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ATA N.º 14 
                                      ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM TRINTA E UM DE 
JULHO DE DOIS MIL E DOZE  

 
---- Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e doze, nesta Vila de Nelas e 
edifício dos Paços do Município, reuniu pelas quinze horas, a Câmara Municipal de Nelas, 
sob a presidência da Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de 
Figueiredo Silva Pedro, estando presentes os Senhores Vereadores, Dr. Manuel da Conceição 
Marques, Adelino José Borges Amaral, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, D.ª 
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 maioria, com cinco votos favoráveis, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, 
Dr. Manuel da Conceição Marques, Adelino José Borges Amaral, D.ª Maria Antónia Ferreira 
Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva e duas abstenções, dos Senhores 
Vereadores Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas e Hélder José Gomes Ambrósio, a ata 
da reunião ordinária anterior, realizada em 10 de julho de 2012, a qual tinha sido aprovada em 
minuta, no final da reunião, para efeitos imediatos. --------------------------------------------------- 
---- Os Senhores Vereadores Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas e Hélder José 
Gomes Ambrósio declararam que se abstiveram na votação da ata da reunião ordinária 
anterior, realizada em 10 de julho de 2012, por não terem estado presentes nessa reunião. ----- 
 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 

---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 175.025,08 � (cento e setenta e cinco mil vinte 
e cinco euros e oito cêntimos); - De operações extra orçamentais: 162.935,98 � (cento e 
sessenta e dois mil novecentos e trinta e cinco euros e noventa e oito cêntimos). ----------------- 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 

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

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, na sequência 
da inauguração da Creche e Centro de Vilar Seco, que ocorreu no dia 15 de julho de 2012, 
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agradeceu, em nome do Partido que representa, a forma empenhada e dedicada dos 
trabalhadores da Autarquia para que toda esta obra fosse possível. Também agradeceu a 
forma sincera e dedicada do Senhor Presidente da Junta de Freguesia e da Direção do referido 
Centro Social. Mas como os últimos são os primeiros, enalteceu a forma dedicada como a 
Senhora Presidente da Câmara liderou todo este processo, apesar das dificuldades financeiras 
atuais, deixando aqui mais uma grande obra de cariz social neste Concelho, aliás, como tão 
bem executado esse vetor da sociedade quando apoia a construção do quartel dos Bombeiros, 
bem assim como todas as obras sociais. Pois, nenhuma obra parou, ou deixou de se executar 
por qualquer causa imputável à Senhora Presidente da Câmara, bem pelo contrário sempre 
apoiou os seus promotores. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente agradeceu as palavras do Senhor Vice-Presidente, tendo realçado 
que, de facto, houve um empenho da sua parte, tendo o Concelho de Nelas uma resposta 
social, como há em poucos Concelhos e tem orgulho nas obras executadas de cariz social.  
do Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vice-Presidente afirmou que era questão de justiça realçar esta obra, visto que 
em 2005 não passava de uns meros riscos num papel costaneira. -----------------------------------     
 

ORDEM DO DIA 
 

1 � EDUCAÇÃO E CULTURA 
 
1.2.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: ANA EMÍLIA FONSECA COSTA - 
PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO DO VALOR DO PASSE ESCOLAR DA SUA 
EDUCANDA ANDREIA FILIPA FONSECA ALMEIDA - APROVAÇÃO  
---- Presente uma carta de Ana Emília Fonseca Costa, residente na Rua da Serra, n.º 1, lugar 
de Póvoa de Luzianes, Freguesia de Senhorim, deste Concelho de Nelas, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------
---- Eu, Ana Emília Fonseca Costa, encarregada de educação da menor Andreia Filipa 
Fonseca Almeida, venho através do presente, conforme os anos transatos, requerer a V.ª Ex.ª, 
devido à situação familiar e financeira que atravesso (desempregada, doente e com uma filha 
a cargo) beneficiando apenas do R.S.I. (170 �) e da pensão de alimentos paga pelo pai da 
Andreia (100 �), a comparticipação total do passe escolar da minha educanda (Póvoa de 
Luzianes � Nelas) para o ano letivo 2012/2013, que irá frequentar o 11.º ano, pois é deveras 
difícil suportar mais esta despesa mensal e a minha educanda é obrigada a frequentar a escola 
até ao 12.º ano, bem como ainda não sei como conseguirei comprar os livros. -------------------- 
---- Sem outro assunto de momento e agradecendo desde já toda a atenção e ajuda 
dispensada.� ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 19 de julho de 2012, dos Serviços de 
Saúde, Ação Social e Rede Social, que a seguir se transcreve: -------------------------------------- 
---- �Comparticipação de passe escolar. ----------------------------------------------------------------- 
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---- Em resposta ao solicitado pela Sr.ª Ana Emília Fonseca Costa, residente em Póvoa de 
Luzianes, Freguesia de Senhorim, e depois de analisada a situação sócio-económica do 
agregado familiar, composto por dois elementos, mãe e filha, este Serviço informa que a 
aluna Andreia Filipa Fonseca Almeida, de 16 anos de idade, transitou para o 11.º ano de 
escolaridade, da Escola Secundária de Nelas, está integrada num meio familiar caracterizado 
por baixos rendimentos provenientes unicamente da pensão de alimentos atribuída pelo seu 
pai e regulada pelo Tribunal Judicial da Comarca de Nelas, no valor mensal de 100,00 � e da 
prestação de Rendimento Social de Inserção Social, no valor de 170,00 �. ------------------------
---- Sem direito à prestação de subsídio de desemprego (dado o recente despedimento do local 
de trabalho) e ao problema de saúde da encarregada de educação, torna-se insuportável para 
esta família suportar o pagamento do passe escolar. --------------------------------------------------- 
---- Deste modo e caso V.ª Ex.ª o entenda, o encargo com o passe escolar da aluna Andreia 
Almeida, entre Póvoa de Luzianes � Nelas � Póvoa de Luzianes, poderá ser suportado na 
totalidade pela Autarquia. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª� --------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, atendendo à situação sócio-económica do agregado familiar, comprovada na 
informação dos Serviços de Saúde, Ação Social e Rede Social, atrás descrita, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o pagamento do encargo com o transporte escolar da aluna Andreia 
Filipa Fonseca Almeida, na sua totalidade. ------------------------------------------------------------- 

 
2 � DIVERSOS 

 
2.1.MUNICÍPIO DE OURÉM � DECRETO-LEI N.º 127/2012, DE 21 DE JUNHO � 
INCONSTITUCIONALIDADE DA REGULAMENTAÇÃO DA LEI DOS 
COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO � CONHECIMENTO 
---- Presente cópia de um ofício, enviado pelo Município de Ourém aos Ex.m.ºs Senhores 
Procurador-Geral da República e Provedor da Justiça, tendo também o Município de Ourém 
dado conhecimento, do teor do referido ofício, aos Senhores Presidente da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses e Presidentes de todos os Grupos Parlamentares da 
Assembleia da República, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------- 
---- �Inconstitucionalidade da regulamentação da Lei dos Compromissos e dos pagamentos 
em atraso ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Na sequência da publicação, em Diário da República, do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 
de junho, que visa regulamentar a Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (lei dos compromissos e 
dos pagamentos em atraso) tive oportunidade de constatar que, no artigo 3.º do mesmo, se 
procede a um alargamento de alguns conceitos referenciados naquela lei, designadamente os 
de dirigente e de gestor. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em concreto, estabelece-se na alínea a), do citado artigo 3.º, que por �dirigentes� se deve 
entender �aqueles que se encontram investidos em cargos políticos, em cargos de direção 
superior de 1.º e 2.º grau, ou equiparados a estes para quaisquer efeitos, bem como os 
membros do órgão de direção dos institutos públicos�, considerando-se �gestores�, �aqueles 
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que se encontrem designados para órgão de gestão ou administração das empresas públicas do 
setor empresarial do Estado, das regiões autónomas, dos municípios e as suas associações�. --
---- Ora, deve notar-se que é a própria Lei n.º 8/2012 que remete a sua regulamentação para 
Decreto-Lei, muito embora o Governo disponha de amplas competências legislativas, 
existem, como se sabe, matérias sujeitas a reserva da Assembleia da República, seja ela 
absoluta ou relativa. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No que respeita ao poder local e no que aqui releva, constituem reserva de Assembleia, 
designadamente, o �estatuto dos titulares dos órgãos de soberania e do poder local (..)� 
(reserva absoluta � alínea m), do artigo n.º 164.º da Constituição) e em especial o �estatuto 
das autarquias locais, incluindo o regime das finanças locais� e a �definição dos crimes, 
penas, medidas de segurança e respetivos pressupostos, bem como processo criminal� (alínea 
q) e c), do n.º 1, do artigo 165.º, da lei fundamental). -------------------------------------------------
---- Na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, o legislador recorreu a um conjunto de conceitos 
que se encontravam já sedimentados na ordem jurídica, designadamente os de dirigente � que 
havia já sido fixado pela própria Assembleia da República no âmbito da Lei n.º 2/2004, de 15 
de janeiro, e mais recentemente reiterado através da Lei n.º 64/2011 -, o de titular de cargo 
político, constante da Lei n.º 64/93, de 26 de agosto (regime de incompatibilidade e 
impedimentos dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos) e o de gestor, previsto 
designadamente no Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março. Todos estes conceitos 
dispunham de um alcance já fixado e conhecido pela Assembleia da República, e que 
constituiu o pressuposto do recurso aos mesmos. ------------------------------------------------------ 
---- A própria Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, no seu artigo 11.º, n.º 1, distingue os titulares 
de cargos políticos dos dirigentes e gestores. ----------------------------------------------------------- 
---- Contudo, através do Decreto-Lei ora publicado, e no âmbito das definições a que fiz já 
referência, procede-se à regulamentação expandindo a amplitude normativa da Lei n.º 8/2012, 
de 21 de fevereiro, fazendo corresponder os conceitos de dirigente e de gestor a realidades 
sem paralelo com aquelas que os conceitos originalmente utilizados traduzem, considerando 
�dirigentes� os titulares de cargos políticos. E assim, desde logo, este Decreto não se limita a 
regulamentar a lei em causa, extravasando-a, e sendo portanto desconforme com esta e 
também com o referencial constitucional que proíbe que tal seja feito através de ato normativo 
do Governo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Mas acresce também que o conteúdo deste Decreto-Lei, ao pretender alargar o conceito de 
dirigente previsto no artigo 5.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e a restrição à realização 
de despesa neste prevista, produz alterações nas competências dos órgãos autárquicos, 
designadamente nas dos titulares de cargos políticos. E esta limitação não encontra 
habilitação neste ou em qualquer outro ato normativo da Assembleia da República, embora 
diga respeito a matérias essenciais, como sendo o da realização da despesa. ---------------------- 
---- Dirijo-me, pois, a V.ª Ex.ª, tendo presente as competências cometidas ao Procurador-
Geral da República em matéria de fiscalização da constitucionalidade, dado que o conteúdo 
deste Decreto-Lei, recentemente publicado, suscita fundadas dúvidas relativamente à 
respetiva conformidade com a Constituição, que relevaria esclarecer a bem da segurança 
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jurídica e de uma aplicação uniforme e estável de um diploma que diz respeito a uma matéria 
presentemente tão relevante. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Apresento os meus melhores cumprimentos.� -----------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
2.2.COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO 
CENTRO � COMUNICAÇÃO DE DEMISSÃO DO SEU PRESIDENTE � 
CONHECIMENTO 
---- Presente um e-mail, datado de 05 de julho de 2012, do Senhor Presidente da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, que a seguir se transcreve: --------------- 
---- �Caros Amigos, ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- É com pena que vos anuncio que pedi demissão de Presidente da CCDRC. ------------------ 
---- Pedi à Sr.ª Ministra da Agricultura, Mar e do Ordenamento do Território que aceitasse a 
minha demissão com efeitos a partir de hoje. ----------------------------------------------------------- 
---- Fui feliz na CCDRC e fiz o que sabia e podia com total dedicação. É esta a minha forma 
de estar na vida, da qual não abdico. Sempre com verdade, transparência e sentido de missão. 
---- Lutei pelo Centro de Portugal e pelos seus interesses. É uma região em que acredito pelas 
suas potencialidades e pelas suas gentes. ---------------------------------------------------------------- 
---- Estou muito agradecido por ter conhecido tantas pessoas fantásticas na CCDRC. Gente 
muito competente e com muita vontade de trabalhar pela Região e pelo País. -------------------- 
---- Bem hajam todos.� ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
2.3.GRANDE HOTEL DAS CALDAS DA FELGUEIRA � MARCHAS POPULARES � 
AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício, datado de 15 de julho de 2012, do Grande Hotel das Caldas da 
Felgueira, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------- 
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------- 
---- Marchas Populares na Felgueira --------------------------------------------------------------------- 
---- No início do mês de julho dirigimo-nos a V.ª Ex.ª em nome de todos os Operadores 
Turísticos das Caldas da Felgueira com o objetivo de organizar um desfile com todas as 
Associações do Concelho, à semelhança do que havíamos realizado em 2010. ------------------- 
---- Não foi possível reunir todas as Associações, mas apesar do pouco tempo disponível, 
juntando os esforços, de entidades públicas e privadas, onde destacamos a Câmara Municipal 
de Nelas e a Fundação Lapa do Lobo, muitos particulares e sobretudo com o empenho das 
Associações presentes, foi possível oferecer a todos os visitantes da Felgueira um espetáculo 
fantástico de animação e de genuína alegria popular. ------------------------------------------------- 
---- Assim, em nome das Termas da Felgueira e do Grande Hotel e também da Comissão de 
Trabalho que se constituiu de forma espontânea, agradecemos a vossa disponibilidade e 
colaboração, fundamentais para o sucesso deste grande evento, que esperamos repetir. --------- 
---- Sem outro assunto, subscrevemo-nos com elevada consideração e estima.� ------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------  
2.4.AUTORIZAR DESPESA, NO VALOR DE 10.000,00 �, REFERENTES À 
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REALIZAÇÃO DAS MARCHAS POPULARES, PROMOVIDAS PELA 
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL DO CIMO DO POVO, 
DE NELAS E PELA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SANTO 
ANTÓNIO, DE NELAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, emitida pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos 
Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------- 
---- �Na sequência da deliberação de 31 de janeiro de 2012, da Câmara Municipal, foi 
deliberado revogar os protocolos até então em vigor, relativos ao apoio da Autarquia à 
realização dos eventos Carnaval e Marchas Populares, realizados pelas Associações ADRC 
Cimo do Povo e ARC de Santo António, ambas de Nelas. ------------------------------------------- 
---- Na mesma reunião foi deliberada a atribuição de um subsídio para apoio à realização do 
Carnaval. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Tais deliberações resultaram de reuniões realizadas com as duas Associações em 
Dezembro de 2011, nas quais foi acordado, face aos constrangimentos orçamentais do 
município, do estado e do país em geral, reduzir o valor do apoio de 25.000 euros para 12.500 
euros, distribuindo este valor pelo apoio à realização do Carnaval (7.500,00 �) e das Marchas 
Populares (5.000,00 �). ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Tendo o apoio para a realização do Carnaval sido deliberado na reunião citada, fica agora 
por pagar o valor de 5.000,00 �, a cada uma das referidas Associações, a título de 
comparticipação pela realização das Marchas Populares, que decorreram com brilho e claro 
sucesso durante o passado mês de junho, termos em que se solicita à Câmara que autorize o 
pagamento desta despesa.� -------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente explicou o assunto, realçando tratar-se de compromissos assumidos 
em Dezembro de 2011, antes da entrada em vigor da Lei dos Compromissos, como se pode 
verificar pelos documentos, enviados a esta Câmara Municipal em Dezembro de 2011, pelas 
Associações acima referidas, nas quais solicitam à Autarquia o pagamento dos cinco mil 
euros referentes às despesas com a realização das marchas populares de 2012. -------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a despesa, no valor total de 10.000,00 �, 
sendo 5.000,00 � para a Associação Desportiva, Recreativa e Cultural do Cimo do Povo, de 
Nelas e 5.000,00 � para a Associação Recreativa e Cultural de Santo António, de Nelas, a 
título de comparticipação pela realização das Marchas Populares, promovidas por aquelas 
Associações, em virtude de se tratar de verbas assumidas em Dezembro de 2011, antes da 
entrada em vigor da Lei dos Compromissos. -----------------------------------------------------------  
 

3 - CONTABILIDADE 
 
3.1.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES 
DO PLANO DE 2012 � CONHECIMENTO   
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal para o ano de 
2012, n.º 15, e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2012, n.ºs 13 e 14, as quais 
ficam anexas a esta ata (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ----------------------------------- 
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4 - OBRAS PARTICULARES 

 
4.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ART.º 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
4.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO   
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares � Serviço Administrativo de Obras, referente a processos de 
licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades horizontais, informações 
prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido entre 02 e 24 de julho de 
2012, a qual fica anexa a esta ata (Anexo II), fazendo dela parte integrante. ----------------------
4.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO   
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares � Serviço Administrativo de Obras, referente a licenças e 
autorizações de construção e utilização emitidas no período compreendido entre 02 e 20 de 
julho de 2012, a qual fica anexa a esta ata (Anexo III), fazendo dela parte integrante. --------
4.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
ENTRADOS NOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares � Serviço Administrativo de Obras, referente a processos de 
licenciamentos e autorizações administrativas de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, entrados no Serviço Administrativo de Obras no 
período compreendido entre 03 e 24 de julho de 2012, a qual fica anexa a esta ata (Anexo IV), 
fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------------- 
4.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS E ADMISSÕES DE COMUNICAÇÃO 
PRÉVIA OU SUAS PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DA ALÍNEA D), DO N.º 3, DO ART.º 71.º, DO 
DEC.LEI N.º 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � 
APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos alvarás de licenças e 
admissão de comunicação prévia, ou suas prorrogações, caducadas, precedidas de audiência 
prévia, constantes na relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos 
Particulares � Serviço Administrativo de Obras, nos termos da alínea d), do número 3, do art.º 
71.º, do Dec.Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com posteriores alterações, no período 
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compreendido entre 02 e 20 de julho de 2012, a qual fica anexa a esta ata (Anexo V), fazendo 
dela parte integrante. --------------------------------------------------------------------------------------- 
4.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS 
DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100.º E 101.º, DO 
CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO � APROVAÇÃO     
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos processos de edificação, 
precedidos de audiência prévia, nos termos dos artigos 100.º e 101.º, do Código do 
Procedimento Administrativo, no período compreendido entre 02 e 20 de julho de 2012, 
constantes na relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos 
Particulares, a qual fica anexa a esta ata (Anexo VI), fazendo dela parte integrante. ----
4.4.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA PARA 
ABERTURA DE VALA PARA INSTALAÇÃO DE CONDUTAS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO. LOCAL: RUA DO PAÇO, N.º 12, 
EM VILA RUIVA. REQUERENTE: ANTÓNIO VITOR DE FIGUEIREDO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 29 de junho de 2012, da Unidade Orgânica de Obras 
e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------
---- �Ocupação da via pública � Registo n.º 4680, de 23/05/2012 - Abertura de vala para 
instalação de condutas de abastecimento de água e saneamento. Requerente: António Vitor de 
Figueiredo. Local: Rua do Paço, n.º 12, em Vila Ruiva ----------------------------------------------- 
---- I � Solicitação do Requerente: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O requerente solicita autorização para ocupar o subsolo da via pública, de forma a 
efetuar a ligação subterrânea e instalação de condutas de abastecimento de águas e 
saneamento, da sua habitação para um anexo que possui do outro lado do arruamento. --------- 
---- II � Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A utilização do subsolo, dos solos, sob redes viárias municipais ou de outros bens do 
domínio público municipal, pelos particulares e pelas entidades concessionárias da exploração 
de redes telefónicas e de eletricidade, quando delas não estejam isentas por diploma legal, 
ficarão obrigadas ao pagamento das taxas estabelecidas na respetiva tabela, de acordo com o 
artigo 3.º, alínea f), do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas. -------------------- 
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De visita efetuada ao local, não vejo inconveniente na ocupação do subsolo da via 
pública, com a respetiva interrupção do trânsito durante a execução dos trabalhos, para 
colocação das condutas, desde que observadas as seguintes condições: ----------------------------
---- a) Atendendo à hipótese de durante os trabalhos de abertura da vala poderem-se vir a 
provocar ruturas nas redes de águas e esgotos, deverá o requerente, previamente à sua 
realização, solicitar a estes Serviços vistoria ao local; ------------------------------------------------ 
---- b) Os trabalhos não impeçam 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; ----------------------------------------------------------------- 
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---- c) As obras deverão ser devidamente identificadas com painel informativo onde conste o 
tipo de trabalhos e a empresa responsável pela sua execução; --------------------------------------- 
---- d) O requerente deverá solicitar a estes Serviços a presença no local de um técnico desta 
Câmara Municipal, quando da realização dos trabalhos de reposição das condições iniciais, de 
forma a certificarem-se de que a vala seja devidamente compactada e pavimentada, após a 
colocação dos tubos; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- e) Atendendo à dimensão da vala, julgo que não se justifica a prestação de caução, 
destinada à reposição do pavimento. --------------------------------------------------------------------- 
---- 2 � Note-se, é da responsabilidade do requerente o pagamento de qualquer indemnização 
por danos causados a terceiros que decorra dos trabalhos. ------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento de ocupação da via 
pública para abertura de vala para instalação de condutas de abastecimento de água e 
saneamento, sita na Rua do Paço, n.º 12, em Vila Ruiva, requerida por António Vitor de 
Figueiredo, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------------------------------------------------------------ 
4.5.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
MESAS E CADEIRAS. LOCAL: ESPLANADA DO BAR ESCRITÓRIO, EM NELAS. 
REQUERENTE: ESCRITA BAR, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 09 de julho de 2012, da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------- 
---- �Ocupação da via pública com mesas e cadeiras � Registo n.º 5521, de 19/06/2012. Local: 
Esplanada do Bar Escritório, em Nelas. Requerente: Escrita Bar, Ld.ª ----------------------------- 
---- I. O requerente vem solicitar autorização para ocupação da via pública, com mesas e 
cadeiras, numa extensão de 30,00 m2, em frente do seu estabelecimento de bebidas �Bar 
Escritório�, no Largo João de Deus, n.º 104, conforme indicado em planta anexa. ---------------
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim, não vejo inconveniente ao deferimento do pedido de ocupação da via pública 
com mesas e cadeiras numa área de 30,00 m2, devendo a esplanada ser devidamente 
delimitada e desde que a mesma não prejudique a circulação das pessoas. ------------------------
---- 2. Mais informo que os Serviços de Fiscalização deverão estar presentes quando da 
ocupação da esplanada. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 3. Caso pretenda instalar um estrado deverá previamente indicar quais os materiais, cores, 
esquema construtivo e vedação a utilizar e posteriormente, os Serviços Municipais deverão 
estar presentes durante a montagem. --------------------------------------------------------------------- 
---- À superior 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 Escrita Bar, Ld.ª, junto do seu 
estabelecimento de bebidas �Bar Escritório�, sito no Largo João de Deus, n.º 104, em Nelas, 
numa área de trinta metros quadrados, durante os meses de julho, agosto e setembro do 
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corrente ano, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------------------------------------------------------------ 
4.6.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
ESPLANADA. LOCAL: LARGO VASCO DA GAMA, N.º 3, EM NELAS. 
REQUERENTE: A TASQUINHA, DE HELENA CRISTINA J. P. LARANJEIRA � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 13 de junho 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: Largo Vasco 
da Gama, n.º 3, em Nelas. Requerente: A Tasquinha, de Helena Cristina J. P. Laranjeira -------
---- I. Foi solicitado à Sr.ª Presidente da Câmara o licenciamento para ocupação da via 
pública, com mesas e cadeiras, no espaço de dois lugares de estacionamento, numa área de 
12,50 metros quadrados (2,50 m x 5,00 m), durante os meses de julho, agosto e setembro de 
2012, em frente ao seu estabelecimento �A Tasquinha�, como se pode verificar na fotografia e 
planta do local, em anexo. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Conforme o proposto pelo requerente, será montado um estrado com resguardo a toda 
a volta, no qual será instalada a esplanada. ------------------------------------------------------------- 
---- III. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de 
ocupação da via pública, desde que o estrado apresente solidez e resistência suficiente de 
modo a não pôr em causa a segurança dos transeuntes do local, com a dimensão máxima de 
10 metros quadrados (2 m x 5 m) por forma a salvaguardar a segurança rodoviária. -------------
---- IV. Quando da instalação do estrado deverá estar presentes no local representantes dos 
Serviços Técnicos desta Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------- 
---- V. De acordo com o artigo 9.º, do Regulamento Municipal de Horários dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de Nelas, as esplanadas a 
funcionar na via pública só poderão estar em funcionamento até às 24:00 horas de todos os 
dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- VI. Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros, resultantes das instalações e manutenção do estrado 
acima referido. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento de ocupação da via 
pública com mesas e cadeiras, requerida por Helena Cristina J. P. Laranjeira, junto do seu 
estabelecimento �A Tasquinha�, sito no Largo Vasco da Gama, n.º 3, em Nelas, numa área de 
dez metros quadrados, durante os meses de julho, agosto e setembro do corrente ano, nos 
termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos 
Particulares, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------------- 



 
Fls.__________ 

Reunião de 31-07-2012 

                                                                                                 

 11 

4.7.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
MESAS E CADEIRAS. LOCAL: RUA DR. EDUARDO MARIA DOS SANTOS, LOJA 
6, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: CATIVANTALEGRIA, LD.ª � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 17 de julho de 2012, da Unidade Orgânica 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
---- �Ocupação da via pública com mesas e cadeiras. ------------------------------------------------- 
---- Presente o requerimento n.º 6495, de 17/07/2012, em que Cativantalegria, Ld.ª, entidade 
exploradora do estabelecimento comercial de café denominado �Casa Alegria� solicita 
renovação da licença da ocupação da via pública com mesas e cadeiras em frente ao seu 
estabelecimento de café, sito na Rua Dr. Eduardo Maria dos Santos � Loja 6, em Canas de 
Senhorim, numa área de 20 m2 (10 m x 10 m), durante os meses de Agosto e Setembro de 
2012, vêm os Serviços informar: ------------------------------------------------------------------------- 
---- - O licenciamento de ocupação da via pública com mesas e cadeiras está previsto na 
alínea j), do n.º 2, do artigo 4.º, do Regulamento Municipal de Ocupação da Via Pública; ------
---- - Tendo em conta que se trata duma renovação, devem ser mantidas as condições do 
deferimento inicial e cobrada a taxa prevista no artigo V, n.º 3.7, alínea a), do Regulamento e 
Tabela de Taxas Municipais.� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento de ocupação da via 
pública com mesas e cadeiras, requerida pela firma Cativantalegria, Ld.ª, junto do seu 
estabelecimento �Casa Alegria�, sito na Rua Dr. Eduardo Maria dos Santos, Loja 6, em Canas 
de Senhorim, numa área de vinte metros quadrados, durante os meses de agosto e setembro do 
corrente ano, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica Administrativa 
e Financeira, atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------- 
4.8.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA 
PÚBLICA COM ESPLANADA. LOCAL: AV.ª JOSÉ PINTO LOUREIRO, EDIFÍCIO 
AREAL, LOJA 6, R/C, EM NELAS. REQUERENTE: BAR A JACA, DE ALBERTO 
MANUEL ALMEIDA SAMPAIO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 13 de junho de 2012, da Unidade Orgânica de Obras 
e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------- 
---- �Pedido de renovação do licenciamento de ocupação da via pública com esplanada. Local: 
Av.ª José Pinto Loureiro, Edifício Areal, Loja 6, R/C, em Nelas. Requerente: Bar A Jaca, de 
Alberto Manuel Almeida Sampaio ----------------------------------------------------------------------- 
---- I. Foi solicitado à Sr.ª Presidente da Câmara o licenciamento para ocupação da via 
pública, com mesas e cadeiras, numa área de 10,00 metros quadrados (1,25 m x 8,00 m), 
durante os meses de junho, julho, agosto e setembro de 2012, em frente ao seu 
estabelecimento �Jaca�. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Assim, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de ocupação da via 
pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------------------- 
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a renovação do licenciamento de 
ocupação da via pública com mesas e cadeiras, requerida por Alberto Manuel Almeida 
Sampaio, junto do seu estabelecimento �Bar A Jaca�, sito na Av.ª José Pinto Loureiro, 
Edifício Areal, Loja 6, R/C, em Nelas, numa área de dez metros quadrados, durante os meses 
de junho, julho, agosto e setembro do corrente ano, nos termos e de acordo com a informação 
da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. --------------------
4.9.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA 
PÚBLICA COM MESAS E CADEIRAS. LOCAL: RUA DR. EDUARDO MARIA DOS 
SANTOS, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: CAFÉ CANAS, LD.ª � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 12 de julho da Unidade Orgânica Administrativa e 
Financeira, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------ 
---- �Ocupação da via pública com mesas e cadeiras -------------------------------------------------- 
---- Presente o requerimento n.º 6316, de 12/07/2012, em que Café Canas, Ld.ª, solicita 
renovação da licença da ocupação da via pública com mesas e cadeiras em frente ao seu 
estabelecimento de café, sito na Rua Dr. Eduardo Maria dos Santos, em Canas de Senhorim, 
numa área de 10 m2 (2,50 m x 4,00 m), durante os meses de julho e agosto de 2012, vêm os 
Serviços informar: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - O licenciamento de ocupação da via pública com mesas e cadeiras está previsto na 
alínea j), do n.º 2, do artigo 4.º, do Regulamento Municipal de Ocupação da Via Pública; ------
---- - Tendo em conta que se trata de uma renovação, devem ser mantidas as condições do 
deferimento inicial e cobrada a taxa prevista no artigo V, n.º 3.7, alínea a), do Regulamento e 
Tabela de Taxas Municipais.� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a renovação do licenciamento de 
ocupação da via pública com mesas e cadeiras, requerida pela firma Café Canas, Ld.ª, junto 
do seu estabelecimento de café, sito na Rua Dr. Eduardo Maria dos Santos, em Canas de 
Senhorim, numa área de dez metros quadrados, durante os meses de julho e agosto do 
corrente ano, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica Administrativa 
e Financeira, atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------- 
4.10.PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE UM DIVERTIMENTO PÚBLICO E LICENÇA 
ESPECIAL DE RUÍDO � REUNIÃO RELIGIOSA. LOCAL: LARGO DA CÂMARA, 
EM NELAS. REQUERENTE: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE 
AVEIRO � RATIFICAÇÃO DE DESPACHO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vice-Presidente, 
Dr. Manuel da Conceição Marques, datado de 05 de julho de 2012, que aprovou a realização 
de um divertimento público e licença especial de ruído, Reunião Religiosa, no dia 21 de julho 
de 2012, no Largo da Câmara, em Nelas, com início às 16:30 horas e términus às 19:30 horas, 
requerida pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Aveiro, que a seguir se transcreve: -- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
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defira-se a pretensão. Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 02 de julho de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Pedido de realização de um divertimento público e licença especial de ruído � Reunião 
Religiosa, no dia 21/07/2012, com início às 16:30 horas e términus às 19:30 horas � Registo 
n.º 5914, de 02/07/2012 � Local: Largo da Câmara, em Nelas. Requerente: Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus de Aveiro. -------------------------------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação da requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A Igreja requerente solicita autorização para a realização de um divertimento público � 
Reunião Religiosa, no Largo da Câmara, em Nelas, a decorrer no dia 21/07/2012, com início 
às 16:30 horas e términus às 19:30 horas. --------------------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento legal: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A realização de arraiais, romarias, bailes e outros divertimentos públicos, organizadas 
nas vias públicas, jardins e demais lugares públicos, carece de licenciamento municipal, de 
acordo com o n.º 1, do artigo 50.º, do Regulamento sobre o Licenciamento das Atividades 
Diversas, previstas no D.L. n.º 264/2002, de 25/11 e no D.L. n.º 310/2002, de 18/12. ----------- 
---- 2. Chama-se também a atenção para o facto de ao funcionamento de emissores, 
amplificadores e outros aparelhos sonoros que projetam sons para as vias e demais lugares 
públicos, aplicam-se os limites fixados no Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo D.L. 
n.º 09/2007, de 17/01, com posteriores alterações do D.L. n.º 278/2007, de 01/08. -------------- 
---- 3. A realização de festas públicas, nos dias úteis entre as 20:00 horas e as 08:00 horas, aos 
Sábados, Domingos e Feriados, fica condicionada à atribuição de uma licença especial de 
ruído, tal como é referido no art.º 15.º. ------------------------------------------------------------------ 
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Neste contexto, deixo à consideração de V.ª Ex.ª aprovar, ou não o Largo da Câmara, 
em Nelas, ou propor outro local para a sua realização. Caso seja autorizado, deverá ter-se em 
conta os seguintes pontos: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Pela emissão das licenças é devido o pagamento das respetivas taxas fixadas no 
�Regulamento e Tabela de Taxas de Nelas�, caso não se encontre isento. -------------------------
---- b) Na via de acesso das viaturas de socorro, o estacionamento de veículos só deve ser 
permitido se dele não resultar prejuízo para o cumprimento das disposições contidas do 
Capítulo II, do Decreto-Lei n.º 34/95, de 16 de dezembro; ------------------------------------------- 
---- c) A licença pela realização da festa na via pública, bem como a licença especial de ruído 
são válidas para o dia 21 de julho de 2012, das 16:30 h às 19:30 h. ---------------------------------
---- d) Terá de ser sinalizada de acordo com o Decreto-Regulamentar n.º 22-A/98, de 01 de 
outubro, com posteriores alterações. --------------------------------------------------------------------- 
---- e) A entidade organizadora deverá tomar medidas necessárias de forma a assegurar a 
segurança de todos os intervenientes. -------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------   
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4.11.PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE UM DIVERTIMENTO PÚBLICO E LICENÇA 
ESPECIAL DE RUÍDO � COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO. LOCAL: LARGO 
VISCONDE DE TAVEIRO, EM SANTAR. REQUERENTE: GRUPO DE DANÇAS E 
CANTARES REGIONAIS � OS SANTARENSES � RATIFICAÇÃO DE DESPACHO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vice-Presidente, 
Dr. Manuel da Conceição Marques, datado de 05 de julho de 2012, que aprovou a realização 
de um divertimento público e licença especial de ruído, Comemoração de Aniversário, que 
decorreu nos dias 07 e 08 de julho de 2012, no Largo Visconde de Taveiro, em Santar, 
requerida pelo Grupo de Danças e Cantares Regionais � Os Santarenses, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 03 de julho de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Pedido de realização de um divertimento público e licença especial de ruído � 
Comemoração do Aniversário, a decorrer nos dias 07 e 08 de julho de 2012 - Registo n.º 
4695, de 24/05/2012 � Local: Largo Visconde de Taveiro, em Santar. Requerente: Grupo de 
Danças e Cantares Regionais � Os Santarenses. ------------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente solicita autorização para a realização de um divertimento público 
� Festa Pública, no Largo Visconde de Taveiro, em Santar, a decorrer nos dias 07 e 08 de 
julho de 2012. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento legal: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A realização de arraiais, romarias, bailes e outros divertimentos públicos, organizadas 
nas vias públicas, jardins e demais lugares públicos, carece de licenciamento municipal, de 
acordo com o n.º 1, do artigo 50.º, do Regulamento sobre o Licenciamento das Atividades 
Diversas, previstas no D.L. n.º 264/2002, de 25/11 e no D.L. n.º 310/2002, de 18/12. ----------- 
---- 2. Chama-se também a atenção para o facto de ao funcionamento de emissores, 
amplificadores e outros aparelhos sonoros que projetam sons para as vias e demais lugares 
públicos, aplicam-se os limites fixados no Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo D.L. 
n.º 09/2007, de 17/01, com posteriores alterações do D.L. n.º 278/2007, de 01/08. -------------- 
---- 3. A realização de festas públicas, nos dias úteis entre as 20:00 horas e as 08:00 horas, aos 
Sábados, Domingos e Feriados, fica condicionada à atribuição de uma licença especial de 
ruído, tal como é referido no art.º 15.º. ------------------------------------------------------------------ 
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Neste contexto, não vejo inconveniente no deferimento da petição, fundamentado no 
facto de se tratar de uma festa pública habitualmente realizada neste local, chamando-se 
especial atenção para: -------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- a) Pela emissão das licenças é devido o pagamento das respetivas taxas fixadas no 
�Regulamento e Tabela de Taxas de Nelas�, caso não se encontre isento. -------------------------
---- b) Na via de acesso das viaturas de socorro, o estacionamento de veículos só deve ser 
permitido se dele não resultar prejuízo para o cumprimento das disposições contidas do 
Capítulo II, do Decreto-Lei n.º 34/95, de 16 de dezembro; ------------------------------------------- 
---- c) A licença pela realização da festa na via pública, bem como a licença especial de ruído 
são válidas para o dia 07 de julho de 2012, das 18:00 h às 24:00 h e no dia 08 de julho de 
2012, das 16:00 h às 22:00 h. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- d) Terá de ser sinalizada de acordo com o Decreto-Regulamentar n.º 22-A/98, de 01 de 
outubro, com posteriores alterações. --------------------------------------------------------------------- 
---- e) A entidade organizadora deverá tomar medidas necessárias de forma a assegurar a 
segurança de todos os intervenientes. -------------------------------------------------------------------- 
---- f) Enviar cópia da licença especial de ruído à GNR de Nelas, a fim de dar conhecimento. -
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------
4.12.PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE UM DIVERTIMENTO PÚBLICO E LICENÇA 
ESPECIAL DE RUÍDO � 2.º ENCONTRO DE BANDAS FILARMÓNICAS � SANTAR 
MUSICAL. LOCAL: LARGO VISCONDE DE TAVEIRO, EM SANTAR. 
REQUERENTE: SOCIEDADE MUSICAL 2 DE FEVEREIRO, DE SANTAR � 
RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vice-Presidente, 
Dr. Manuel da Conceição Marques, datado de 23 de julho de 2012, que aprovou a realização 
de um divertimento público e licença especial de ruído, 2.º Encontro de Bandas Filarmónicas 
� Santar Musical, que decorreu nos dias 21 e 22 de julho de 2012, no Largo Visconde de 
Taveiro, em Santar, requerida pela Sociedade Musical 2 de Fevereiro, de Santar, que a seguir 
se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Deferido nos termos da informação � Agendar para reunião de Câmara.� ------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 18 de julho de 2012, da Unidade 
Orgânica Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 
---- �2.º Encontro de Bandas Filarmónicas � Santar Musical ----------------------------------------- 
---- A Sociedade Musical 2 de Fevereiro � Banda de Santar, através de requerimento registado 
sob o nº 6536, de 18/07/2012, solicita autorização para a realização de divertimento público � 
2º Encontro de Bandas Filarmónicas, no Largo da Misericórdia em Santar, a decorrer no dia 
21 de Julho entre as 21 horas e as 24 horas, e no dia 22 de Julho entre as 16 horas e as 23 
horas, e concessão de licença especial de ruído para o mesmo evento. ----------------- A 
realização de divertimentos públicos organizados nas públicas, jardins e demais lugares 
públicos carece de licenciamento municipal, de acordo com o nº 1 do artigo 50º do 
Regulamento sobre o Licenciamento das Atividades Diversas previstas nos Decretos-lei nº 
264/2002, de 25/11 e nº 310/2002, de 18/12. -----------------------------------------------------------
---- A realização de divertimentos públicos entre as 21 e as 24 horas fica também 
condicionada à atribuição de licença especial de ruído, a conceder nos termos do artigo 15º do 
Regulamento Geral do Ruído (RGR). -------------------------------------------------------------------
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---- Pela emissão das licenças é devido o pagamento das respetivas taxas fixadas no 
Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Nelas, sendo que para a realização de 
divertimentos públicos em lugares públicos ao ar livre não existe taxa criada, pelo que é 
devida somente a taxa pela concessão da licença especial de ruído. --------------------------------
---- Relativamente às medidas de segurança de todos os intervenientes, estas devem ser 
tomadas pela entidade organizadora. --------------------------------------------------------------------
---- Tratando-se de uma actividade anual denominada �Santar Musical�, que promove a 
participação dos alunos da Escola de Música, em que vão fazer a audição final do ano letivo 
2011/2012, e a dinamização cultural da freguesia de Santar porquanto participam outras 
bandas filarmónicas e um grupo de cavaquinhos, deixo à V/ consideração o deferimento do 
divertimento público.� -------------------------------------------------------------------------------------  
4.13.PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS MUNICIPAIS 
DEVIDAS PELA REALIZAÇÃO DE UM DIVERTIMENTO PÚBLICO E PELA 
LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � 2.º ENCONTRO DE BANDAS FILARMÓNICAS 
� SANTAR MUSICAL. LOCAL: LARGO VISCONDE DE TAVEIRO, EM SANTAR. 
REQUERENTE: SOCIEDADE MUSICAL 2 DE FEVEREIRO, DE SANTAR � 
RATIFICAÇÃO DE DESPACHO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vice-Presidente, 
Dr. Manuel da Conceição Marques, datado de 23 de julho de 2012, que aprovou a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela realização de um divertimento público e licença especial de 
ruído, 2.º Encontro de Bandas Filarmónicas � Santar Musical, que decorreu nos dias 21 e 22 
de julho de 2012, no Largo Visconde de Taveiro, em Santar, requerida pela Sociedade 
Musical 2 de Fevereiro, de Santar, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------
---- �Deferido nos termos da informação � Agendar para reunião de Câmara.� ------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 18 de julho de 2012, da Unidade 
Orgânica Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 
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---- �2.º Encontro de Bandas Filarmónicas � Santar Musical � Pedido de isenção do 
pagamento de taxas ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Sociedade Musical 2 de Fevereiro � Banda de Santar, através de requerimento registado 
sob o nº 6534, de 18/07/2012, solicita isenção do pagamento das taxas municipais devidas 
pela realização de divertimento público � 2.º Encontro de Bandas Filarmónicas, no Largo da 
Misericórdia em Santar, a decorrer no dia 21 de Julho, entre as 21 horas e as 24 horas, e no 
dia 22 de Julho entre as 16 horas e as 23 horas. -------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o artigo 5º, nº2, alínea c) do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, 
na medida do interesse público municipal de que se revistam os actos cujo licenciamento se 
pretende obter ou as prestações de serviço requeridas, podem beneficiar de isenção ou 
redução do pagamento de taxas e outras receitas municipais, as associações religiosas, 
culturais, desportivas, profissionais ou recreativas legalmente constituídas e as comissões 
fabriqueiras de igrejas e capelas pelas atividades que se destinem, diretamente, à realização 
dos seus fins estatutários. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- As isenções e reduções acima referidas são concedidas por deliberação de câmara 
municipal mediante requerimentos dos interessados e apresentação da prova de qualidade em 
que requerem e dos requisitos exigidos para a concessão da isenção ou redução. ----------------
---- Assim sendo, deixo à consideração de V/ Exa. isentar, reduzir ou indeferir o pedido.� ----- 
4.14.ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL LAPENSE � PEDIDO DE 
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS MUNICIPAIS � TAXAS PELA LICENÇA 
DE REALIZAÇÃO DE RECINTO IMPROVISADO E LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO DE FESTA POPULAR NOS DIAS 7 E 8 DE JULHO DE 2012 � LOCAL: 
POLIVALENTE DA ASSOCIAÇÃO - ISENTAR, OU REDUZIR, OU INDEFERIR O 
PEDIDO � RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vice-Presidente, 
Dr. Manuel da Conceição Marques, datado de 05 de julho de 2012, a isentar a Associação 
Desportiva e Cultural Lapense, do pagamento das taxas municipais devidas pela emissão de 
licença de recinto improvisado e da licença especial de ruído, para uma festa popular, que 
decorreu no Polivalente da Associação nos dias 07 e 08 de julho de 2012, das 21:00 h às 02 
horas dos dias seguintes, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão (isentar a taxa municipal). Este ato deverá ser ratificado na próxima 
reunião da Câmara Municipal.� -------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 02 de julho de 2012, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: --------------------
---- �Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais � Taxas pela licença de recinto 
improvisado e licença especial de ruído de festa popular ao vivo nos dias 07 e 08 de julho de 
2012 - Isentar, ou Reduzir, ou Indeferir o pedido � Local: Polivalente da Associação. 
Requerente: Associação Desportiva e Cultural Lapense. --------------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
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---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento das taxas municipais devidas pela 
licença de recinto e licença especial de ruído, festa popular no Polivalente da Associação, nos 
dias 07 e 08 de julho de 2012, num recinto com aproximadamente 1.750,00 m2, das 21:00 
horas às 02:00 horas dos dias seguintes, ao abrigo do n.º 2, da alínea c, do artigo 5.º, do 
Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, conforme fotocópias em anexo das 
respetivas certidões. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento legal: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, n.º 2, da alínea 
c), do artigo 5.º: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Na medida do interesse público municipal de que se revistam os atos cujo licenciamento 
se pretende obter, ou as prestações de serviços requeridas, podem ainda beneficiar de isenção, 
ou de redução do pagamento de taxas e outras receitas municipais: -------------------------------- 
---- - Alínea c) As associações religiosas, culturais, desportivas, profissionais, ou recreativas, 
legalmente constituídas e as comissões fabriqueiras de igrejas e capelas pelas atividades que 
se destinem, diretamente, à realização dos seus fins estatutários; ---------------------------------- 
---- 2. As isenções e reduções referidas no número anterior não afastam a necessidade de 
apresentação de requerimento dirigido à Câmara Municipal das necessárias licenças, quando 
devidas, nos termos da lei, ou Regulamento Municipal, nem dispensam o prévio 
licenciamento municipal a que houver lugar. ----------------------------------------------------------- 
---- 3. As isenções e reduções referidas no n.º 2 serão concedidas por deliberação da Câmara 
Municipal mediante requerimento dos interessados e apresentação de prova da qualidade em 
que requerem e dos requisitos exigidos para a concessão da isenção ou redução. ----------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Os interessados apresentaram um requerimento de isenção do pagamento das taxas 
municipais, por ser considerada uma associação recreativa e cultural, conforme documentos 
em anexo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, como o pedido se encontra devidamente instruído, deixo à consideração 
de V.ª Ex.ª isentar, reduzir, ou indeferir o pedido. ----------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- Ausentou-se da reunião a Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Leonor 
Marques de Figueiredo Silva Pedro. ------------------------------------------------------------------ 
4.15.CENTRO PAROQUIAL DE VILAR SECO � PEDIDO DE ISENÇÃO DO 
PAGAMENTO DAS TAXAS MUNICIPAIS � LICENCIAMENTO 
ADMINISTRATIVO � LOCAL: PRADO, EM VILAR SECO - ISENTAR, OU 
REDUZIR, OU INDEFERIR O PEDIDO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 10 de julho de 2012, da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------
---- �Licenciamento Administrativo - Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais � 
Registo n.º 5790, de 26/06/2012 - Isentar, ou Reduzir, ou Indeferir o pedido � Local: Prado, 
Freguesia de Vilar Seco. Requerente: Centro Paroquial de Vilar Seco. ---------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
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---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento das taxas municipais urbanísticas 
devidas pelo licenciamento das obras de alteração do Centro de Dia/Creche de Vilar Seco, ao 
abrigo do n.º 2, da alínea c, do artigo 5.º, do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de 
Nelas, por ser considerada uma Instituição Particular de Solidariedade Social, instituída nos 
termos dos artigos 7.º e 8.º, do D.L. n.º 119/83, de 25/02. -------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento legal: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, n.º 2, da alínea 
c), do artigo 5.º: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Na medida do interesse público municipal de que se revistam os atos cujo licenciamento 
se pretende obter, ou as prestações de serviços requeridas, podem ainda beneficiar de isenção, 
ou de redução do pagamento de taxas e outras receitas municipais: -------------------------------- 
---- - Alínea c) As associações religiosas, culturais, desportivas, profissionais, ou recreativas, 
legalmente constituídas e as comissões fabriqueiras de igrejas e capelas pelas atividades que 
se destinem, diretamente, à realização dos seus fins estatutários; ---------------------------------- 
---- 2. As isenções e reduções referidas no número anterior não afastam a necessidade de 
apresentação de requerimento dirigido à Câmara Municipal das necessárias licenças, quando 
devidas, nos termos da lei, ou Regulamento Municipal, nem dispensam o prévio 
licenciamento municipal a que houver lugar. ----------------------------------------------------------- 
---- 3. As isenções e reduções referidas no n.º 2 serão concedidas por deliberação da Câmara 
Municipal mediante requerimento dos interessados e apresentação de prova da qualidade em 
que requerem e dos requisitos exigidos para a concessão da isenção ou redução. ----------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Os interessados apresentaram um requerimento de isenção do pagamento das taxas 
municipais pela emissão do alvará de construção, por ser considerada uma Instituição 
Particular de Solidariedade Social. ----------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, como o pedido se encontra devidamente instruído, deixo à consideração 
de V.ª Ex.ª isentar, reduzir, ou indeferir o pedido. ----------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o Centro Paroquial de Vilar Seco, do 
pagamento das taxas municipais urbanísticas devidas pelo licenciamento das obras de 
alteração do Centro de Dia/Creche de Vilar Seco, sito ao Prado, Freguesia de Vilar Seco, nos 
termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos 
Particulares, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Regressou à reunião a Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques 
de Figueiredo Silva Pedro. ------------------------------------------------------------------------------ 
4.16.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. LOCAL: 
QUINTA DO CASTANHEIRO � BAR DO NOVO, EM CALDAS DA FELGUEIRA. 
REQUERENTE: JOSÉ ANTÓNIO LOUREIRO LOPES NOVO � RATIFICAÇÃO DE 
DESPACHO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vice-Presidente, 
Dr. Manuel da Conceição Marques, datado de 05 de julho de 2012, em que aprovou a emissão 
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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 13, 21 e 28 
de julho de 2012, entre as 22:00 horas e as 04:00 horas dos dias seguintes e requerida por José 
António Loureiro Lopes Novo, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 05 de julho de 2012, da Unidade 
Orgânica Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
---- �Licença especial de ruído --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------ 
---- O requerente José António Loureiro Lopes Novo, na qualidade de entidade exploradora 
do Bar O Novo, sito em Caldas da Felgueira, na Freguesia de Nelas, solicita a concessão de 
licença especial de ruído para uma atividade de karaoke, a realizar no seu estabelecimento 
comercial, nos dias 13, 21 e 28 de julho de 2012, entre as 22:00 horas e as 04:00 horas dos 
dias seguintes. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2 � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com os artigos 14.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, é proibido o exercício de 
atividades ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação aos 
sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20:00 h e as 08:00 h, assim como nas 
imediações de escolas, durante o respetivo horário de funcionamento e hospitais, ou 
estabelecimentos similares. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Por outro lado, de acordo com o artigo 15.º, do referido Regulamento, o exercício de 
atividades ruidosas temporárias só pode ser autorizado, em casos excecionais e devidamente 
justificados, mediante emissão de licença especial de ruído pelo respetivo município, que fixa 
as condições de exercício da atividade. ------------------------------------------------------------------ 
---- Assim sendo, uma vez que se trata de um evento a realizar aos fins-de-semana, a 
suscetibilidade de originar grande incomodidade ruidosa é menor, considero não existir 
inconveniente na emissão da licença especial de ruído, desde que: --------------------------------- 
---- a) Pela emissão das licenças seja efetuado o pagamento das respetivas taxas fixadas no 
�Regulamento e Tabelas de Taxas�; --------------------------------------------------------------------- 
---- b) A utilização do aparelho de som não deverá ser suscetível de originar problemas para a 
saúde e bem-estar da vizinhança; ------------------------------------------------------------------------- 
---- c) A música não se deverá prolongar além das 04:00 horas da manhã; ------------------------
---- d) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adotar as medidas 
adequadas para reduzir o ruído na fonte e se as autoridades policiais o entenderem, poderá ter 
de cessar o ruído de imediato; ---------------------------------------------------------------------------- 
---- e) O requerente deve dar conhecimento da licença especial de ruído à GNR de Nelas. ----- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
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4.17.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 16 de julho 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, no 
dia 04 de agosto de 2012, entre as 22:00 horas e as 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 16 de julho de 2012, da Unidade 
Orgânica Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
---- �Licença especial de ruído --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------ 
---- O requerente José António Loureiro Lopes Novo, na qualidade de entidade exploradora 
do Bar O Novo, sito em Caldas da Felgueira, na Freguesia de Nelas, solicita a concessão de 
licença especial de ruído para uma atividade de karaoke, a realizar no seu estabelecimento 
comercial, no dia 04 de agosto de 2012, entre as 22:00 horas e as 04:00 horas do dia seguinte.  
---- 2 � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com os artigos 14.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, é proibido o exercício de 
atividades ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação aos 
sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20:00 h e as 08:00 h, assim como nas 
imediações de escolas, durante o respetivo horário de funcionamento e hospitais, ou 
estabelecimentos similares. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Por outro lado, de acordo com o artigo 15.º, do referido Regulamento, o exercício de 
atividades ruidosas temporárias só pode ser autorizado, em casos excecionais e devidamente 
justificados, mediante emissão de licença especial de ruído pelo respetivo município, que fixa 
as condições de exercício da atividade. ------------------------------------------------------------------ 
---- Assim sendo, uma vez que se trata de um evento a realizar num fim-de-semana, a 
suscetibilidade de originar grande incomodidade ruidosa é menor, considero não existir 
inconveniente na emissão da licença especial de ruído, desde que: --------------------------------- 
---- a) Pela emissão da licença seja efetuado o pagamento da respetiva taxa fixada 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 o ruído na fonte e se as autoridades policiais o entenderem, poderá ter 
de cessar o ruído de imediato; ---------------------------------------------------------------------------- 
---- e) O requerente deve dar conhecimento da licença especial de ruído à GNR de Nelas. ----- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
4.18.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. LOCAL: 
BAR DA MATA, EM NELAS. REQUERENTE: FERNANDO MIGUEL DE SOUSA 
NEVES � RATIFICAÇÃO DE DESPACHO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, Dr.ª 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, datado de 13 de julho de 2012, em que 
aprovou a emissão de licença especial de ruído, para o estabelecimento Bar da Mata, sito no 
Parque de São Miguel, em Nelas, onde se efetuou um espetáculo de karaoke, nos dias 28 de 
julho e 11 e 18 de agosto de 2012, entre as 22:30 horas e as 04:00 horas dos dias seguintes e 
requerida por Fernando Miguel Sousa Neves, 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 julho de 2012, da Unidade 
Orgânica Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
---- �Licença especial de ruído --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------ 
---- O requerente Fernando Miguel Sousa Neves, na qualidade de entidade exploradora do Bar 
da Mata, sito no Parque de São Miguel, em Nelas, solicita a concessão de Licença Especial de 
Ruído (LER), conforme dispõe o n.º 1, do artigo 15.º, do Regulamento Geral do Ruído 
(RGR), aprovado pelo D.L. n.º 9/2007, de 17/01, para uma atividade de karaoke, a realizar no 
seu estabelecimento comercial supra mencionado, nos dias 28 de julho e 11 e 18 de agosto de 
2012, entre as 22:30 horas e as 04:00 horas dos dias seguintes. -------------------------------------
---- 2 � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Atento o disposto no artigo 14.º, do RGR é proibido o exercício de atividades ruidosas de 
caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação aos sábados, domingos e 
feriados e nos dias úteis entre as 20:00 h e as 08:00 h, assim como nas imediações de escolas, 
durante o respetivo horário de funcionamento e hospitais, ou estabelecimentos similares. ------ 
---- O exercício de atividades ruidosas temporárias só pode ser autorizado mediante a emissão 
de LER a conceder, em casos devidamente justificados, pelo município. --------------------------
---- Tratando-se de eventos a realizar em fins-de-semana, a suscetibilidade de originar grande 
incomodidade ruidosa é menor, pelo que se considera não existir inconveniente na emissão da 
LER, desde que: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Pela emissão das licenças seja efetuado 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 o ruído na fonte e se as autoridades policiais o entenderem, poderá ter 
de cessar o ruído de imediato; ---------------------------------------------------------------------------- 
---- e) O requerente deve dar conhecimento da licença especial de ruído à GNR de Nelas. ----- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------
4.19.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. LOCAL: 
BAR FÓRUM, EM NELAS. REQUERENTE: PÊGAS & GOMES, LD.ª � 
RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, Dr.ª 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, datado de 16 de julho de 2012, em que 
aprovou a emissão de licença especial de ruído, para o estabelecimento Bar Fórum, sito na 
Rua do Pombal, em Nelas, onde se efetuou um espetáculo de karaoke, nos dias 20, 21, 27 e 28 
de julho de 2012, entre as 22:30 horas e as 04:00 horas dos dias seguintes e requerida pela 
firma Pêgas & Gomes, Ld.ª, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 16 de julho de 2012, da Unidade 
Orgânica Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
---- �Licença especial de ruído --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------ 
---- O requerente Nuno Manuel Pêgas Amaral, na qualidade de represente legal da firma 
Pêgas & Gomes, Ld.ª, solicita a concessão de Licença Especial de Ruído (LER), conforme 
dispõe o n.º 1, do artigo 15.º, do Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo D.L. n.º 
9/2007, de 17/01, para uma atividade de karaoke, a realizar no seu estabelecimento comercial 
denominado Bar Fórum, sito na Rua do Pombal, em Nelas, nos dias 20, 21, 27 e 28 de julho 
de 2012, entre as 22:30 horas e as 04:00 horas dos dias seguintes. ----------------------------------
---- 2 � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Atento o disposto no artigo 14.º, do RGR é proibido o exercício de atividades ruidosas de 
caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação aos sábados, domingos e 
feriados e nos dias úteis entre as 20:00 h e as 08:00 h, assim como nas imediações de escolas, 
durante o respetivo horário de funcionamento e hospitais, ou estabelecimentos similares. ------ 
---- O exercício de atividades referidas no artigo 15.º só pode ser autorizado mediante a 
emissão de LER a conceder, em casos devidamente justificados, pelo município. ---------------
---- Tratando-se de eventos a realizar em fins-de-semana, a suscetibilidade de originar grande 
incomodidade ruidosa é menor, pelo que se considera não existir inconveniente na emissão da 
LER, desde que: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- a) Pela emissão da licença seja efetuado o pagamento da respetiva taxa fixada no 
�Regulamento e Tabelas de Taxas�; --------------------------------------------------------------------- 
---- b) A utilização do aparelho de som não deverá ser suscetível de originar problemas para a 
saúde e bem-estar da vizinhança; ------------------------------------------------------------------------- 
---- c) A música não se deverá prolongar além das 04:00 horas da manhã; ------------------------
---- d) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adotar as medidas 
adequadas para reduzir o ruído na fonte e se as autoridades policiais o entenderem, poderá ter 
de cessar o ruído de imediato; ---------------------------------------------------------------------------- 
---- e) O requerente deve dar conhecimento da licença especial de ruído à GNR de Nelas. -----
---- Mais se informa que, atento o teor da informação n.º 1294, de 16/07/2012, proveniente do 
Fiscal Municipal Sr. António Borges, foi dado cumprimento ao deliberado no ponto 7.6, 
alínea b), da reunião de Câmara de 29/05/2012. ------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
4.20.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. LOCAL: 
BAR FÓRUM, EM NELAS. REQUERENTE: PÊGAS & GOMES, LD.ª � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 16 de julho de 2012, da Unidade Orgânica 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
---- �Licença especial de ruído --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------ 
---- O requerente Nuno Manuel Pêgas Amaral, na qualidade de represente legal da firma 
Pêgas & Gomes, Ld.ª, solicita a concessão de Licença Especial de Ruído (LER), conforme 
dispõe o n.º 1, do artigo 15.º, do Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo D.L. n.º 
9/2007, de 17/01, para uma atividade de karaoke, a realizar no seu estabelecimento comercial 
denominado Bar Fórum, sito na Rua do Pombal, em Nelas, nos dias 03, 04, 11, 18 e 31 de 
agosto de 2012, entre as 22:30 horas e as 04:00 horas dos dias seguintes. -------------------------
---- 2 � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Atento o disposto no artigo 14.º, do RGR é proibido o exercício de atividades ruidosas de 
caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação aos sábados, domingos e 
feriados e nos dias úteis entre as 20:00 h e as 08:00 h, assim como nas imediações de escolas, 
durante o respetivo horário de funcionamento e hospitais, ou estabelecimentos similares. ------ 
---- O exercício de atividades referidas no artigo 15.º só pode ser autorizado mediante a 
emissão de LER a conceder, em casos devidamente justificados, pelo município. ---------------
---- Tratando-se de eventos a realizar em fins-de-semana, a suscetibilidade de originar grande 
incomodidade ruidosa é menor, pelo que se considera não existir inconveniente na emissão da 
LER, desde que: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Pela emissão da licença seja efetuado o pagamento da respetiva taxa fixada 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 o ruído na fonte e se as autoridades policiais o entenderem, poderá ter 
de cessar o ruído de imediato; ---------------------------------------------------------------------------- 
---- e) O requerente deve dar conhecimento da licença especial de ruído à GNR de Nelas. -----
---- Mais se informa que, atento o teor da informação n.º 1294, de 16/07/2012, proveniente do 
Fiscal Municipal Sr. António Borges, foi dado cumprimento ao deliberado no ponto 7.6, 
alínea b), da reunião de Câmara de 29/05/2012. ------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a emissão de licença especial de ruído, 
para o estabelecimento Bar Fórum, sito na Rua do Pombal, em Nelas, onde se vai efetuar um 
espetáculo de karaoke, nos dias 03, 04, 11, 18 e 31 de agosto de 2012, entre as 22:30 horas e 
as 04:00 horas dos dias seguintes e requerida pela firma Pêgas & Gomes, Ld.ª, nos termos e 
de acordo com a informação da Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, atrás descrita.  
4.21.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2012 
�FLORISTA�. LOCAL: RUA GAGO COUTINHO, N.º 70, EM NELAS. 
REQUERENTE: ANTÓNIO MANUEL PEREIRA DE CARVALHO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 15 de junho 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 ---------------------------------- 
---- 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 de comércio 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 concessão do mapa de horário do seguinte 
estabelecimento: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 5.406, de 14/06/2012 � �Florista�, de António Manuel Pereira de 
Carvalho, sito na Rua Gago Coutinho, n.º 70, em Nelas, com o horário de funcionamento de 
segunda a sexta das 09:15 h às 18:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:15 h, ao 
sábado das 09:15 h às 13:00 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 de Florista, sito na Rua Gago Coutinho, n.º 70, em Nelas, 
em que é requerente António Manuel Pereira de Carvalho, nos termos e de acordo com a 
informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------ 
4.22.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2012 
�CASA CASTENDA�. LOCAL: RUA PADRE DOURADO, EM CALDAS DA 
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FELGUEIRA. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES DINIS GUERRA PAIS � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 17 de julho de 2012, da Unidade Orgânica 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
---- �Horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais ---------------------------------- 
---- A munícipe Maria de Lourdes Dinis Guerra Pais apresentou requerimento (nº 5929, de 
02/07/2012) em que solicita a concessão do mapa de horário do seu estabelecimento 
comercial. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nos termos do artigo 11.º do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de Nelas, o referido 
estabelecimento insere-se no regime de horário de funcionamento contínuo. ---------------------
---- Tendo sido apresentada a documentação elencada nas alíneas a) a g) do artigo 16º do 
referido regulamento, verificam-se os pressupostos para a concessão do Mapa de Horário 
solicitado, pelo que o assunto deverá ser agendado para reunião de câmara. ----------------------
---- À superior 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 Casa Castenda, sito em Caldas da Felgueira, com o 
horário de funcionamento das 00:00 h às 24:00 horas, sem paragem para almoço e sem 
encerramento semanal, em que é requerente Maria de Lourdes Dinis Guerra Pais, nos termos 
e de acordo com a informação da Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.23.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2012 
�ARMAZÉM DE VINHOS�. LOCAL: LARGO VASCO DA GAMA, N.º 23, EM 
NELAS. REQUERENTE: CAMINHOS CRUZADOS, LD.ª � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 17 de julho de 2012, da Unidade Orgânica 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
---- �Horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais ---------------------------------- 
---- A firma Caminhos Cruzados, Ld.ª apresentou requerimento (n.º 6426, de 16/07/2012) em 
que solicita a concessão do mapa de horário do seu estabelecimento comercial. ------------------
---- Nos termos do artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de Nelas, o referido 
estabelecimento insere-se no regime de funcionamento, id est, entre as 06:00 h e as 24:00 h. --
---- Tendo sido apresentada a documentação elencada nas alíneas a) a g), do artigo 16.º, do 
referido regulamento, verificam-se os pressupostos para a concessão do Mapa de Horário 
solicitado, pelo que o assunto deverá ser agendado para reunião de câmara. ----------------------
---- À superior 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 Armazém de Vinhos, sito no Largo Vasco da Gama, 
n.º 23, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00 h às 19:00 
horas, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e com encerramento semanal ao 
sábado e domingo, em que é requerente a firma Caminhos Cruzados, Ld.ª, nos termos e de 
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acordo com a informação da Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, atrás descrita. ---
4.24.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2012 
�PRONTO-A-VESTIR�. LOCAL: RUA DAS FLORES, N.º 5, EM CANAS DE 
SENHORIM. REQUERENTE: TRAJEGIRO, LD.ª � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 17 de julho de 2012, da Unidade Orgânica 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
---- �Horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais ---------------------------------- 
---- A firma Trajegiro, Ld.ª apresentou requerimento (n.º 6324, de 12/07/2012) em que solicita 
a concessão do mapa de horário do seu estabelecimento comercial. -------------------------------- 
---- Nos termos do artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de Nelas, o referido 
estabelecimento insere-se no regime de funcionamento, id est, entre as 06:00 h e as 24:00 h. --
---- Tendo sido apresentada a documentação elencada nas alíneas a) a g), do artigo 16.º, do 
referido regulamento, verificam-se os pressupostos para a concessão do Mapa de Horário 
solicitado, pelo que o assunto deverá ser agendado para reunião de câmara. ----------------------
---- À superior 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 Pronto-a-Vestir, sito na Rua das Flores, n.º 5, em 
Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00 h às 19:00 
horas, aos sábados das 09:00 h às 13:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e 
com encerramento semanal ao domingo, em que é requerente a firma Trajegiro, Ld.ª, nos 
termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.25.PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2012 
�CAFÉ LOBO NEGRO�. LOCAL: AV.ª 9 DE JULHO, N.º 83, EM LAPA DO LOBO. 
REQUERENTE: MARIA NATÁLIA BORGES DA SILVA � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 13 de junho de 2012, da Unidade Orgânica de Obras 
e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------- 
---- �Alteração do mapa de horário ---------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.370, de 07/02/2012 � �Café Lobo Negro�, de Maria Natália 
Borges da Silva, sito na Av.ª 9 de julho, n.º 83, em Lapa do Lobo, com o horário de 
funcionamento das 06:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal à 
segunda-feira. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Não vejo qualquer inconveniente na alteração do mapa de horário do seguinte 
estabelecimento: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 5.117, de 06/06/2012 � �Café Lobo Negro�, de Maria Natália 
Borges da Silva, sito na Av.ª 9 de julho, n.º 83, em Lapa do Lobo, com o horário de 
funcionamento das 06:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e sem encerramento 
semanal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do mapa de horário para o ano 
de 2012, para o estabelecimento Café Lobo Negro, sito na Av.ª 9 de julho, n.º 83, em Lapa do 
Lobo, em que é requerente Maria Natália Borges da Silva, nos termos e de acordo com a 
informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------ 
4.26.PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2012 
�MARQUÊS BAR�. LOCAL: BAIRRO DAS TOIÇAS, EM NELAS. REQUERENTE: 
ROSA MARIA REBELO ALVES PAIS � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 17 de julho de 2012, da Unidade Orgânica 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
---- �Horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais ---------------------------------- 
---- A munícipe Rosa Maria Rebelo Alves Pais apresentou requerimento (n.º 4883, de 
30/05/2012) em que solicita a alteração do mapa de horário do seu estabelecimento comercial 
denominado O Marquês, sito no Bairro das Toiças. --------------------------------------------------- 
---- Nos termos do artigo 7.º, alínea b), do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, o referido estabelecimento pode estar aberto até às 04:00 horas de todos os dias da 
semana. Não obstante por deliberação de Câmara de 13/04/2005 o horário dos bares foi 
restringido para as 02:00 h, podendo apenas estar abertos até às 04:00 h, nas sextas-feiras, 
sábados e dias que antecedem feriados. ----------------------------------------------------------------- 
---- Uma vez que se verificam os pressupostos para a alteração do Mapa de Horário solicitado, 
deve o assunto ser agendado para reunião de câmara. ------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do mapa de horário para o ano 
de 2012, para o estabelecimento �O Marquês�, sito no Bairro das Toiças, em Nelas, com o 
horário de funcionamento de segunda a domingo, das 09:00 h às 02:00 h da manhã, às sextas, 
sábados e vésperas de feriado, das 09:00 h às 04:00 h da manhã, sem paragem para almoço e 
sem encerramento semanal, em que é requerente Rosa Maria Rebelo Alves Pais, nos termos e 
de acordo com a informação da Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, atrás descrita. 
4.27.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 junho 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. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos 
seguintes estabelecimentos: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 4.307, de 10/05/2012 � �Unidade de Colheitas do Laboratório 
Central�, sito na Rua Luís de Camões, n.º 112, R/C, em Nelas, com o horário de 
funcionamento de segunda a sexta das 08:00 h às 18:00 h, com paragem para almoço das 
12:00 h às 14:00 h, ao sábado das 08:00 h às 12:00 h e encerramento semanal ao domingo. ---  
---- - Registo de entrada n.º 3.551, de 13/04/2012 � �Mercearia e Miudezas�, de Júlio de 
Albuquerque, sito na Rua Rev. Con. Isidro Martins, n.º 6, em Vilar Seco, com o horário de 
funcionamento de segunda a sexta das 07:00 h às 20:00 h, com paragem para almoço das 
12:00h às 14:30h, e sem encerramento semanal. ------------------------------------------------------  
---- - Registo de entrada n.º 3.552, de 13/04/2012 � �Mercearia�, de António Martins dos 
Santos, sito no Largo Francisco Gonçalves Costa, em Nelas, com o horário de funcionamento 
de segunda a sexta das 08:30 h às 20:00 h, ao sábado das 08:30 h às 14:00 h, com paragem 
para almoço das 13:00h às 14:30h e sem encerramento semanal. ----------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.�-------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, 
atrás referidos, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------------------------------------------------------------ 
---- Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva. --------------  
4.28.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2012 
�CLÍNICA VETERINÁRIA SERRAVET�. LOCAL: EDIFÍCIO TITANIC, LOJA 4, 
EM NELAS. REQUERENTE: SERRAVET, LD.ª � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 12 de julho de 2012, da Unidade Orgânica 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
---- �Horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais -----------------------------------
---- O Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de maio, na sua atual redação, estabelece o regime dos 
horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, com exceção dos respeitantes às 
grandes superfícies contínuas. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- O artigo 4.º do mesmo diploma atribuiu aos órgãos autárquicos municipais a competência 
de elaborar ou rever os regulamentos municipais sobre horários de funcionamento dos 
estabelecimentos comerciais de acordo com critérios estabelecidos no seu artigo 1.º, assim 
como permite que os órgãos autárquicos alarguem ou restrinjam os limites fixados no artigo 
1º. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em consequência, o Município de Nelas publicou o Regulamento Municipal dos Horários 
de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas na II Série do Diário da República n.º 25, apêndice n.º 17, de 4 de fevereiro de 2005. ---
---- Nos termos da alínea f), do artigo 1.º, do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, que 
simplifica o regime do exercício de diversas atividades económicas no âmbito da iniciativa 
�Licenciamento Zero�, é proibida a sujeição do horário de funcionamento e do respetivo 
mapa a licenciamento, a autorização, a autenticação, a validação, a certificação, a atos 
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emitidos na sequência de comunicações prévias com prazo, a registo ou a qualquer outro ato 
permissivo. As disposições deste decreto-lei pressupunham a existência do Balcão do 
Empreendedor. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Por força da publicação do Decreto-Lei n.º 141/2012, de 11 de julho, o prazo para a total 
implementação do Balcão do Empreendedor foi diferido por mais um ano, ou seja, até 12 de 
julho de 2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Atento ainda o teor do parecer DAJ 1560/12, da CCDRC, de 3 de julho de 2012, quanto à 
produção de efeitos do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, este é, à presente data, ineficaz, 
quando pressupunha a existência do Balcão do Empreendedor a todos os estabelecimentos e 
atividades que dependessem da sua operacionalidade. ------------------------------------------------
---- Como esta plataforma não está ainda em funcionamento, continuam a aplicar-se os 
regimes anteriores e respetivos procedimentos por força do artigo 2.º, do Decreto-Lei n.º 
141/2012, de 11 de julho. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Recebido o requerimento n.º 6.283, de 11/07/2012, em que a firma SERRAVET - 
Prestação de Serviços Médico Veterinários Ld.ª solicita a renovação do mapa de horário do 
seu estabelecimento comercial que, nos termos do artigo 3.º, do Regulamento Municipal, se 
insere no regime geral de funcionamento, id est, entre as 6 e as 24 horas. -------------------------
---- Sendo que se verificam os pressupostos para a renovação do Mapa de Horário solicitado, 
deverá o assunto ser agendado para reunião de câmara. ----------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a renovação do mapa de horário para o 
ano de 2012, para o estabelecimento Clínica Veterinária Serravet, sito no Edifício Titanic, 
Loja 4, em Nelas, em que é requerente a firma Serravet, Prestação de Serviços Médico 
Veterinários, Ld.ª, com o horário de funcionamento, de segunda a sexta das 10:30 h às 12:30 
h e das 14:00 h às 20:00 h, às sábados das 09:30 h às 13:00, com paragem para almoço das 
12:30 h às 14:00 h, e com encerramento semanal ao domingo, nos termos e de acordo com a 
informação da Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, atrás descrita. -------------------- 
---- Regressou à reunião o Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva. ------------------ 
4.29.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2012 
�CAFÉ�. LOCAL: RUA DR. EDUARDO MARIA DOS SANTOS, LOJA 6, EM 
CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: CATIVANTALEGRIA, LD.ª � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 17 de julho de 2012, da Unidade Orgânica 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
---- �Horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais ---------------------------------- 
---- A firma Cativantalegria, Ld.ª apresentou requerimento (n.º 6498, de 17/07/2012) em que 
solicita a renovação do mapa de horário do seu estabelecimento comercial. ---------------------- 
---- Nos termos do artigo 7.º, alínea a), do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, o referido estabelecimento insere-se no período de funcionamento de cafés, ou seja, 
entre as 06:00 h e as 02:00 h.. ---------------------------------------------------------------------------- 
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---- Uma vez que se verificam os pressupostos para renovação do Mapa de Horário solicitado, 
deve o assunto ser agendado para reunião de câmara. ------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a renovação do mapa de horário para o 
ano de 2012, para o estabelecimento �Café�, sito na Rua Dr. Eduardo Maria dos Santos, Loja 
6, em Canas de Senhorim, , com o horário de funcionamento de segunda a sábado das 07:00 h 
e as 02:00 h da manhã, ao domingo das 14:00 às 02:00 h da manhã, sem paragem para almoço 
e sem encerramento semanal, em que é requerente a firma Cativantalegria, Ld.ª, nos termos e 
de acordo com a informação da Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, atrás descrita. 
4.30.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2012 
�FLIPÓPTICA�. LOCAL: RUA DR. ABÍLIO MONTEIRO � URBANIZAÇÃO DO 
FOJO, LOJA 2, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: FLIPÓPTICA, 
VENDA DE MATERIAL ÓPTICO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 17 de julho de 2012, da Unidade Orgânica 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
---- �Horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais ---------------------------------- 
---- A firma Flipoptica, Ld.ª apresentou requerimento (n.º 6335, de 12/07/2012) em que 
solicita a renovação do mapa de horário do seu estabelecimento comercial. ---------------------- 
---- Nos termos do artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de Nelas, o referido 
estabelecimento insere-se no regime geral de funcionamento, id est, entre as 06:00 h e as 
24:00 h. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Uma vez que se verificam os pressupostos para renovação do Mapa de Horário solicitado, 
deve o assunto ser agendado para reunião de câmara. ------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a renovação do mapa de horário para o 
ano de 2012, para o estabelecimento de �Flipóptica - Venda de Material Ótico�, sito na Rua 
Dr. Abílio Monteiro � Urbanização do Fojo, Loja 2, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento de segunda a sexta, das 09:30 h às 19:00 h, aos sábados das 09:30 h às 12:30 
h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e com encerramento semanal aos 
domingos, em que é requerente a firma Flipoptica, Ld.ª, nos termos e de acordo com a 
informação da Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, atrás descrita. -------------------- 
4.31.PEDIDO DE VIABILIDADE DE ANEXAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA 
ÁREA DE LOGRADOURO DO LOTE N.º 55-A. LOCAL: URGEIRIÇA. 
REQUERENTE: PEDRO MIGUEL MENDES LOUREIRO � PARECER 
DESFAVORÁVEL 
---- Presente uma informação, datada de 13 de julho de 2012, da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------- 
---- �Pedido de viabilidade de anexação de espaço público para área de logradouro do lote n.º 
55-A. Local: Urgeiriça. Requerente: Pedro Miguel Mendes Loureiro ------------------------------
---- I � Solicitação do Requerente: ----------------------------------------------------------------------- 
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---- 1. No dia 21/05/2012, com registo de entrada n.º 4627, o requerente solicita a viabilidade 
de anexação de uma parcela de terreno que se encontra na lateral do seu lote, visto que tem 
feito a sua limpeza e sempre o utilizou para os seus próprios fins. ---------------------------------- 
---- II � Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Parecer da CCDR do Centro ---------------------------------------------------------------------- 
---- Parecer n.º 600206, de 26/02/2008: ----------------------------------------------------------------- 
---- 1. A CCDR do Centro informa que, de acordo com o Acórdão do STA, de 20/10/1999, �a 
alteração de loteamento pode incidir sobre qualquer das especificações constantes do alvará 
alterado, pelo que o novo alvará pode modificar a previsão das cedências obrigatórias de 
parcelas a integrar no domínio público da Câmara Municipal�. ------------------------------------- 
---- 2. �Assim, à semelhança do que aconteceria numa operação de loteamento inicial, a 
ausência total ou parcial de parcelas� terão de ser justificadas caso �o prédio já se encontre 
servido de infraestruturas ou não se justifique a localização de qualquer equipamento ou 
espaço verde, havendo então lugar ao pagamento de uma compensação ao município, em 
numerário ou espécie�. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Parecer n.º DAJ 200/11, de 19/09/2011: ------------------------------------------------------------ 
---- 3. Informa ainda que caso se verifique que �não se justifica já, nas atuais circunstâncias, 
para aquela área, a cedência de terreno para o domínio, público ou privado, do município, nos 
termos do artigo 44.º, n.º 1 do RJUE, pode o órgão, desde que fundamentada essa não 
cedência, e mediante requerimento nesse sentido do interessado, desanexar a parcela de 
terreno cedida aquando da emissão do alvará de loteamento original, para constituição de um 
novo lote, havendo lugar, nesse caso, a pagamento de compensação ao município, nos termos 
regulados no n.º 4 do mesmo artigo 44.º�. -------------------------------------------------------------- 
---- 4. �As demais alterações pretendidas serão decididas de acordo com as normas legais e 
regulamentares aplicáveis, nomeadamente planos municipais de ordenamento do território 
para a zona�. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- III � Análise do pedido: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A alteração à licença de uma operação de loteamento enquadra-se no artigo 27.º, do 
D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro, com posteriores alterações. -----------------------------------
---- 2. No seguimento de deslocação ao local, verificou-se que o espaço solicitado já se 
encontra a ser utilizado indevidamente pelo requerente. ---------------------------------------------- 
---- 3. De acordo com a alteração do loteamento, verificou-se que o espaço em causa pertence 
ao espaço verde definido no alvará de loteamento, numa zona de estrema dos limites do 
loteamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. A Junta de Freguesia de Canas de Senhorim informa que �sempre foi pretensão desta 
Junta de Freguesia e da Câmara Municipal de Nelas que o referido espaço público seja 
utilizado para uma ligação entre a Capela da Urgeiriça e a Estrada Municipal�. Alega ainda 
que �A anexação do referido espaço ao lote 55-A vem inviabilizar tal pretensão, pelo que nos 
opomos a ceder o espaço público para benefício particular, deixando, no entanto, a última 
palavra à Câmara Municipal.�, de acordo com o parecer em anexo, datado de 13/06/2012, 
referência 104/2012. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- IV � Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim sendo, o procedimento de alteração dum loteamento compreende um pedido nos 
termos do artigo 27.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro, com posteriores alterações, 
através da correta instrução do pedido, pedidos de parecer e o período de discussão pública. --
---- 2. Ainda assim, antes de entrarem com o pedido nos termos do artigo do diploma legal 
citado, que se revela um processo moroso e oneroso, deram entrada deste pedido, por forma a 
verificar a sua viabilidade da anexação do espaço público. ------------------------------------------ 
---- 3. A Junta de Freguesia de Canas de Senhorim opõe-se à cedência do espaço público, por 
forma a garantir que seja utilizado para uma ligação entre a Capela da Urgeiriça e a Estrada 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. Assim sendo, deixo à consideração de V. Ex.ª emitir parecer favorável ou desfavorável, 
relativo à anexação de espaço público para área de logradouro do lote 55-A. ---------------------
---- NOTA: Ainda que seja emitido parecer de viabilidade favorável, no âmbito do artigo 27.º, 
do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro, com posteriores alterações, nomeadamente através do 
procedimento de discussão pública, face a novas informações, o pedido de anexação poderá 
vir a ser indeferido. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V. Ex.ª.� --------------------------------------------------------------- 
---- Na informação atrás descrita encontra-se exarado um despacho do Senhor Vice-Presidente 
da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, datado de 17 de julho de 2012, que a seguir 
se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Atendendo ao parecer da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, deverá emitir-se 
parecer desfavorável.� ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente explicou o assunto, realçando tratar-se de um espaço onde está 
projetada uma futura rua de ligação da Capela da Urgeiriça à Estrada Municipal, nos termos 
do parecer da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim e leu a parte final da informação atrás 
descrita. Realçou também a necessidade de haver naquele local uma rua de saída da 
povoação, até para melhor circulação dos bombeiros num eventual fogo. ------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer desfavorável relativamente ao 
pedido de viabilidade de anexação de espaço público para área de logradouro do lote n.º 55-A, 
sito à Urgeiriça, Freguesia de Canas de Senhorim, requerido por Pedro Miguel Mendes 
Loureiro, em virtude de, naquele espaço, estar prevista uma ligação entre a Capela da 
Urgeiriça e a Estrada Municipal, nos termos e de acordo com a informação da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ----------------------------------- 
4.32.LICENCIAMENTO ADMINISTRATIVO � ALTERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE 
ESPAÇO NO CENTRO DE SAÚDE DE NELAS: INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE 
INTERNAMENTO � PRESTAÇÃO DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS 
� LEGALIZAÇÃO. PROCESSO N.º 01/114/2009. LOCAL DA OBRA: AV.ª JOÃO 
XXIII, EM NELAS. REQUERENTE: SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, DE 
SANTAR - APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 11 de julho de 2012, da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------- 
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---- �Licenciamento Administrativo � Alteração de utilização de espaço no Centro de Saúde 
de Nelas: Instalação de Unidade de Internamento � Prestação de Cuidados Continuados 
Integrados � Legalização. Processo n.º 01/114/2009. Local da obra: Av.ª João XXIII, em 
Nelas. Requerente: Santa Casa da Misericórdia, de Santar ------------------------------------------- 
---- 1 � Pretensão: A entidade requerente solicitou licença administrativa para legalizar as 
obras realizadas no Centro de Saúde de Nelas, nomeadamente, obras de alteração interior, 
beneficiação de pavimentos, paredes, tetos, execução de algumas instalações sanitárias e 
pequenos acabamentos. Para isso, realizou-se um contrato de comodato, entre a 
Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro e a entidade requerente, por 10 anos, a 
autorizar o funcionamento da Unidade de Internamento no Centro de Saúde de Nelas. --------- 
---- 2 � Instrução do processo (n.º 11.º, da Portaria n.º 232/2009, de 11/03). ----------------------
---- 3 - Apreciação do projeto de arquitetura (n.º 1, do artigo 20.º, do D.L. n.º 555/99, de 
16/12, com posteriores alterações): ---------------------------------------------------------------------- 
---- a) Conformidade com o Regulamento do PDM de Nelas: A pretensão localiza-se em 
Espaço Urbano, zona residencial, de acordo com a Secção II, do Titulo III, conjugada com a 
alínea a), do ponto 5, do artigo 28.º, do Regulamento do PDM de Nelas, aprovado em 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 66/93. -------------------------------------------------------- 
---- b) Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública. -------------------------------
---- c) Aspeto exterior, inserção, urbana, paisagística. ------------------------------------------------
---- d) Outras normas e regulamentos em vigor. ------------------------------------------------------- 
---- e) Outras informações relevantes: ------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o n.º 11.º, da Portaria n.º 232/2009, de 11/03, alínea b), um dos 
documentos que é obrigatório apresentar para a correta instrução do pedido é a certidão da 
descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela Conservatória do registo predial 
referente ao prédio ou prédios abrangidos. -------------------------------------------------------------- 
---- 2. No entanto, este documento não foi apresentado. Consultada a entidade requerente, 
obteve-se a informação que o Centro de Saúde não se encontra registado na Conservatória 
Predial. Não obstante os contactos por parte da entidade requerente, a ARS do Centro ainda 
não registou o edifício, razão pela qual ainda não foi possível apresentar este documento. -----
---- 3. No entanto, no dia 27/06/2012, através de e-mail da ARS do Centro, conforme cópia 
em anexo, com o intuito de celebrar novo acordo, solicita que, até 01/09/2012, a Santa Casa 
da Misericórdia de Santar remeta para a ARS a autorização de utilização emitida pela Câmara 
Municipal competente, com a identificação do uso a que se destina. ------------------------------- 
---- 4. Por forma a ser emitida a autorização de utilização, terá de ser emitido o alvará de 
obras de alteração/legalização, que depende da entrega da certidão de registo predial da 
Conservatória, que por sua vez, depende do registo do edifício na Conservatória pela ARS do 
Centro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- Ou seja, estamos perante uma situação circular, em que a entidade pública solicita a 
entrega de um alvará de utilização que depende do registo predial na Conservatória, que terá 
de ser efetuada por esta entidade. Desde 28/08/2009 (data de entrada deste processo de obras) 
que a situação está sem solução. -------------------------------------------------------------------------- 
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---- 5. Assim sendo, caso a Câmara Municipal não emita a autorização de utilização até 
01/09/2012, a Santa Casa da Misericórdia de Santar não reúne as condições de celebrar novo 
acordo com a ARS do Centro. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 4 - Conclusão: Assim, nos termos dos pontos anteriores, por forma a não prejudicar a 
Santa Casa da Misericórdia de Santar por uma situação que depende de uma entidade pública 
(ARS do Centro), julgo que a única solução é a aprovação do projeto sem o registo predial. ---
---- Salvo melhor opinião, o presente projeto de arquitetura e os projetos da engenharia de 
especialidades encontram-se em condições de serem deferidos, desde que cumpra com o 
disposto nas peças escritas e desenhadas. --------------------------------------------------------------- 
---- 5 � Mais informo que deverá entregar o termo de responsabilidade de direção técnica/ 
fiscalização da obra. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 6 � Na sequência da deliberação de Reunião de Câmara Municipal de 10/07/2007, no caso 
de uma já obra se encontrar concluída e devidamente executada, não carece da entrega: --------
---- a) da apólice de seguro de acidentes de trabalhos; ------------------------------------------------
---- b) declaração de titularidade de certificado de classificação de industrial de construção 
civil; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) livro de obra e ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- d) plano de segurança e saúde, de acordo com o previsto no n.º 1, do artigo 3.º, da Portaria 
n.º 216-E/2008, de 03/03. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- 7 � Contudo, não se poderá isentar a apresentação do termo de responsabilidade assinado 
pelo técnico responsável pela direção técnica da obra, visto que alguém habilitado deverá 
executar a vistoria da obra, garantindo que esta se encontra de acordo com os projetos 
apresentados e devidamente executada de acordo com as normas legais e regulamentares em 
vigor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 8 � No entanto, quando da emissão da licença de construção, deverá pagar a respetiva 
taxa, em vigor, correspondente ao disposto no Tabela de Taxas. ------------------------------------ 
---- 9 � Será emitido um alvará de construção/legalização, em que a data de início e de fim 
correspondem ao dia de levantamento do respetivo alvará, ficando inscrito que se trata de uma 
legalização. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 10 � Posteriormente, caso a entidade requerente entenda, poderá solicitar a autorização de 
utilização, de acordo com o disposto no artigo 15.º, da Portaria n.º 232/08, de 11 de março, 
com as necessárias adaptações. --------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento administrativo, referente 
à alteração de utilização de espaço no Centro de Saúde de Nelas, sito na Av.ª João XXIII, em 
Nelas, para instalação de Unidade de Internamento � Prestação de Cuidados Continuados 
Integrados, a que se refere o processo n.º 01/114/2009, requerido pela Santa Casa da 
Misericórdia, de Santar, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. --------------------------------------------------  
 

5 � INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
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---- Não houve qualquer intervenção neste Período. ----------------------------------------------- 

 
ENCERRAMENTO 

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

A Presidente, 
 

__________________________________________ 
 

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

 
__________________________________________ 


