------------------------------------------------- 
6.5.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DO REGIME DE 
COMPROPRIEDADE DE DOIS TERRENOS RÚSTICOS. LOCAL: CONCHADA, 
FREGUESIA DE VILAR SECO. REQUERENTES: MARIA DE FÁTIMA GOUVEIA 
LUÍS, DIANA VANESSA LUÍS ALMEIDA E JOANA FILIPA LUÍS ALMEIDA � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 10 de janeiro 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. Local: Conchada, Freguesia de Vilar Seco. Requerentes: Maria de Fátima Gouveia 
Luís, Diana Vanessa Luís Almeida e Joana Filipa Luís Almeida. ----------------------------------- 
---- I. Solicitação dos requerentes: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 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 três 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 ⅓ 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. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. --------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável quanto à constituição de 
compropriedade, em nome das requerentes Maria de Fátima Gouveia Luís, Diana Vanessa 
Luís Almeida e Joana Filipa Luís Almeida, de dois prédios rústicos, sitos na �Conchada�, em 
Vilar Seco, inscritos na matriz predial rústica da Freguesia de Vilar Seco, sob os artigos 
números 372 e 373, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras 
e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ----------------------------------------------------------
6.6.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. LOCAL: 
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BAR FÓRUM, EM NELAS. REQUERENTE: PEGAS & 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 11 de janeiro de 2012, em que 
aprovou a emissão de licença especial de ruído, para o estabelecimento Bar Fórum, sito em 
Nelas, onde se efetuou um espetáculo de karaoke, nos dias 13 e 14 de janeiro de 2012, das 
22:00 horas às 04:00 horas e requerida pela firma Pêgas e Gomes, Ld.ª, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 10 de janeiro de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke. Local: Bar Fórum, em Nelas. 
Requerente: Pêgas & Gomes, Ld.ª ----------------------------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente vem solicitar autorização para efetuar um karaoke, nos dias 
13/01/2012 e 14/01/2012, das 22:00 horas até às 04:00 horas do dia seguinte. --------------------
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 09/2007, de 17 de janeiro, alterado 
pelo D.L. n.º 278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído, o exercício de 
atividades ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode 
ser autorizado durante o período noturno (entre as 20:00 horas e as 08:00 horas) mediante 
licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Tratando-se de um evento a realizar num fim-de-semana, julgo que não será suscetível 
de originar grande incomodidade ruidosa. -------------------------------------------------------------- 
---- 3. De acordo com a Direção-Geral de Espetáculos, estes eventos são considerados como 
�Exibição pública de videograma�. Assim sendo, são consideradas como atividades ruidosas 
temporárias, de acordo com o artigo 3.º, do RGR. ----------------------------------------------------- 
---- 4. Assim sendo, não vejo inconveniente na emissão da licença especial de ruído desde 
que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Pela emissão das licenças é devido o pagamento das respetivas taxas fixadas no 
�Regulamento e Tabelas de Taxas�; --------------------------------------------------------------------- 
---- b) A utilização do aparelho de som não deverá ser suscetível de originar problemas para a 
saúde e bem-estar da vizinhança; ------------------------------------------------------------------------- 
---- c) A música não se deverá prolongar além das 04:00 horas da manhã; ------------------------ 
---- d) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adotar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, poderá 
ter de cessar o ruído de imediato; ------------------------------------------------------------------------ 
---- e) Enviar cópia da licença especial de ruído à GNR de Nelas, para efeito de 
conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------
6.7.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE E MÚSICA 
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AO VIVO. LOCAL: BAR FÓRUM, EM NELAS. REQUERENTE: NUNO MANEL 
PEGAS AMARAL � RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, Dr.ª 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, datado de 18 de janeiro de 2012, em  que 
aprovou a emissão de licença especial de ruído, para o estabelecimento Bar Fórum, sito em 
Nelas, onde se efetuou um espetáculo de karaoke e música ao vivo, nos dias 20 e 21 de 
janeiro de 2012, das 22:30 horas às 04:00 horas e requerida por Nuno Manuel Pêgas Amaral, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão (karaoke). Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 18 de janeiro de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke e música ao vivo. Nos dias 20/01/2012 
e 21/01/2012, das 22:30 horas até às 04:00 horas do dia seguinte. Local: Bar Fórum, em 
Nelas. Requerente: Nuno Manuel Pêgas Amaral ------------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente vem solicitar autorização para efetuar um karaoke e música ao 
vivo, nos dias 20/01/2012 e 21/01/2012, das 22:30 horas até às 04:00 horas do dia seguinte. --
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 09/2007, de 17 de janeiro, alterado 
pelo D.L. n.º 278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído, o exercício de 
atividades ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode 
ser autorizado durante o período noturno (entre as 20:00 horas e as 08:00 horas) mediante 
licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Tratando-se de um evento a realizar num fim-de-semana, julgo que não será suscetível 
de originar grande incomodidade ruidosa. -------------------------------------------------------------- 
---- 3. De acordo com a Direção-Geral de Espetáculos, estes eventos são considerados como 
�Exibição pública de videograma�. Assim sendo, são consideradas como atividades ruidosas 
temporárias, de acordo com o artigo 3.º, do RGR. ----------------------------------------------------- 
---- 4. De acordo com o ANEXO II (a que se refere o artigo 29.º) � Republicação do Decreto-
Lei n.º 309/2002, de 16 de Dezembro � Artigo 2.º - Recintos de espetáculos e de 
divertimentos públicos: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Para os efeitos do presente diploma, são considerados como recintos de espetáculos e de 
divertimentos públicos: a) Os recintos de diversão e os recintos destinados a espetáculos de 
natureza não artística; Artigo 3.º - Recintos de diversão e recintos destinados a espetáculos de 
natureza não artística: a) Bares com música ao vivo. --------------------------------------------------
---- 5. Assim sendo, não vejo inconveniente na emissão da licença especial de ruído, relativo 
ao karaoke, desde que: ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Pela emissão das licenças é devido o pagamento das respetivas taxas fixadas no 
�Regulamento e Tabelas de Taxas�; --------------------------------------------------------------------- 
---- b) A utilização do aparelho de som não deverá ser suscetível de originar problemas para a 
saúde e bem-estar da vizinhança; ------------------------------------------------------------------------- 
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---- c) A música não se deverá prolongar além das 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 6) Relativo ao pedido de música ao vivo, deverá dar entrada neste município um pedido 
de recinto improvisado. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
6.8.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 11 de janeiro 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 14 de janeiro de 2012, das 22:00 horas às 04:00 horas 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 11 de janeiro de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke. Local: Quinta do Castanheiro � Bar do 
Novo, em Caldas da Felgueira. Requerente: José António Loureiro Lopes Novo ---------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O requerente vem solicitar autorização para efetuar um karaoke, no dia 14/01/2012, das 
22:00 horas até às 04:00 horas do dia seguinte. -------------------------------------------------------- 
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 09/2007, de 17 de janeiro, alterado 
pelo D.L. n.º 278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído, o exercício de 
atividades ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode 
ser autorizado durante o período noturno (entre as 20:00 horas e as 08:00 horas) mediante 
licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Tratando-se de um evento a realizar num 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�; --------------------------------------------------------------------- 
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---- b) A utilização do aparelho de som não deverá ser suscetível de originar problemas para a 
saúde e bem-estar da vizinhança; ------------------------------------------------------------------------- 
---- c) A música não se deverá prolongar além das 04:00 horas da manhã; ------------------------ 
---- d) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adotar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, poderá 
ter de cessar o ruído de imediato; ------------------------------------------------------------------------ 
---- e) Enviar cópia da licença especial de ruído à GNR de Nelas, para efeito de 
conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
6.9.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 11 de janeiro 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 21 de janeiro de 2012, das 22:00 horas às 04:00 horas 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 11 de janeiro de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke. 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 21/01/2012, das 
22:00 horas até às 04:00 horas do dia seguinte. -------------------------------------------------------- 
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 09/2007, de 17 de janeiro, alterado 
pelo D.L. n.º 278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído, o exercício de 
atividades ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode 
ser autorizado durante o período noturno (entre as 20:00 horas e as 08:00 horas) mediante 
licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Tratando-se de um evento a realizar num 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�; --------------------------------------------------------------------- 
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---- b) A utilização do aparelho de som não deverá ser suscetível de originar problemas para a 
saúde e bem-estar da vizinhança; ------------------------------------------------------------------------- 
---- c) A música não se deverá prolongar além das 04:00 horas da manhã; ------------------------ 
---- d) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adotar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, poderá 
ter de cessar o ruído de imediato; ------------------------------------------------------------------------ 
---- e) Enviar cópia da licença especial de ruído à GNR de Nelas, para efeito de 
conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
6.10.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. LOCAL: 
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 24 de janeiro 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, nos 
dias 27 de janeiro de 2012 e 28 de janeiro 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 24 de janeiro de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke, nos dias 27/01/2012 e 28/01/2012, das 
22:00 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, nos dias 27/01/2012 e 
28/01/2012, das 22:00 horas até às 04:00 horas do dia seguinte. ------------------------------------
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 09/2007, de 17 de janeiro, alterado 
pelo D.L. n.º 278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído, o exercício de 
atividades ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode 
ser autorizado durante o período noturno (entre as 20:00 horas e as 08:00 horas) mediante 
licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Tratando-se de um evento a realizar num fim-de-semana, julgo que não será suscetível 
de originar grande incomodidade ruidosa. --------------------------------------------------------------
---- 3. De acordo com a Direção-Geral de Espetáculos, estes eventos são considerados como 
�Exibição pública de videograma�. Assim sendo, são consideradas como atividades ruidosas 
temporárias, de acordo com o artigo 3.º, do RGR. ----------------------------------------------------- 
---- 4. Assim sendo, não vejo inconveniente na emissão da licença especial de ruído desde 
que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- a) Pela emissão das licenças é devido o pagamento das respetivas taxas fixadas no 
�Regulamento e Tabelas de Taxas�; --------------------------------------------------------------------- 
---- b) A utilização do aparelho de som não deverá ser suscetível de originar problemas para a 
saúde e bem-estar da vizinhança; ------------------------------------------------------------------------- 
---- c) A música não se deverá prolongar além das 04:00 horas da manhã; ------------------------ 
---- d) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adotar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, poderá 
ter de cessar o ruído de imediato; ------------------------------------------------------------------------ 
---- e) Enviar cópia da licença especial de ruído à GNR de Nelas, para efeito de 
conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
6.11.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. LOCAL: 
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 24 de janeiro 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 vai efetuar um espetáculo de karaoke, 
nos dias 03 e 04 de fevereiro de 2012, das 22:00 horas às 04:00 horas 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 24 de janeiro de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke. 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, nos dias 03/02/2012 e 
04/02/2012, das 22:00 horas até às 04:00 horas do dia seguinte. ------------------------------------ 
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 09/2007, de 17 de janeiro, alterado 
pelo D.L. n.º 278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído, o exercício de 
atividades ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode 
ser autorizado durante o período noturno (entre as 20:00 horas e as 08:00 horas) mediante 
licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Tratando-se de um evento a realizar num fim-de-semana, julgo que não será suscetível 
de originar grande incomodidade ruidosa. -------------------------------------------------------------- 
---- 3. De acordo com a Direção-Geral de Espetáculos, estes eventos são considerados como 
�Exibição pública de videograma�. Assim sendo, são consideradas como atividades ruidosas 
temporárias, de acordo com o artigo 3.º, do RGR. ----------------------------------------------------- 
---- 4. Assim sendo, não vejo inconveniente na emissão da licença especial de ruído desde 
que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- a) Pela emissão das licenças é devido o pagamento das respetivas taxas fixadas no 
�Regulamento e Tabelas de Taxas�; --------------------------------------------------------------------- 
---- b) A utilização do aparelho de som não deverá ser suscetível de originar problemas para a 
saúde e bem-estar da vizinhança; ------------------------------------------------------------------------- 
---- c) A música não se deverá prolongar além das 04:00 horas da manhã; ------------------------ 
---- d) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adotar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, poderá 
ter de cessar o ruído de imediato; ------------------------------------------------------------------------ 
---- e) Enviar cópia da licença especial de ruído à GNR de Nelas, para efeito de 
conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
6.12.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. 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 11 de janeiro de 2012, em que 
aprovou a emissão de licença especial de ruído, para o estabelecimento Johnny�s Bar, sito em 
Nelas, onde se efetuou um espetáculo de karaoke, nos dias 13 e 14 de janeiro de 2012, das 
22:00 horas às 04:00 horas e requerida por Maria de Fátima Costa Melo Batista, que a seguir 
se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 11 de janeiro de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke. Local: Johnny�s Bar, em Nelas. 
Requerente: Maria de Fátima Costa Melo Batista ----------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O requerente vem solicitar autorização para efetuar um karaoke, nos dias 13/01/2012 e 
14/01/2012, das 22:00 horas até às 04:00 horas do dia seguinte. ------------------------------------ 
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 09/2007, de 17 de janeiro, alterado 
pelo D.L. n.º 278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído, o exercício de 
atividades ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode 
ser autorizado durante o período noturno (entre as 20:00 horas e as 08:00 horas) mediante 
licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Tratando-se de um evento a realizar num fim-de-semana, julgo que não será suscetível 
de originar grande incomodidade ruidosa. -------------------------------------------------------------- 
---- 3. De acordo com a Direção-Geral de Espetáculos, estes eventos são considerados como 
�Exibição pública de videograma�. Assim sendo, são consideradas como atividades ruidosas 
temporárias, de acordo com o artigo 3.º, do RGR. ----------------------------------------------------- 
---- 4. Assim sendo, não vejo inconveniente na emissão da licença especial de ruído desde 
que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- a) Pela emissão das licenças é devido o pagamento das respetivas taxas fixadas no 
�Regulamento e Tabelas de Taxas�; --------------------------------------------------------------------- 
---- b) A utilização do aparelho de som não deverá ser suscetível de originar problemas para a 
saúde e bem-estar da vizinhança; ------------------------------------------------------------------------- 
---- c) A música não se deverá prolongar além das 04:00 horas da manhã; ------------------------ 
---- d) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adotar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, poderá 
ter de cessar o ruído de imediato; ------------------------------------------------------------------------ 
---- e) Enviar cópia da licença especial de ruído à GNR de Nelas, para efeito de 
conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
6.13.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE E DJ. 
LOCAL: JOHNNY�S BAR, EM NELAS. REQUERENTE: MARIA DE FÁTIMA 
COSTA MELO BATISTA � RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, Dr.ª 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, datado de 18 de janeiro de 2012, em que 
aprovou a emissão de licença especial de ruído, para o estabelecimento Johnny�s Bar, sito em 
Nelas, onde se efetuou um espetáculo de karaoke e Dj, nos dias 20 e 21 de janeiro de 2012, 
das 22:00 horas às 04:00 horas e requerida por Maria de Fátima Costa Melo Batista, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 18 de janeiro de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Espetáculo de karaoke e Dj. Nos dias 20/01/2012 e 
21/01/2012, das 22:00 horas até às 04:00 horas do dia seguinte. Local: Johnny�s Bar, em 
Nelas. Requerente: Maria de Fátima Costa Melo Batista --------------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A requerente vem solicitar autorização para efetuar um karaoke, nos dias 20/01/2012 e 
21/01/2012, das 22:00 horas até às 04:00 horas do dia seguinte. ------------------------------------ 
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 09/2007, de 17 de janeiro, alterado 
pelo D.L. n.º 278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído, o exercício de 
atividades ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode 
ser autorizado durante o período noturno (entre as 20:00 horas e as 08:00 horas) mediante 
licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Tratando-se de um evento a realizar num fim-de-semana, julgo que não será suscetível 
de originar grande incomodidade ruidosa. -------------------------------------------------------------- 
---- 3. De acordo com a Direção-Geral de Espetáculos, estes eventos são considerados como 
�Exibição pública de videograma�. Assim sendo, são consideradas como atividades ruidosas 
temporárias, de acordo com o artigo 3.º, do RGR. ----------------------------------------------------- 
---- 4. Assim sendo, não vejo inconveniente na emissão da licença especial de ruído desde 
que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- a) Pela emissão das licenças é devido o pagamento das respetivas taxas fixadas no 
�Regulamento e Tabelas de Taxas�; --------------------------------------------------------------------- 
---- b) A utilização do aparelho de som não deverá ser suscetível de originar problemas para a 
saúde e bem-estar da vizinhança; ------------------------------------------------------------------------- 
---- c) A música não se deverá prolongar além das 04:00 horas da manhã; ------------------------ 
---- d) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adotar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, poderá 
ter de cessar o ruído de imediato; ------------------------------------------------------------------------ 
---- e) Enviar cópia da licença especial de ruído à GNR de Nelas, para efeito de 
conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
6.14.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � FESTA DE INAUGURAÇÃO NO 
EXTERIOR DO ESTABELECIMENTO DE CABELEIREIRO. LOCAL: AV.ª DR. 
EDUARDO MARIA DOS SANTOS, LOJA 2, EM CANAS DE SENHORIM. 
REQUERENTE: RUI MIGUEL COIMBRA ABRANTES � 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 18 de janeiro de 2012, em que 
aprovou a emissão de licença especial de ruído, para o estabelecimento de cabeleireiro, sito na 
Av.ª Dr. Eduardo Maria dos Santos, Loja 2, em Canas de Senhorim, onde se efetuou uma 
festa de inauguração no exterior do mesmo estabelecimento, no dia 21 de janeiro de 2012, das 
22:00 horas às 02:00 horas da manhã e requerida por Rui Miguel Coimbra Abrantes, 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 18 de janeiro de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença especial de ruído: Festa de inauguração no exterior do estabelecimento de 
cabeleireiro. Registo n.º 547, de 13/01/2012. Local: Av.ª Dr. Eduardo Maria dos Santos, Loja 
2, em Canas de Senhorim. Requerente: Rui Miguel Coimbra Abrantes ---------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O requerente vem solicitar autorização para efetuar uma festa de inauguração da loja, 
no dia 21/01/2012, das 22:00 horas até às 02:00 horas da manhã do dia 22/01/2012. ------------ 
---- 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. Nos termos do artigo 3.º, alínea b), deste diploma legal, considera-se como �Atividade 
ruidosa temporária� a atividade que, não constituindo um ato isolado, tenha caráter não 
permanente e que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em 
locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído como obras de construção civil, 
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competições desportivas, espetáculos, festas ou outros divertimentos, feiras e mercados; ------
---- 3. Tratando-se de um evento a realizar num único dia, julgo que não será suscetível de 
originar grande incomodidade ruidosa. ------------------------------------------------------------------ 
---- 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 da aparelhagem não deverá ser suscetível de originar problemas para a 
saúde e bem-estar da vizinhança; ------------------------------------------------------------------------- 
---- c) A música não se deverá prolongar além das 02:00 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 Canas de Senhorim, para efeito de 
conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
6.15.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE � COLOCAÇÃO DE UM 
AUTOCOLANTE NO VIDRO DO ESTABELECIMENTO �ELLAS� E DUAS 
PLACAS PARA COLOCAR NO PASSEIO. LOCAL: LARGO DO MUNICÍPIO, 
EDIFÍCIO MULTISERVIÇOS, PISO 1, PORTA 4, EM NELAS. REQUERENTE: 
MARIA FERNANDES DE SOUSA BENTO MODESTO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 23 de janeiro de 2012, da Unidade Orgânica de Obras 
e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------- 
---- �Publicidade: Pedido de licenciamento de um autocolante no vidro do estabelecimento 
�Ellas� e duas placas para colocar no passeio. Requerente: José Manuel Pereira da Costa ------
---- I. Pretensão: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Deu entrada nesta Câmara Municipal, sob o registo n.º 12.717, de 28/11/2011, o pedido 
de licenciamento de publicidade, sito no Largo do Município, Edifício Multiserviços, piso 1, 
porta 4, em Nelas, no vidro com as seguintes dimensões: 1,08 m x 0,95 m x 3 e uma placa 
dupla, para colocar no passeio, em frente ao estabelecimento, 2 imagens em vinil com 0,61 m 
x 0,51 m x 2, de acordo com as peças escritas e desenhadas, apresentadas pelo requerente, em 
anexo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 6.º, do Regulamento de Publicidade do Município de 
Nelas, a afixação de publicidade de natureza e finalidade comercial, desde que produzida com 
fins lucrativos, depende de licenciamento prévio da Câmara Municipal. ---------------------------
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 9.º, do mesmo regulamento, é da 
competência da Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento de publicidade. ----  
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12.º, do 
regulamento supracitado. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de 
licenciamento, desde que seja cumprido o disposto nas peças escritas e desenhadas 
apresentadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento de publicidade para 
colocação de um autocolante no vidro do estabelecimento �Ellas� e duas placas, para colocar 
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no passeio, em frente ao estabelecimento, sito no Largo do Município, Edifício Multiserviços, 
Piso 1, Porta 4, em Nelas, em que é requerente Maria Fernandes de Sousa Bento Modesto, nos 
termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos 
Particulares, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------------- 
6.16.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
UNIDADE MÓVEL DE RASTREIO AUDITIVO. LOCAL: EM FRENTE AOS 
CORREIOS, EM NELAS. REQUERENTE: ACÚSTICA MÉDICA � RATIFICAÇÃO 
DE DESPACHO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, Dr.ª 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, datado de 12 de janeiro de 2012, em que 
aprovou o licenciamento de ocupação da via pública com uma unidade móvel de rastreio 
auditivo, requerida pela firma Acústica Médica, em frente aos Correios, em Nelas, no dia 16 
de janeiro de 2012, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 12 de janeiro de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Ocupação da via pública com unidade móvel de rastreio auditivo. Local: Em frente aos 
Correios, em Nelas. Requerente: Acústica Médica ---------------------------------------------------- 
---- 1. A empresa requerente solicita autorização para proceder à ocupação da via pública no 
dia 16 de janeiro de 2012 com uma unidade móvel de rastreio auditivo, gratuito, com as 
dimensões de 6,90 x 2,04 metros, pelo período das 09:00 h às 18:00 h, em frente aos Correios, 
em Nelas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim, não vejo inconveniente na pretensão. --------------------------------------------------- 
---- 2. Note-se, é da responsabilidade do requerente o pagamento de qualquer indemnização 
por danos causados a terceiros. --------------------------------------------------------------------------- 
---- Nota: A entidade requerente deverá ser informada do parecer da Junta de Freguesia. -------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------
6.17.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
UNIDADE MÓVEL DE RASTREIO AUDITIVO. LOCAL: EM FRENTE AO 
RESTAURANTE �O BRASÃO�, EM NELAS. REQUERENTE: ACÚSTICA MÉDICA 
� 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 janeiro de 2012, em que 
aprovou o licenciamento de ocupação da via pública com uma unidade móvel de rastreio 
auditivo, requerida pela firma Acústica Médica, em frente ao restaurante �O Brasão�, em 
Nelas, no dia 24 de janeiro de 2012, 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 05 de janeiro de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
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---- �Ocupação da via pública com unidade móvel de rastreio auditivo � Registo n.º 13.389, 
de 15/12/2011. Local: Em frente ao restaurante �O Brasão�, em Nelas. Requerente: Acústica 
Médica ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A empresa requerente solicita autorização para proceder à ocupação da via pública no 
dia 24 de janeiro de 2012 com uma unidade móvel de rastreio, gratuito, com as dimensões de 
6,90 x 2,04 metros, pelo período das 09:00 h às 18:00 h, em frente ao restaurante �O Brasão�, 
em Nelas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim, não vejo inconveniente na pretensão. --------------------------------------------------- 
---- 2. Note-se, é da responsabilidade do requerente o pagamento de qualquer indemnização 
por danos causados a terceiros. --------------------------------------------------------------------------- 
---- Nota: A entidade requerente deverá ser informada do parecer da Junta de Freguesia. -------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
6.18.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
ESPLANADA. LOCAL: RUA DR. ABÍLIO MONTEIRO, N.ºS 247 AO 259, EM 
CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: OLIVEIRA & OLIVEIRA � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 23 de janeiro de 2012, da Unidade Orgânica de Obras 
e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------- 
---- �Pedido de licenciamento de ocupação da via pública com esplanada. Local: Rua Dr. 
Abílio Monteiro, n.ºs 247 ao 259, em Canas de Senhorim. Requerente: Oliveira & Oliveira ---
---- I. Foi solicitado à Sr.ª Presidente da Câmara o licenciamento para ocupação da via 
pública, com mesas e cadeiras, numa área de 08,00 metros quadrados, durante os meses de 
fevereiro a 30 de setembro do corrente ano, em frente ao seu estabelecimento de café. ---------
---- II. Da visita ao local por estes Serviços de Fiscalização, verificou-se que o requerente 
pretende ocupar mais área do que a solicitada, mais nomeadamente 08,00 metros quadrados 
(2,00 m x 4,00 m). ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de ocupação da via 
pública com mesas e cadeiras numa área de 08,00 metros quadrados, desde que a mesma não 
prejudique a circulação de pessoas. ---------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento de ocupação da via 
pública com mesas e cadeiras, requerida pela firma Oliveira & Oliveira, junto do seu 
estabelecimento de café, sito na Rua Dr. Abílio Monteiro, n.ºs 247 ao 259, em Canas de 
Senhorim, numa área de oito metros quadrados durante os meses de fevereiro e setembro do 
corrente ano, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------------------------------------------------------------
6.19.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À UTILIZAÇÃO DE 44 POSTES DA EDP 
PARA ALOJAMENTO DE UM CABO DE FIBRA ÓTICA. LOCAL: NELAS. 
REQUERENTE: OPTIMUS � COMUNICAÇÕES, S.A. - APROVAÇÃO   
---- Presente uma informação, datada de 25 de janeiro de 2012, da Unidade Orgânica de Obras 
e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------- 
---- �Pedido de parecer relativo à utilização de 44 postes da EDP para alojamento de um cabo 
de fibra ótica. Local: Nelas. Requerente: Optimus � Comunicações, S.A. ------------------------ 
---- I � Solicitação do Requerente: ----------------------------------------------------------------------- 
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---- 1. A empresa requerente solicita parecer à Câmara Municipal para instalar um cabo de 
fibra ótica em 44 postes da EDP, numa distância de cabo de 1.537,00 m, na Ex-EN 234 e 
Zona Industrial 1 de Nelas, no âmbito da instalação de infraestruturas de comunicações 
eletrónicas, conforme projeto em anexo. ------------------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de Maio, retificado pela Declaração n.º 43/2009 e 
objeto de posterior alteração (D. L. n.º 258/2009), estabelece o regime aplicável à construção 
de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas, à instalação de 
redes de comunicações eletrónicas e à construção de infraestruturas de telecomunicações em 
loteamentos, urbanizações, conjuntos de edifícios e edifícios: ---------------------------------------
---- Artigo 12.º - Taxas pela utilização e aproveitamento do domínio público e privado ---------
---- 1 - Pela utilização e aproveitamento dos bens do domínio público e privado municipal, 
que se traduza na construção ou instalação, por parte de empresas que ofereçam redes e 
serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, de infraestruturas aptas ao 
alojamento de comunicações eletrónicas, é devida a taxa municipal de direitos de passagem, 
nos termos do artigo 106.º, da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei n.º 
5/2004, de 10 de Fevereiro, não sendo permitida a cobrança de quaisquer outras taxas, 
encargos ou remunerações por aquela utilização e aproveitamento. -------------------------------- 
---- 2 - As autarquias locais, com observância do princípio da igualdade e da não 
discriminação, podem optar por não cobrar a taxa a que se refere o número anterior, tendo em 
vista a promoção do desenvolvimento de redes de comunicações eletrónicas, não podendo 
nesse caso, em sua substituição ou complemento, aplicar e cobrar quaisquer outras taxas, 
encargos ou remunerações. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3 - À utilização do domínio público e privado do Estado e das Regiões Autónomas é 
aplicável o disposto no n.º 4, do artigo 106.º, da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada 
pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro (Taxas pelos direitos de passagem): O Estado e as 
Regiões Autónomas não cobram às empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 
eletrónicas acessíveis ao público taxas ou quaisquer outros encargos pela implantação, 
passagem ou atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos físicos necessários 
à sua atividade, à superfície ou no subsolo, dos domínios público e privado do Estado e das 
Regiões Autónomas. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Capítulo III - Acesso a infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações 
eletrónicas: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 13.º - Direito de acesso a infraestruturas aptas ao alojamento de redes de 
comunicações eletrónicas -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - As entidades referidas no artigo 2.º (no qual se inclui as autarquias) estão obrigadas a 
assegurar às empresas de comunicações eletrónicas o acesso às infraestruturas aptas ao 
alojamento de redes de comunicações eletrónicas, que detenham ou cuja gestão lhes incumba.  
---- 2 - O acesso referido no número anterior deve ser assegurado em condições de igualdade, 
transparência e não discriminação, mediante condições remuneratórias orientadas para os 
custos, nos termos do artigo 19.º ------------------------------------------------------------------------- 
---- 3 - Os procedimentos para a obtenção do direito de acesso devem ser céleres, 
transparentes e adequadamente publicitados, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 20 
dias após a efetiva receção do pedido de acesso, nos termos do n.º 2, do artigo 20.º -------------
---- 4 - Pela utilização de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações 
eletrónicas que pertençam ao domínio público ou privativo das autarquias locais é devida a 
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taxa a que se refere o artigo 106.º do Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei n.º 
5/2004, de 10 de Fevereiro, não sendo, neste caso, cobrada qualquer outra taxa, encargo, 
preço ou remuneração. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 5 - Aos casos referidos no número anterior não é aplicável o disposto no artigo 19.º do 
presente decreto-lei. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 14.º - Proibição de utilização exclusiva das infraestruturas aptas ao alojamento de 
redes de comunicações eletrónicas. --------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - São proibidas e nulas as cláusulas contratuais que prevejam a ocupação em exclusivo 
por uma empresa de comunicações eletrónicas ou por uma das entidades referidas no artigo 
2.º, ou por ambas em conjunto, das infraestruturas aptas ao alojamento de redes de 
comunicações eletrónicas. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2 - O disposto no número anterior não prejudica que as entidades referidas no artigo 2.º 
possam prever reserva de espaço para uso próprio nas infraestruturas aptas ao alojamento de 
redes de comunicações eletrónicas, construídas e a construir, desde que tal reserva esteja 
devidamente fundamentada. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Artigo 15.º - Recusa de acesso às infraestruturas aptas ao alojamento de redes de 
comunicações eletrónicas. ------------------------------------------------------------------------------- 
----- As entidades referidas no artigo 2.º só podem recusar o acesso às infraestruturas aptas ao 
alojamento de redes de comunicações eletrónicas que detenham ou estejam sob a sua gestão, 
de forma devidamente fundamentada, nas seguintes situações: --------------------------------------
---- a) Quando seja tecnicamente inviável o alojamento de redes de comunicações eletrónicas 
nas infraestruturas em causa; ---------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Quando a utilização das infraestruturas pelas empresas de comunicações eletrónicas 
inviabilize o fim principal para que aquelas foram instaladas, ponha em causa a segurança de 
pessoas ou bens, ou venha a causar sério risco de incumprimento, pelas entidades referidas no 
artigo 2.º, de regras legais, regulamentares ou técnicas em matéria de obrigações de serviço 
público a que a respetiva prestação de serviço se encontre sujeita; ----------------------------------
---- c) Quando não haja espaço disponível em consequência do seu estado de ocupação ou da 
necessidade de assegurar espaço para uso próprio, nos termos do n.º 2 do artigo anterior, ou 
para intervenções de manutenção e reparação. --------------------------------------------------------- 
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim sendo, não vejo inconveniente, desde que obtenha prévia autorização da EDP e 
da ICP-ANACOM. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V. Ex.ª.� --------------------------------------------------------------- 
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o parecer favorável relativo à utilização 
de 44 postes da EDP para alojamento de um cabo de fibra ótica, sito em Nelas, em que é 
requerente a firma Optimus � Comunicações, S.A., desde que obtenha a prévia autorização da 
EDP e da ICP-ANACOM, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. -------------------------------------------------- 
6.20.COMUNICAÇÃO PRÉVIA � REGIME SIMPLIFICADO � REQUERENTE: 
OPTIMUS � COMUNICAÇÕES, S.A. LOCAL: NELAS. 
A) PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE INFRAESTRUTURA DE 
COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS � CABOS DE FIBRA ÓTICA � APROVAÇÃO; 
B) COBRAR, OU NÃO, A TAXA DE DIREITO DE PASSAGEM � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 25 de janeiro de 2012, da Unidade Orgânica de Obras 
e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------ 
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---- �Comunicação prévia � Regime simplificado � Pedido de instalação de rede de 
infraestrutura de comunicações eletrónicas � Cabos de fibra ótica. Requerente: Optimus � 
Comunicações, S.A. Local: Nelas. ----------------------------------------------------------------------- 
---- - A) Proposta de aprovação da instalação de rede de infraestrutura de comunicações 
eletrónicas � Aprovação; ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- - B) Taxa de direito de passagem � Cobrar ou não a taxa � Aprovação. ----------------------- 
---- I � Solicitação do Requerente: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A empresa comunica que pretende instalar cabos de fibra ótica, com a fixação de 3 
postes e abertura de vala (6 metros) entre o estádio municipal de Nelas e a Ex EN 234, bem 
como fixação de mais 7 postes e abertura de vala (4 metros) na ZI 1 de Nelas, no âmbito da 
instalação de infraestruturas de comunicações eletrónicas, conforme projeto em anexo. -------- 
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Salvo melhor opinião, não vejo inconveniente na comunicação prévia apresentada, 
desde que cumpra com o disposto nas peças escritas e desenhadas, bem como quaisquer 
normas e regulamentos aplicáveis à instalação de equipamentos e sistemas de redes das redes 
de comunicações eletrónicas. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- NOTA: Atendendo à hipótese de durante os trabalhos de abertura da vala poderem-se vir 
a provocar ruturas nas redes de águas e esgotos, deverá a empresa comunicante, previamente 
à sua realização: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Solicitar a estes serviços técnicos municipais uma vistoria ao local, quando do inicio 
dos trabalhos; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Atendendo ao valor reduzido da caução (1,92 �) julgo desproporcional esta exigência, 
pelo que se deverá isentar. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Os trabalhos não deverão impedir o trânsito no arruamento, devendo a obra ser 
devidamente sinalizada, de acordo com o Decreto-Regulamentar n.º 22-A/98, de 01 de 
Outubro, alterado pelo D.R. n.º 41/2002, de 20 de Agosto; ------------------------------------------
---- d) As obras deverão ser devidamente identificadas com painel informativo onde conste o 
tipo de trabalhos e a empresa responsável pela sua execução; --------------------------------------- 
---- e) Os tubos em causa deverão ficar alojados dentro de outro de maior diâmetro construído 
à custa do interessado, nas devidas condições de segurança e com secção que permita 
substituir canalização sem necessidade de levantar o pavimento; ----------------------------------- 
---- f) A construção das infraestruturas de alojamento de redes de comunicações eletrónicas 
deverá respeitar o Manual ITUR (Infraestruturas de Telecomunicações em Loteamentos, 
Urbanizações e Condomínios) emitido pela ANACOM � Autoridade Nacional de 
Comunicações. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Deixo à consideração de V. Ex.ª isentar ou não a aplicação da Taxa pelos direitos de 
passagem, de acordo com o artigo 12.º, do Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de Maio, 
retificado pela Declaração n.º 43/2009 e objeto de posterior alteração (D. L. n.º 258/2009). 
Mais informo que nos termos deste mesmo artigo, não poderão ser cobradas taxas ou 
quaisquer outros encargos pela implantação, passagem ou atravessamento de sistemas, 
equipamentos e demais recursos físicos necessários à sua atividade, à superfície ou no 
subsolo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À superior consideração de V. Ex.ª.� --------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, um parecer, datado de 26 de janeiro de 2012, dos Serviços Jurídicos da 
Autarquia, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------
---- �Taxas a pagar no âmbito da instalação de infraestruturas de comunicações eletrónicas ----
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---- A Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 51/2011, de 13 de setembro, 
estabelece o regime jurídico aplicável às redes e serviços de comunicações eletrónicas e aos 
recursos e serviços conexos e define as competências da autoridade reguladora nacional neste 
domínio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Estabelece o artigo 19.º, n.º 5, do referido diploma que, -----------------------------------------
---- �A instalação e funcionamento das infraestruturas das empresas que oferecem redes e 
serviços de comunicações eletrónicas estão sujeitos ao procedimento estabelecido nos artigos 
35.º e 36.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação que lhe foi dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de junho, com as devidas adaptações, (�) �. ---------------------
---- Os artigos 35.º e 36.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março (adiante designado por RJUE) 
estabelecem os procedimentos que devem ser levados a cabo pelos interessados relativamente 
à comunicação à câmara municipal e à rejeição da comunicação prévia. -------------------------- 
---- O artigo 106.º, n.º 1, da Lei das Comunicações Eletrónicas estabelece que as taxas pelos 
direitos de passagem devem refletir a necessidade de garantir a utilização ótima dos recursos e 
ser objetivamente justificadas, transparentes, não discriminatórias e proporcionadas 
relativamente ao fim a que se destinam. ----------------------------------------------------------------- 
---- Nos termos do n.º 2, do artigo 106.º, os direitos e encargos relativos à implantação, 
passagem e atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas que 
oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, 
dos domínios público e privado municipal podem dar origem ao estabelecimento de uma taxa 
de direitos de passagem (TMDP). ------------------------------------------------------------------------ 
---- Essencial para a análise do caso é também o Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 258/2009, de 25 de setembro, que estabelece o regime aplicável 
à construção de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas, à 
instalação de redes de comunicações eletrónicas e à construção de infraestruturas de 
telecomunicações em loteamentos, urbanizações, conjuntos de edifícios e edifícios. ------------
---- Entende-se por direito de passagem a faculdade de aceder e utilizar bens de domínio 
público, para construção, instalação, alteração e reparação de infraestrutura apta ao 
alojamento de redes de comunicações eletrónicas ou para reparação de cabos, sistemas, 
equipamentos ou quaisquer outros recursos ou elementos de redes de comunicações 
eletrónicas (artigo 3.º, n.º 1, alínea e) do Decreto-Lei n.º123/2009, de 21 de maio). -------------
---- O artigo 12.º do referido decreto-lei, sob a epígrafe �Taxa pela utilização e 
aproveitamento do domínio público e privado�, determina que, -------------------------------------
---- �1- Pela utilização e aproveitamento dos bens do domínio público e privado municipal, 
que se traduza na construção ou instalação, por parte de empresas que ofereçam redes e 
serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, de infraestruturas aptas ao 
alojamento de comunicações eletrónicas, é devida a taxa municipal de direitos de passagem, 
nos termos do artigo 106.º, da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei 
n.º5/2004, de 10 de fevereiro, não sendo permitida a cobrança de quaisquer outras taxas, 
encargos ou remunerações por aquela utilização e aproveitamento (sublinhado nosso). ---------
---- 2- As autarquias locais, com observância do princípio da igualdade e da não 
discriminação, podem optar por não cobrar a taxa a que se refere o número anterior, tendo em 
vista a promoção do desenvolvimento de redes de comunicações eletrónicas, não podendo 
nesse caso, em sua substituição ou complemento, aplicar e cobrar quaisquer outras taxas, 
encargos ou remunerações�. ------------------------------------------------------------------------------ 
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---- Da leitura deste artigo concluímos que não é legalmente possível aplicar qualquer outra 
taxa às referidas empresas, sendo apenas devida a taxa municipal de direitos de passagem. ----
---- Posto isto e tendo em consideração o princípio da legalidade que constitui o fundamento, 
o critério e o limite de toda a atuação administrativa, resta-nos concluir que, salvo melhor 
opinião, compulsada diversa documentação, designadamente acórdãos do Supremo Tribunal 
Administrativo, concluímos que, para além da Taxa Municipal de Direitos de Passagem 
prevista no artigo 106.º, da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro (Lei das Comunicações 
Eletrónicas) não podem ser cobradas às empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao público quaisquer outras taxas pela instalação de 
sistemas e equipamentos em terreno do domínio público municipal e que tenham como 
contrapartida a utilização desse terreno, sob pena de se estar a tributar duplamente a mesma 
realidade e esta dupla tributação ser inadmissível em matéria de taxas, na medida em que 
estas constituem, por natureza, a contrapartida pela obtenção de um determinado benefício e 
não se pode justificar um duplo pagamento pelo mesmo benefício. ---------------------------------
---- Salvo melhor opinião, é este o nosso parecer. -----------------------------------------------------
---- É o que nos cumpre informar, a Senhora Presidente da Câmara superiormente o decidirá.� 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a instalação da rede de infraestrutura de 
comunicações eletrónicas � cabos de fibra ótica, em Nelas, em que é requerente a firma 
Optimus � Comunicações, S.A., nos termos e de acordo com a informação da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------------------- ---------------
----- Mais deliberou, também por unanimidade, cobrar a taxa de direito de passagem à firma 
Optimus � Comunicações, S.A., de acordo com o artigo 12.º, do Decreto-Lei n.º 123/2009, de 
21 de Maio, retificado pela Declaração n.º 43/2009 e objeto de posterior alteração (D. L. n.º 
258/2009), referente à instalação da rede de infraestrutura de comunicações eletrónicas � 
cabos de fibra ótica, em Nelas, nos termos e de acordo com a informação da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares e do parecer dos Serviços Jurídicos da 
Autarquia, acima descritos. ------------------------------------------------------------------------------- 
6.21.PEDIDO DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE UM POSTO 
DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. LOCAL: RUA DR. EURICO 
AMARAL, EM NELAS. REQUERENTE: AUTO MECÂNICA IDEAL DE NELAS, 
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 12 de janeiro de 2012, que 
aprovou o licenciamento de exploração de um posto de abastecimento de combustíveis, com 
capacidade total de 78,00 m3, sito na Rua Dr. Eurico Amaral, em Nelas, em que é requerente a 
firma Auto Mecânica Ideal de Nelas, Ld.ª, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 12 de janeiro de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Pedido de concessão de licença de exploração de um posto de abastecimento de 
combustíveis � Processo n.º 03/2012. Local Nelas. Requerente: Auto Mecânica Ideal de 
Nelas, Ld.ª --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I � Solicitação do Requerente: ----------------------------------------------------------------------- 
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---- 1. A empresa requerente solicitou a realização da vistoria final à obra de alteração do 
Posto de Abastecimento de Combustíveis, Processo de Obras n.º 115/2010, com vista à 
concessão da autorização de utilização. Alega que por razões do �foro económico e 
financeiro� tem muita urgência na obtenção da Licença de Exploração, conforme documento 
em anexo, e solicita a vistoria final e a emissão da licença de exploração. -------------------------
---- II � Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------- 
---- Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 195/2008, de 
6 de outubro, artigo 12.º: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nos termos do artigo 5.º - Licenciamento municipal: --------------------------------------------
---- N.º 1 � É da competência das câmaras municipais: ---------------------------------------------
---- - Alínea b) O licenciamento de postos de abastecimento de combustíveis não localizados 
nas redes viárias regional e nacional; -------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 14.º - Licença de exploração: ---------------------------------------------------------------- 
---- - N.º 1 - A licença de exploração é concedida após verificação da conformidade da 
instalação com o projeto aprovado e do cumprimento das condições que tenham sido fixadas, 
no prazo de 10 dias após a realização da vistoria final ou da realização das correções que lhe 
tenham sido impostas. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- N.º 2 - Em casos justificados, pode ser concedido um prazo para a exploração a título 
provisório. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- N.º 3 - O titular da licença de exploração deve comprovar, previamente à emissão da 
licença, mesmo no caso referido no número anterior, que dispõe de seguro de 
responsabilidade civil destinado a cobrir os riscos associados à respetiva atividade, em 
montante a definir pela entidade licenciadora. --------------------------------------------------------- 
---- N.º 4 � Também previamente à emissão da licença de exploração, deve ser designado o 
técnico responsável pela exploração e deve estar designado o técnico responsável pela 
exploração e deve este apresentar o termo de responsabilidade previsto no estatuto 
mencionado no n.º 2 do artigo 18.º ----------------------------------------------------------------------- 
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim sendo, realizada a vistoria, de acordo com o auto de vistoria n.º 01/2012, de 
12/01/2012, em anexo, e de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30/03 e pela Lei n.º 28/2010, de 02/09 e 
ainda de acordo com o D.L. n.º 267/02, de 26 de Novembro na atual redação do Decreto-Lei 
n.º 195/2008, de 6 de Outubro, nada a opor à emissão da Licença de Exploração do Posto de 
Abastecimento de Combustíveis Líquidos (três bombas carburantes líquidas, uma bomba 
carburante de ar e uma bomba carburante de água), com capacidade total de 78,00 m3, desde 
que sejam cumpridas todas as disposições legislativas aplicáveis, nomeadamente às condições 
de segurança, de higiene e ambientais em vigor. -------------------------------------------------------
----- À superior consideração de V. Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
6.22.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2012 
�CABELEIREIRO�. LOCAL: AV.ª DR. EDUARDO MARIA DOS SANTOS, R/C, EM 
CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: RUI MIGUEL COIMBRA ABRANTES � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 23 de janeiro de 2012, da Unidade Orgânica de Obras 
e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o ano de 2012 �Cabeleireiro�. Local: Rua 
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Dr. Eduardo Maria Santos, R/C, em Canas de Senhorim. Requerente: Rui Miguel Coimbra 
Abrantes ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o registo de entrada n.º 531, de 13/01/2012, o requerente pretende 
aprovação do mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento. --------------------
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16.º, 
do regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, de segunda 
a sexta, das 09:00 h às 19:00 h, ao sábado das 09:00 h às 20:00 horas, sem paragem para 
almoço e encerramento semanal ao domingo. --------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão do mapa de horário para o 
ano de 2012, para o estabelecimento de �Cabeleireiro�, sito na Rua Dr. Eduardo Maria dos 
Santos, R/C, em Canas de Senhorim, em que é requerente Rui Miguel Coimbra Abrantes, nos 
termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos 
Particulares, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------------- 
6.23.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2012 
�MARQUÊS BAR�. LOCAL: BAIRRO DAS TOIÇAS, RUA 2, N.º 2, EM NELAS. 
REQUERENTE: ROSA MARIA REBELO ALVES PAIS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 06 de janeiro de 2012, da Unidade Orgânica de Obras 
e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o ano de 2012 �Marquês Bar�. Local: 
Bairro das Toiças, Rua 2, n.º 2, em Nelas. Requerente: Rosa Maria Rebelo Alves Pais --------- 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o registo de entrada n.º 13.413, de 16/12/2011, o requerente pretende 
aprovação do mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento. --------------------
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16.º, 
do regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 09:00 h 
às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal à segunda-feira. ---------------- 
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---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão do mapa de horário para o 
ano de 2012, para o estabelecimento �Marquês Bar�, sito no Bairro das Toiças, Rua 2, n.º 2, 
em Nelas, em que é requerente Rosa Maria Rebelo Alves Pais, nos termos e de acordo com a 
informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. --- 
6.24.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2012 
�NELTRÓNICA�. LOCAL: AV.ª JOÃO XXIII, BLOCO 3, LOTE 4, R/C, LOJA 5, EM 
NELAS. REQUERENTE: CARLOS M. G. LOUREIRO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 06 de janeiro de 2012, da Unidade Orgânica de Obras 
e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o ano de 2012 �Neltrónica�. Local: Av.ª 
João XXIII, Bloco 3, Lote 4, R/C, Loja 5, em Nelas. Requerente: Carlos M. G. Loureiro ------ 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o registo de entrada n.º 13.945, de 29/12/2011, o requerente pretende 
aprovação do mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento. --------------------
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16.º, 
do regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 09:00 h 
às 19:00 h, aos sábados das 09:00 h às 13:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 
14:00 h e encerramento semanal ao domingo. --------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão do mapa de horário para o 
ano de 2012, para o estabelecimento �Neltrónica�, sito na Av.ª João XXIII, Bloco 3, Lote 4, 
R/C, Loja 5, em Nelas, em que é requerente Carlos M. G. Loureiro, nos termos e de acordo 
com a informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.25.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2012 
�PRONTO-A-VESTIR�. LOCAL: PRAÇA DE SANTO ANTÓNIO, LOTE 3, EM 
NELAS. REQUERENTE: ALBERTINO SEBASTIÃO MARQUES SILVEIRA � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 06 de janeiro de 2012, da Unidade Orgânica de Obras 
e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o ano de 2012 �Pronto-A-Vestir�. Local: 
Praça de Santo António, Lote 3, em Nelas. Requerente: Albertino Sebastião Marques Silveira  
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o registo de entrada n.º 13.934, de 29/12/2011, o requerente pretende 
aprovação do mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento. --------------------
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
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---- 1. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16.º, 
do regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 09:00 h 
às 20:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 14:00 h e encerramento semanal ao 
domingo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão do mapa de horário para o 
ano de 2012, para o estabelecimento �Pronto-A-Vestir�, sito na Praça de Santo António, Lote 
3, em Nelas, em que é requerente Albertino Sebastião Marques Silveira, nos termos e de 
acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.26.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2012 
�RESTAURANTE � SABORES CASEIROS�. LOCAL: AV.ª ANTÓNIO JOAQUIM 
HENRIQUES, EM NELAS. REQUERENTE: MARIA DE FÁTIMA SILVA PAIS 
SOUSA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 23 de janeiro de 2012, da Unidade Orgânica de Obras 
e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o ano de 2012 �Restaurante � Sabores 
Caseiros�. Local: Av.ª António Joaquim Henriques, em Nelas. Requerente: Maria de Fátima 
Silva Pais Sousa. -------------------------------------------------------------------------------------------  
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o registo de entrada n.º 13.322, de 14/12/2011, o requerente pretende 
aprovação do mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento. --------------------
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16.º, 
do regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 08:00 h 
às 22:00 h, ao sábado das 09:00 h às 18:00 h, sem paragem para almoço e encerramento 
semanal ao domingo. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão do mapa de horário para o 
ano de 2012, para o estabelecimento �Restaurante � Sabores Caseiros�, sito na Av.ª António 
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Joaquim Henriques, em Nelas, em que é requerente Maria de Fátima Silva Pais Sousa, nos 
termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos 
Particulares, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------------- 
6.27.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2012 
�BUDDHA BAR�. LOCAL: RUA DAS FLORES, EM NELAS. REQUERENTE: 
LUSTRE CINTILANTE, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 06 de janeiro de 2012, da Unidade Orgânica de Obras 
e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o ano de 2012 �Buddha Bar�. Local: Rua 
das Flores, em Nelas. Requerente: Lustre Cintilante, Ld.ª. -------------------------------------------  
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o registo de entrada n.º 12.716, de 28/12/2011, o requerente pretende 
aprovação do mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento. --------------------
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16.º, 
do regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 06:00 h 
às 02:00 h, às sextas, sábados e vésperas de feriados das 06:00 h às 04:00 h, sem paragem 
para almoço e encerramento semanal à segunda-feira. ------------------------------------------------ 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão do mapa de horário para o 
ano de 2012, para o estabelecimento �Buddha Bar�, sito na Rua das Flores, em Nelas, em que 
é requerente a firma Lustre Cintilante, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação da 
Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------------------------ 
6.28.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2012 - 
GABINETE DE ESTÉTICA �ELLAS�. LOCAL: LARGO DO MUNICÍPIO, 
EDIFÍCIO MULTISERVIÇOS, PISO 1, PORTA 4, EM NELAS. REQUERENTE: 
MARIA FERNANDES DE SOUSA BENTO MODESTO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 23 de janeiro de 2012, da Unidade Orgânica de Obras 
e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão de mapa de horário para o ano de 2012 - Gabinete de Estética 
�Ellas�. Local: Largo do Município, Edifício Multiserviços, Piso 1, Porta 4, em Nelas. 
Requerente: Maria Fernandes de Sousa Bento Modesto. -------------------------------------------  
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o registo de entrada n.º 12.287, de 14/11/2011, a requerente pretende 
aprovação do mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento. --------------------
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
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Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16.º, 
do regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 10:00 h 
às 19:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 14:00 h e encerramento semanal à 
segunda-feira. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão do mapa de horário para o 
ano de 2012, para o Gabinete de Estética �Ellas�, sito no Largo do Município, Edifício 
Multiserviços, Piso 1, Porta 4, em Nelas, em que é requerente Maria Fernandes de Sousa 
Bento Modesto, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------------------------------------------------------------ 
6.29.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2012 � APROVAÇÃO                                                                                                                              
---- Presente uma informação, datada de 03 de janeiro de 2012, da Unidade Orgânica de Obras 
e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------ 
---- �Renovação de mapas de horários de 2012. ------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos 
seguintes estabelecimentos: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 13.323, de 14/12/2011 � �Mercearia�, de Rosa Conceição B. 
Agostinha Santos, sito no Largo do Comercio nºs 1 e 2, no Folhadal, com o horário de 
funcionamento das 07:00h às 23:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:00h, sem 
encerramento semanal. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 13.321, de 14/12/2011 � �Mini Mercado�, de Adelino Marques, 
sito na Praça do Município, n.º 41, em Vilar Seco, com o horário de funcionamento das 
07:00h às 23:00h, com paragem para almoço das 13:00h às 15:00h e encerramento semanal 
ao domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 13 490, de 19/12/2011 � �Cabeleireira�, de Maria de Fátima 
Pereira Gouveia Silva, sito na Rua Sacadura Cabral, Loja C, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 09:00h às 19:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:00h e 
encerramento semanal à segunda-feira de manhã. -----------------------------------------------------                                                                                              
---- - Registo de entrada n,º 13 572, de 21/12/2011 � �Mini Mercado�, de Élia Maria Rosa 
Pais Loureiro, sito na Rua do Soitinho, n.º 14, em Carvalhal Redondo, com o horário de 
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funcionamento das 07:00h às 22:00h, com paragem para almoço das 13:00h às 14:00h e 
encerramento semanal ao domingo. ----------------------------------------------------------------------                                                                                            
---- - Registo de entrada n.º 13 746, de 26/12/2011 � �Barbearia�, de Manuel José Mendes 
Dias, sito na Rua Direita, n.º 38, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 
09:00h às 20:00h, com paragem para almoço das 13:00h às 14:30h e encerramento semanal 
ao domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                             
---- - Registo de entrada n.º 13 773, de 26/12/2011 � �Serralharia�, de Augusto Martins da 
Costa, sito na Rua Dr. Eurico do Amaral n.º 30-A, em Vilar Seco, com o horário de 
funcionamento das 08:00h às 22:00h, com paragem para almoço das 13:00h às 14:00h e 
encerramento semanal ao domingo. ----------------------------------------------------------------------                                                                                                                             
---- - Registo de entrada n.º 13 937, de 29/12/2011 � �Rendas e Costura�, de Ana Cristina 
Pedro Coimbras Loureiro, sito na Travessa do Rossio, em Canas de Senhorim, com o horário 
de funcionamento das 09:00h às 19:00h, com paragem para almoço das 12:00h às 14:00h e 
encerramento semanal ao domingo. ----------------------------------------------------------------------                                                                                                                             
---- - Registo de entrada n.º 13 938, de 29/12/2011 � �Tabacaria�, de Tabacaria Tente a Sorte, 
de J. Amaral Lda., sito na Rua Luís de Camões, nº 13, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 08:00h às 19:00h, com paragem para almoço das 13:00h às 14:00h e 
encerramento semanal ao domingo a partir das 13:00h. ----------------------------------------------                                                                                                                             
---- - Registo de entrada n.º 13 880, de 28/12/2011 � �Fr � Toc Consultores, Lda.�, sito na 
Urb. do Fojo, loja 11, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 09:00h às 
18:30h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:00h e encerramento semanal ao sábado e 
domingo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                             
---- - Registo de entrada n.º 13 941, de 29/12/2011 � �Pinto´s Sapataria�, de António Manuel 
Paiva Pinto, sito na Rua Luís de Camões, em Nelas, com o horário de funcionamento das 
09:00h às 19:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:30h e encerramento semanal 
ao domingo. -------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                             
---- À consideração de V.ª Ex.ª� --------------------------------------------------------------------------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, 
atrás referidos, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------------------------------------------------------------
6.30.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2012 � APROVAÇÃO                                                                                                                                   
---- Presente uma informação, datada de 02 de janeiro de 2012, da Unidade Orgânica de Obras 
e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------ 
---- �Renovação de mapas de horários de 2012. ------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos 
seguintes estabelecimentos: ------------------------------------------------------------------------------- 



Reunião de 31-01-2012                                               

                                                                                                
56 

 

---- - Registo de entrada n.º 13 936, de 29/12/2011 � �Padaria Monteiro, Unipessoal Lda.�, 
sito na Rua Dr. Abílio Monteiro, n.º 232, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento das 06:00h às 02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao 
domingo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------          
---- - Registo de entrada n.º 13 939, de 29/12/2011 � �Lidl & Companhia�, sito na Av.ª Dr. 
Fortunato de Almeida, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00h às 21:00h, sem 
paragem para almoço e encerramento semanal. --------------------------------------------------------          
---- - Registo de entrada n.º 13 944, de 29/12/2011 � �Bar Kapitulo da Vida, Unipessoal, 
Lda.�, sito na Rua das Flores, nº 16 B, em Nelas, com o horário de funcionamento das 06:00h 
às 02:00h, sextas, sábados e vésperas de feriados das 06:00h às 04:00h, sem paragem para 
almoço e encerramento semanal. -------------------------------------------------------------------------          
---- - Registo de entrada n.º 13 949, de 29/12/2011 � �Café Canas Lda.�, sito na Rua Dr. 
Eduardo Maria Santos, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 06:00h 
às 02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -------------------------------------          
---- - Registo de entrada n.º 13 995, de 30/12/2011 � �Café Oliveira & Oliveira�, sito no 
Largo do Rossio, n.º 03, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 06:00h 
às 02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -------------------------------------        
---- - Registo de entrada n.º 13 996, de 30/12/2011 � �Casa de Pasto Oliveira & Oliveira�, sito 
no Largo do Rossio, n.º 03, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 
06:00h às 02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ----------------------------
---- - Registo de entrada n.º 13 997, de 30/12/2011 � �Residencial Oliveira & Oliveira�, sito 
no Largo do Rossio, nº 03, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 
00:00h às 24:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ----------------------------
---- - Registo de entrada n º 13 111, de 09/12/2011 � �Café Ponto de Encontro�, de Laura 
Sandra da Costa Luz Lima, sito na Rua do Plame, n.º 07, em Vilar Seco, com horário de 
funcionamento das 08:00h às 02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----
---- - Registo de entrada n.º 13 324, de 14/12/2011 � �Café Casa de Pasto�, de Aurora Couto 
Lopes, sito na Canada do Canaval, n.º 03, em Vilar Seco, com o horário de funcionamento das 
08:00h às 02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ----------------------------
---- - Registo de entrada n.º 13 491, de 19/12/2011 � �Café Restaurante - Retiro das 
Laranjeiras�, sito na Rua D. Afonso Henriques, n.º 47, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 09:00h ás 23:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao 
sábado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 13 522, de 19/12/2011 � �Café Cervejaria�, de Alzira Monteiro 
Jorge Pimentel Gonçalves, sito na Rua de St.º António, n.º 17, Casal de S. José, em Senhorim, 
com horário de funcionamento das 07:00h às 02:00h, sem paragem para almoço e 
encerramento semanal. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 13 519, de 19/12/2011 � �Mini - Mercado�, de Alzira Monteiro 
Jorge Pimentel Gonçalves, sito na Rua de St.º António, nº 17, Casal de S. José, em Senhorim, 
com horário de funcionamento das 07:00h às 24:00h, sem paragem para almoço e 
encerramento semanal. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 13 538, de 20/12/2011 � �Pensão Mondego, Lda.�, sito na Av.ª 
António Marques, n.º 09, em Caldas da Felgueira, com o horário de funcionamento das 
08:00h às 24:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ----------------------------
---- - Registo de entrada n.º 13 539, de 20/12/2011 � �Café�, de António Silveira Lopes, sito 



Reunião de 31-01-2012                                               

                                                                                                
57 

 

na Travessa da Capela, n.º 08, em Moreira, com o horário de funcionamento das 08:00h às 
02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ---------------------------------------- 
---- - Registo de entrada nº 13 571, de 21/12/2011 � �Café�, de Manuel Borges Dias, sito no 
Largo do Comércio n.º 11, no Folhadal, com o horário de funcionamento das 07:00h às 
02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ---------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 13 744, de 26/12/2011 � �Café A Noémia Restaurante Residencial 
Lda.�, sito na Rua da Estação, n.º 142, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento das 06:00h às 24:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----
---- - Registo de entrada n.º 13 856, de 28/12/2011 � �Mini - Mercado�, de Natália Mendes 
Loureiro, sito na Rua da Escola, n.º 58, em Povoa de St.º António, com o horário de 
funcionamento das 08:00h às 22:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----
---- - Registo de entrada n.º 13 858, de 28/12/2011 � �Bazar Chinês�, de Ni Xuqian, sito na 
Rua da Estação, n.º 58, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 09:00h 
às 20:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -------------------------------------
---- - Registo de entrada nº 13 860, de 28/12/2011 � �Café Tropical�, de Teresa Manuela M. 
F. Abrantes, sito na Rua Dr. Eurico Amaral, n.º 33, em Vilar Seco, com o horário de 
funcionamento das 08:00h às 02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal à 
segunda - feira. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 13 862, de 28/12/2011 � �Agência Funerária�, de Alberto Borges 
da Costa, Herdeiros, sito na Rua Arquiteto Keil do Amaral, n.º 19, em Canas de Senhorim, 
com o horário de funcionamento das 09:00h às 13:00h, sem paragem para almoço e 
encerramento ao domingo e feriados. -------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 13 861, de 28/12/2011 � �Mercearia �, de Alberto Borges da 
Costa, Herdeiros, sito na Rua Arquiteto Keil do Amaral, n.º 21, em Canas de Senhorim, com 
o horário de funcionamento das 08:30h às 21:00h, com paragem para almoço das 13:00h às 
14:30h e encerramento ao domingo e feriados. -------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.Ex.ª.� --------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, 
atrás referidos, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ---------------------------------------- 
6.31.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2012 � APROVAÇÃO                                                                                                                                      
---- Presente uma informação, datada de 04 de janeiro de 2012, da Unidade Orgânica de Obras 
e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------ 
---- �Renovação de mapas de horários de 2012. ------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos 
seguintes estabelecimentos: ------------------------------------------------------------------------------- 
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---- - Registo de entrada n.º 13 112, de 09/12/2011 � �Mercearia�, de Álvaro Sampaio, sito na 
Rua das Casquilhas, n.º 15, em Santar, com o horário de funcionamento das 08:00h às 20:00h, 
com paragem para almoço das 12:00h às 14:00h, sem encerramento semanal. --------------------
---- - Registo de entrada n.º 13 545, de 20/12/2011 � �Prod. Fitofarmacêuticos�, de Manuel 
Machado Costa, Unipessoal, Lda., sito na Rua da Botica, r/c esq.º, n.º 01, em Nelas, com o 
horário de funcionamento de segunda a sexta das 08:30h às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 
13:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:00h e encerramento semanal ao domingo.                                      
---- - Registo de entrada n.º 13 665, de 21/12/2011 � �Planycorpo, Fisioterapia Lda.�, sito na 
Rua José Guilherme Faure, fração A, n.º 1, em Nelas, com o horário de funcionamento de 
segunda a sexta das 09:00h às 20:00h, ao sábado das 09.00h às 13:00h, com paragem para 
almoço das 13:00h às 14:00h e encerramento semanal ao domingo. --------------------------------                                                                                                                             
---- - Registo de entrada n.º 13 742, de 26/12/2011 � �Cabeleireiro� de Anabela dos Santos 
Nogueira da Costa, sito na Av.ª José Maria da Fonseca, n.º 05, com o horário de 
funcionamento de segunda a sexta das 08:00h às 20:00h, ao sábado das 06:00h às 20:00h, 
com paragem para almoço das 12:30h às 14:00h e encerramento semanal à terça-feira de 
tarde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- - Registo de entrada n.º 13 745, de 26/12/2011 � �Mercearias e Vinhos�, de Armando 
Dias Mendes, sito na Rua do Rossio, n.º 15, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento das 08:00h às 23:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:30h e sem 
encerramento semanal. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 13 747, de 26/12/2011 � �Barbearia� de Mário Rodrigues 
Margarido, sito na Rua Sacadura Cabral, n.º 53, em Nelas, com o horário de funcionamento 
de segunda a sexta das 09:00h às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, com paragem para 
almoço das 12:30h às 14:00h e encerramento semanal ao domingo. --------------------------------  
---- - Registo de entrada nº 13 855, de 28/12/2011 � �Papelaria Acipestre�, de Maria Alice 
Fraga Carvalho, sito na Rua Dr. Eduardo Maria dos Santos, loja 10, em Canas de Senhorim, 
com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 08:30h às 19:00h, ao sábado das 
09:00h às 13:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao domingo. -------------
---- - Registo de entrada n.º 13 859, de 28/12/2011 � �Talho Charcutaria�, de João Manuel 
Henriques Coelho, sito na Rua Luís de Camões, nºs 8-10, em Nelas, com o horário de 
funcionamento de segunda a sexta das 08:30h às 19:00h, ao sábado das 08:30h às 13:00h, 
com paragem para almoço das 12:30h às 14:30h e encerramento semanal ao domingo. ---------
---- - Registo de entrada n.º 13 885, de 28/12/2011 � �Pronto-a-vestir�, de Maria da Paixão 
Borges Lopes, sito na Rua Dr. Abílio Monteiro, loja A, r/c direito, em Canas de Senhorim, 
com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00h às 19:00h, ao sábado das 
09:00h às 13:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:00h e encerramento semanal 
ao domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 13 890, de 28/12/2011 � �Artigos para o Lar�, de Maria Isabel 
Marques Matias, sito na Av.ª da Republica, n.º 12 A, em Nelas, com o horário de 
funcionamento de segunda a sexta das 09:00h às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, 
com paragem para almoço das 12:30h às 14:30h e encerramento semanal ao domingo. ---------
---- - Registo de entrada n.º 13 891, de 28/12/2011 � �Loja de Ferragens�, de António Manuel 
Neves Loio, sito na Av.ª da Liberdade, n.º 12 A, em Nelas, com o horário de funcionamento 
de segunda a sexta, das 09:00h às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, com paragem para 
almoço das 12:30h às 14:30h e encerramento semanal ao domingo. --------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 13 935, de 29/12/2011 � �Alfaiataria�, de Joaquim do Couto, sito 
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na Rua do Rossio, nº 15, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento de segunda 
a sexta das 09:00h às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, com paragem para almoço das 
12:30h às 14:30h e encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 13 943, de 29/12/2011 � �OuroNelas - Ourivesaria e Relojoaria, 
Unipessoal, Lda.�, sito na Avenida João XXIII, Edifício Central, piso 0, loja 9, em Nelas, 
com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:30h às 19:00h, ao sábado das 
09:30h às 13:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:00h e encerramento semanal 
aos domingo e feriados. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 111, de 03/01/2012 � �Cabeleireiro�, de Ana Maria Loureiro 
Alves, sito na Rua do Pombal, n.º 04, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda 
a sexta das 09:00h às 20:00h, ao sábado das 08:30h às 20:00h, com paragem para almoço das 
12:30h às 14:00h e encerramento semanal à segunda-feira. ------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 107, de 03/01/2012 � �Casa Eulália - Comércio de Têxteis e 
Outros Produtos para o Lar�, de Maria Elisa Amaral Couto, sito na Rua Dr. Eduardo Maria 
Santos, Cipreste, loja 15, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento de segunda 
a sexta das 14:00h às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 19:00h, com paragem para almoço das 
12:30h às 14:00h e encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 103, de 02/01/2012 � �Oficina de Auto�, de Luís Jesus Martins, 
sito na Zona Industrial, Lote 6, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta 
das 08:30h às 18:00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, com paragem para almoço das 12:30h 
às 14:00h e encerramento semanal ao domingo. ------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 13 879, de 28/12/2011 � �Comércio de Ferragens�, de Manuel 
Monteiro Henriques, sito na Rua Keil do Amaral, n.º 28, com o horário de funcionamento de 
segunda a sexta das 09:00h às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, com paragem para 
almoço das 12:30h às 14:30h e encerramento semanal ao domingo. -------------------------------- 
---- À consideração de V.Ex.ª.� --------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, 
atrás referidos, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------------------------------------------------------------
6.32.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2012 � APROVAÇÃO                                                                                                                                
---- Presente uma informação, datada de 06 de janeiro de 2012, da Unidade Orgânica de Obras 
e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------ 
---- �Renovação de mapas de horários de 2012. ------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos 
seguintes estabelecimentos: ------------------------------------------------------------------------------- 
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---- - Registo de entrada n.º 13 882, de 28/12/2011 � �Esteticista�, de Maria de Lurdes 
Figueiredo Silva, sito na Urbanização do Fojo, Loja n.º 12, em Canas de Senhorim, com o 
horário de funcionamento das 14:00h às 19:00h, com marcação das 10:00h às 19:00h, sem 
paragem para almoço e encerramento semanal à segunda-feira. ------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 13 942, de 29/12/2011 � �Bazar Chinês�, Lin Jianling, sito na 
Av.ª João XXIII, Lote 3, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00h às 20:00h, 
sem paragem para almoço e encerramento semanal. -------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 98, de 03/01/2012 � �Mercearia�, de Herculano Paiva Loureiro, 
sito na Rua da Escola, n.º 09, em Carvalhas - Senhorim, com o horário de funcionamento das 
06:00h às 23:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ----------------------------
---- - Registo de entrada n.º 99, de 03/01/2012 � �Restaurante Sra. do Viso�, sito na Rua Cimo 
do Povo, n.º 45, em Carvalhal Redondo, com o horário de funcionamento das 08:00h às 
02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal à terça-feira. -------------------------
---- - Registo de entrada n.º 100, de 03/01/2012 � �Café Avenida�, de José da Costa Santos, 
sito na Rua do Rossio, n.º 57, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 
07:00h às 24:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ----------------------------
---- - Registo de entrada n.º 102, de 03/01/2012 � �Artigos Diversos�, de Luís Filipe Pinto 
Santos, sito na Rua do Rossio, n.º 55, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento das 08:00h às 19:00h, com paragem para almoço das 13:00h às 14:30h e 
encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 105, de 03/01/2012 � �Mercearia�, de Fernanda Jesus Pais 
Marques, sito na Rua Monsenhor Moreira, no Folhadal - Nelas, com o horário de 
funcionamento das 08:00h às 23:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----          
---- - Registo de entrada n.º 108, de 03/01/2012 � �Cabeleireiro�, de Maria Ederlinda Pereira 
de Gouveia Sousa, sito na Rua Luís de Camões, n.º 19, em Nelas, com horário de 
funcionamento das 09:00h às 19:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao 
domingo e segunda-feira. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 110, de 03/01/2012 � �Produtos Naturais�, de Maria Isabel Costa 
Dias, sito na Quinta do Pomar, em Nelas, com o horário de funcionamento das 10:00h às 
19:00h, sem paragem para almoço, ao sábado das 10:00h às 13:00h e encerramento semanal 
ao domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 117, de 03/01/2012 � �Café do Pomar�, sito na Quinta do Pomar, 
Lote 2, em Nelas, com o horário de funcionamento das 07:00h ás 24:00h, sem paragem para 
almoço e encerramento semanal. ------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 126, de 03/01/2012 � �Costura�, de Etelvina Santos Almeida 
Amaral, sito na Rua do Vilar, n.ºs 10 e 12, em Nelas, com horário de funcionamento das 
09:00h às 19:00h, com paragem para almoço das 12:30 às 13:30h e encerramento semanal ao 
sábado e domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 127, de 04/01/2012 � �Petiscos Bar - Café Snack Bar�, de Maria 
Luísa Rocha da Cruz Tavares, sito no Bairro das Toiças, em Nelas, com horário de 
funcionamento das 08:00h às 02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao 
domingo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 128, de 04/01/2012 � �Serviços de Contabilidade � Gabinel�, sito 
na Av.ª João XXIII, loja 17, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00h às 18:30h, 
com paragem para almoço das 12:30h às 14:00h e encerramento semanal ao sábado e 
domingo.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- - Registo de entrada n.º 129, de 04/01/2012 � �Indiferente Bar de Fresh Passion Lda.�, 
sito na Rua do Rossio, Lote 3, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 
07:00h às 02:00h, sextas, sábados e vésperas de feriados das 07:00h às 04:00h, sem paragem 
para almoço e encerramento semanal. ------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 130, de 04/01/2012 � �Construção Civil e Obras Públicas - VHC�, 
sito na Rua da Shell, Bloco 5, Loja 1, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00h 
às 18:30h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:00h e encerramento semanal ao 
sábado e domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 131, de 04/01/2012 � �Agência Funerária � Monteiro & Castro, 
Lda.�, sito na Rua Formosa n.º 16, em Carvalhas - Senhorim, com o horário de 
funcionamento das 13:00h às 14:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----
---- - Registo de entrada n.º 132, de 04/01/2012 � �Mercearia e Moveis�, de Raul Lourenço 
Monteiro, sito na Rua Formosa, n.º 01, em Carvalhas - Senhorim, com o horário de 
funcionamento das 07:00h às 19:00h, com paragem para almoço das 12:00h às 14:00h e sem 
encerramento semanal. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 145, de 04/01/2012 � �Centro Dentário Fojo, Lda.�, sito na Rua 
Dr. Abílio Monteiro, Urb. do Fojo, Loja 7, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento das 09:00h às 19:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----
---- - Registo de entrada n.º 166, de 05/01/2012 � �Minimercado S. Pedro�, de Laurinda 
Rodrigues Oliveira Almeida, sito na Rua D. Afonso Henriques, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 08:00h às 24:00h, com paragem para almoço das 13:00h às 14:00h e 
encerramento semanal ao domingo a partir das 13:00h. ---------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.�-------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, 
atrás referidos, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------------------------------------------------------------ 
6.33.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2012 � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 18 de janeiro de 2012, da Unidade Orgânica de Obras 
e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------ 
---- �Renovação de mapas de horários de 2012. ------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos 
seguintes estabelecimentos: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- II. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos 
seguintes estabelecimentos: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 62, de 03/01/2012 � �Talho Luís�, de Luís Miguel Rodrigues 
Santos, sito na Rua Josefa Carlota, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento 
das 08:00h às 19:30h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:30h e encerramento 
semanal ao domingo. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 64, de 03/01/2012 � �Restaurante Bem Haja�, de Ana Isabel C. A. 
França Raposo, sito na Rua da Restauração, em Nelas, com o horário de funcionamento das 
09:00h às 02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ---------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 68, de 03/01/2011 � �Cabeleireiro�, de Graça Maria Peixoto M. 
M. Pereira�, sito na Rua do Soito, n. º 47, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento das 09:00h às 19:00h, com paragem para almoço das 11:00h às 14:00h e 
encerramento semanal à segunda-feira. -----------------------------------------------------------------          
---- - Registo de entrada n.º 69, de 03/01/2012 � �Restaurante Zé Pataco Lda.�, sito na Rua do 
Comércio, n.º 124, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 08:00h às 
02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal à terça-feira. ------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 257, de 06/01/2012 � �Café Emigrante�, de Maria Sofia 
Henriques Pinto Abrantes Freitas, sito na Rua do Emigrante, na Lapa do Lobo, com o horário 
de funcionamento das 08:00h às 02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -          
---- - Registo de entrada n.º 179, de 05/01/2012 � �Café Cruzeiro Bar�, de Carlos Alberto 
Niza da Silva, sito na Rua do Cruzeiro, n.º 43, em Carvalhal Redondo com o horário de 
funcionamento das 08:00h às 02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----
---- - Registo de entrada n.º 312, de 09/01/2012 � �Mini Mercado�, de José Neves Reis, sito 
na Rua Direita, nº 44, em Carvalhal Redondo, com horário de funcionamento das 08:00h às 
22:00h, com paragem para almoço das 12:30 às 14:00 e encerramento semanal ao domingo à 
tarde. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 321, de 09/01/2012 � �Agência Seguros�, de Luís Lopes Santos 
Afonso, sito na Quinta do Pomar, Lote 04, r/c Esq., em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 09:00h às 19:00h, com paragem para almoço das 12:30 às 14:30h e 
encerramento semanal ao sábado e domingo. ----------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 241, de 06/01/2012 � �Café o Século�, sito na Rua Dr. Abílio 
Monteiro, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 07:00h às 02:00h, 
sem paragem para almoço e encerramento semanal. -------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 242, de 06/01/2012 � �Comércio a Retalho de Vestuário Loja 
Malmequer�, de Lucília das Dores André Matos, sito na Av.ª João XXIII, loja 16, em Nelas, 
com horário de funcionamento das 09:00h às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, com 
paragem para almoço das 12:30h às 14:00h e encerramento semanal ao domingo. ---------------
---- - Registo de entrada n.º 398, de 10/01/2012 � �Restauração�, de Isilda Maria Laranjeira 
Pina, sito na Rua das Casquilhas, em Santar, com horário de funcionamento das 06:00h às 
02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal à quinta-feira á tarde. ---------------
---- - Registo de entrada n.º 454, de 12/01/2012 � �Mercearia�, de Severino Santos Carvalho, 
sito no Largo do Poço Santo, n.º 16, na Vila de Senhorim, com o horário de funcionamento 
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das 08:00h às 21:00h, com paragem para almoço das 13:00h às 14:00h, sem encerramento 
semanal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 215, de 05/01/2012 � �Escrita Bar�, sito no Largo João de Deus, 
n.º 104, em Nelas, com o horário de funcionamento das 07:00h às 02:00h, sextas, sábados e 
vésperas de feriados das 07:00h às 04:00h sem paragem para almoço e encerramento semanal. 
---- - Registo de entrada n.º 429, de 11/01/2012 � �Café Rossio�, Eduardo Manuel Pais de 
Sousa Araújo, sito no Largo do Rossio, n.º 38, em Aguieira, com o horário de funcionamento 
das 06:00h às 02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ----------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 522, de 13/01/2012 � �Restauração O Brazão�, de Luís Fernando 
Ferreira, sito no Largo do Correio Velho, em Nelas, com o horário de funcionamento das 
10:00h às 22:00h, sem paragem para almoço e encerramento semana à segunda-feira. ----------
---- - Registo de entrada n.º 414, de 11/01/2012 � �Cabeleireiro�, de Sílvia Ferreira Pinto, sito 
no Largo Vasco da Gama, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 
08:30 às 19:30h, ao sábado das 08:00h às 19:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 
14:00h e encerramento semanal à quarta feira e domingo. -------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 545, de 13/01/2012 � �Carpintaria�, de José Nelas Cardoso, sito 
na Rua do Paço n.º 122, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 08:00h 
às 18:00h, com paragem para almoço das 12:00h às 13:30h e encerramento semanal ao 
domingo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 457, de 12/01/2012 � �Ourivesaria e Relojoaria�, de José Manuel 
Costa, sito na Rua Arq. Keil do Amaral, n.º 26, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento de segunda a sexta das 09:00h às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, 
com paragem para almoço das 12:30h às 14:30h e encerramento semanal ao domingo. ---------
---- - Registo de entrada n.º 520, de 13/01/2012 � �Pronto-a-Vestir�, de Maria da Graça 
Vasconcelos Castanheira Pereira, sito na Rua do Comércio, n.º 152, em Canas de Senhorim, 
com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00 às 19:00h, ao sábado das 
09:00h às 13:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:30h e encerramento semanal 
ao domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 532, de 13/01/2012 � �Clínica Médica Dentária�, sito na Rua do 
Vilar, n.º 03, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00 h às 
19:00 h, ao sábado das 09:30h às 12:30h sob marcação prévia, com paragem para almoço das 
12:30h às 14:30h e encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 474, de 12/01/2012 � �Melhor Limpa Lavandaria Lda.�, sito na 
Rua Luís de Camões, n.º 32, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta 
das 09:00 h às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, sem paragem para almoço e 
encerramento semanal ao sábado à tarde e domingo. --------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 456, de 12/01/2012 � �Rossio 77 Pronto-a-Vestir�, sito na Rua 
Luís de Camões n.º 20, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 
09:00 às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 
14:30h e encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 397, de 10/01/2012 � �Aquecinelas, Aquecimento Central, 
Canalização e Gás, Lda.�, sito na Av.ª Dr. José Pinto Loureiro, Loja 1, Edifício Areal, em 
Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00 às 19:00h, ao sábado 
das 09:00h às 13:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:30h e encerramento 
semanal ao domingo. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- - Registo de entrada n.º 646, de 17/01/2012 � �Têxteis Lar�, de José António Lopes 
Moreira, Rua Alexandre Herculano, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a 
sexta das 09:00 h às 19:00 h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, com paragem para almoço das 
12:30h às 14:30h e encerramento semanal ao domingo. ----------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 368, de 10/01/2012 � �Chelmiquegás, Lda.�, sito na Rua da 
Estrada, n.º 46, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00 h às 
19:00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:30h e 
encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 387, de 10/01/2012 � �Johny´s Bar�, sito na Rua da Cumieira, n.º 
14, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00 h às 19:00h, 
sextas, sábados e vésperas de feriados das 06:00h às 04:00h, sem paragem para almoço e 
encerramento semanal. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 322, de 09/01/2012 � �Quiosque Tabacaria Orquídia�, sito na Rua 
da Serra da Estrela, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 07:30 
h às 19:00h, ao sábado das 07:30h às 17:00h, sem paragem para almoço e encerramento 
semanal ao domingo a partir das 13:00h. --------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 314, de 09/01/2012 � �Batista & Filhos, Comércio de Pneus�, sito 
na Zona Industrial, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00 h 
às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 13:00h e 
encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 725, de 19/01/2012 � �Café Alberto�, de Ana Cristina P. S. 
Borges Fernandes, sito no Largo da Estação, em Nelas, com o horário de funcionamento das 
07:00h às 24:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao domingo. -------------
---- - Registo de entrada n.º 586, de 16/01/2012 � �Mercearia e Café�, de Branca Maria 
Matias Antunes Almeida, sito no Terreiro dos Antónios, n.º 01, na Lapa do Lobo, com o 
horário de funcionamento das 09:00h às 21:00h, sem paragem para almoço e encerramento 
semanal ao domingo. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 631, de 17/01/2012 � �Talho�, de Vítor Manuel de Jesus, sito na 
Rua Gago Coutinho, n.º 06, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta 
das 08:30 às 19:00h, ao sábado das 08:00h às 13:00h, com paragem para almoço das 12:30h 
às 14:30h e encerramento semanal ao domingo. -------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 632, de 17/01/2012 � �Barbearia�, de Joaquim Manuel Silva 
Jesus, sito na Rua Gago Coutinho, n.º 04, em Nelas, com o horário de funcionamento de 
segunda a sexta das 09:00 às 19:00h, ao sábado das 08:00h às 13:00h, com paragem para 
almoço das 12:30h às 14:30h e encerramento semanal ao domingo. --------------------------------
---- À consideração de V.ª Ex.ª.�-------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, 
atrás referidos, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------------------------------------------------------------ 
6.34.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2012 � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 20 de janeiro de 2012, da Unidade Orgânica de Obras 
e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------ 
---- �Renovação de mapas de horários de 2012. ------------------------------------------------------- 
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---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos 
seguintes estabelecimentos: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 13.319, de 09/12/2011 � �Farmácia Joana Gaspar Coragem Unip. 
Lda.�, sito na Rua Dr. Abílio Monteiro, n.º 242, em Canas de Senhorim, com o seguinte 
horário de funcionamento. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - Horário normal: das 08:30h às 20:00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, e 
encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------------------------------- 
---- 2 - Semana de regime de disponibilidade: das 08:30h às 22.00h ao sábado e domingo das 
09:00h às 22:00h, regime de chamada a partir das 22:00h. -------------------------------------------                                                                                                                             
---- - Registo de entrada n.º 13.940, de 29/12/2011 � �Farmácia Pelourinho, Helena Catarina 
Pinho Direito Unipessoal Limitada�, sito na Rua Abade Dourado, n.º 03, em Canas de 
Senhorim, com o seguinte horário de funcionamento. ------------------------------------------------ 
---- 1 - Horário normal: das 09:00h às 19:30h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, e 
encerramento semanal ao domingo e feriados. --------------------------------------------------------- 
---- 2 - Semana de regime de disponibilidade: das 09:00h às 22.00h, ao sábado das 09:00h às 
13:00h e das 15:00h às 22:00h, domingo e feriados das 09:30h às 13:00h e das 15:00h às 
22:00h. -------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                
---- - Registo de entrada n.º 167, de 31/10/2011 � �Supless�, de Fernando Teixeira Faria, sito 
na Av.ª João XXIII, Bloco 03, lote 04, loja 1, em Nelas, com o horário de funcionamento de 
segunda a sexta das 09:30h às 19:00h, ao sábado das 09:30h às 18:00h com paragem para 
almoço das 12:30h às 14:00h, sem encerramento semanal. ------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 66, de 03/01/2012 � �AUROSANTOS�, sito na Rua do Comércio 
n.º 64, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 08:30h às 19:00h, com 
paragem para almoço das 12:30h às 14:00h e encerramento semanal ao domingo. ---------------
---- - Registo de entrada n.º 546, de 13/01/2012 � �Bazar�, de Maria João Nelas Pinto F. 
Hilário, sito na Rua Keil do Amaral, n.º 42, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento das 10:30h às 19:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:30h e sem 
encerramento semanal. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 735, de 28/12/2011 � �Padaria e Pastelaria Doce Pecado�, sito no 
Largo do Município, loja 1, r/c esq.º, em Nelas, com o horário de funcionamento das 06:30h 
às 22:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao Sábado. ------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 729, de 19/01/2012 � �Mercearia� de José António Narciso 
Santos, sito em Moreira de Baixo, com o horário de funcionamento das 07:30h às 20:00h, 
com paragem para almoço das 12:30h às 14:30h e encerramento semanal ao domingo depois 
das 13:00h. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 730, de 19/01/2012 � �Café�, de José António Narciso Santos, 
sito em Moreira de Baixo, com o horário de funcionamento das 07:30h às 02:00h, sem 
paragem para almoço e encerramento semanal ao domingo a partir das 13:00h. ------------------
---- - Registo de entrada n.º 731, de 19/01/2012 � �Oficina de Motorizadas�, de José António 
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Narciso Santos, sito na Rua 23 de Agosto, n.º 155, em Moreira de Cima , com o horário de 
funcionamento de segunda a sexta das 09:00h às 19:00h,  ao sábado das 09:00h às 13:00h, 
com paragem para almoço das 13:00h às 14:30h e encerramento semanal ao domingo. ---------
---- - Registo de entrada n.º 670, de 17/12/2011 � �Mini- Mercado�, de Liliana Ressurreição 
Faria Camões, sito na Rua do Soito, em Santar, com o horário de funcionamento as 09:00h às 
19:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ---------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 685, de 18/01/2012 � �Fotografia Estúdio Juvenil, Lda.�, sito no 
Largo Alexandre Herculano, n.º 56, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a 
sexta das 09:00h às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, com paragem para almoço das 
12:30h às 14:30h e encerramento semanal ao domingo. ----------------------------------------------
---- À consideração de V.ª Ex.ª.�-------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, 
atrás referidos, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------------------------------------------------------------ 
 

7 � INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

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

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

A Presidente, 
 

__________________________________________ 
 

A Assistente Técnica da Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, 
 

__________________________________________ 
 

 


