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ATA N.º 17 
                                      ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE NELAS, REALIZADA EM ONZE DE SETEMBRO DE DOIS 
MIL E DOZE  

 
---- Aos onze dias do mês de setembro 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. Osvaldo Luís dos 
Santos Coelho Seixas, Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David 
Sousa Paiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Registaram-se as faltas, consideradas justificadas, do Senhor Vice-Presidente da Câmara, 
Dr. Manuel da Conceição Marques, e dos Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral 
e Hélder José Gomes Ambrósio. ------------------------------------------------------------------------- 

 
ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, com dois votos favoráveis, dos Senhores Vereadores, 
Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas e Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo 
e duas abstenções, da Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de 
Figueiredo Silva Pedro e do Senhor Vereador, Dr. Jorge David Sousa Paiva, a ata da reunião 
ordinária pública anterior, realizada em 28 de agosto de 2012, a qual tinha sido aprovada em 
minuta, no final da reunião, para efeitos imediatos. ---------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro 
e o Senhor Vereador, Dr. Jorge David Sousa Paiva, declararam que se abstiveram na votação 
da ata da reunião ordinária pública anterior, realizada em 28 de agosto 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: 210.322,38 � (duzentos e dez mil trezentos e 
vinte e dois euros e trinta e oito cêntimos); - De operações extra orçamentais: 108.217,87 � 
(cento e oito mil duzentos e dezassete euros e oitenta e sete cêntimos). ------------------------ 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 

 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou os seguintes assuntos para serem incluídos 
na Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Abertura de procedimento concursal de recrutamento para o preenchimento de vários 
postos de trabalho � Professores � Atividades de enriquecimento curricular - AEC, em regime 
de contrato de trabalho por tempo determinado, a tempo parcial, e o aumento temporário dos 
fundos disponíveis, no montante a transferir em Outubro de 2012 pela Direção Regional de 
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Educação do Centro, nos termos e para efeitos da Portaria n.º 268-B/2012, de 31 de agosto -   
Aprovação; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Demissão do Município de Nelas da Associação Europeia dos Eleitos de Montanha, nos 
termos do art.º 9.º dos Estatutos, da referida Associação. --------------------------------------------
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre estes assuntos, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-los na ordem de trabalhos da 
presente reunião, nos termos do artigo 83.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. ---------------------------------------------------------------- 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas apresentou uma 
declaração, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------ 
---- �Concluída a XXI edição da Feira do Vinho do Dão, com brilhantismo e grande sucesso, 
aliás perfeitamente claro nas declarações da generalidade dos produtores, aquando do 
encerramento do certame com a visita do Exmo. Sr. Secretário de Estado da Agricultura, não 
poderia, enquanto responsável pela sua organização em coadjuvação à Exma. Sra. Presidente 
de Câmara deixar de prestar público agradecimento a todos quantos colaboraram na sua 
realização. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A todos os expositores, particularmente aos produtores, comerciantes e agentes do Vinho 
do Dão, aos nossos parceiros Comissão Vitivinícola Regional do Dão e Confraria dos 
Enófilos do Dão, às entidades que apoiaram o certame com particular relevo para a Fundação 
Lapa do Lobo e para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas, cabe 
aqui um sincero agradecimento. -------------------------------------------------------------------------- 
---- Importa deixar um agradecimento muito especial aos funcionários da autarquia, dos mais 
diversos setores, que com a sua disponibilidade e profissionalismo, tornaram possível o 
enorme sucesso que constituiu esta edição da Feira, apesar de todas as condicionantes da 
conjuntura atual.� ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, subscrever a declaração atrás descrita. -------------- 

 
1 � PATRIMÓNIO MUNICIPAL 

 
1.1.LOTEAMENTO �JARDINS DO PARQUE�, SITO AO AREAL, EM NELAS � 
VENDA DE TRÊS LOTES DE TERRENO, POR HASTA PÚBLICA � RATIFICAÇÃO 
DA ATA DA HASTA PÚBLICA 
---- Na sequência da deliberação tomada na reunião ordinária do Executivo Municipal de 14 
de agosto de 2012, a Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar a 
ata referente à venda, por hasta pública, de três lotes de terreno do Loteamento �Jardins do 
Parque�, sito ao Areal, na Vila, Freguesia e Concelho de Nelas, que a seguir se transcreve: ----
---- �ATA DA 2.ª HASTA PÚBLICA PARA A VENDA DOS TÊS LOTES DE TERRENO 
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DO LOTEAMENTO �JARDINS DO PARQUE�, EM NELAS, NÃO VENDIDOS NA 1.ª 
HASTA PÚBLICA ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Às quinze horas do dia dez do mês de setembro do ano de dois mil e doze, no Salão 
Nobre da Câmara Municipal de Nelas, compareceu o Exmo. Sr. Vice-Presidente da Câmara, 
Dr. Manuel da Conceição Marques, em substituição da Exm.ª Senhora Presidente da Câmara, 
Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo da Silva Pedro, que não pôde comparecer por 
motivos de agenda e os restantes membros, nomeados por despacho da Exm.ª Senhora 
Presidente da Câmara, de catorze de agosto de dois mil e doze, para proceder aos trabalhos 
para a realização da 2.ª Hasta Pública, para a venda dos tês lotes de terreno do loteamento 
�Jardins do Parque�, em Nelas, não vendidos quando da realização da 1.ª Hasta Pública, assim 
constituído: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Presidente: Vice-Presidente da Câmara, - Dr. Manuel da Conceição Marques; ------------- 
---- - Vogal: Chefe de Divisão de  Projectos  e  Planeamento Municipal. � Eng.º Luís Adelino 
Guerra Almeida Ferreira; ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Vogal: Técnico Superior � Dr. Luis Miguel Alves Costa. -------------------------------------- 
---- O Sr. Presidente do Júri declarou abertos os trabalhos e procedeu à leitura dos 
documentos com as condições e a base de licitação de cada um dos três lotes do terreno do 
�Areal�, sito em Nelas, cuja venda foi aprovada por despacho da Exma. Sr.ª Presidente da 
Câmara, que vai ser presente, para conhecimento, na reunião da Câmara Municipal de 11 de 
setembro de dois mil e doze. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- De seguida, foi dado inicio à licitação dos lotes, tendo, o que a seguir se indica, sido 
arrematado, pelo valor e ao arrematante a seguir descrito: ------------------------------------------- 
---- - Lote n.º 3, com base de licitação de 16.500,00 � (dezasseis mil e quinhentos euros), que 
foi arrematado ao Sr. Óscar Matos Mendes, residente no Largo de São Pedro, n.º 4, R/C, em 
Nelas, portador do cartão de contribuinte n.º 216755425, pela quantia de 16.500,00 � 
(dezasseis mil e quinhentos euros). ---------------------------------------------------------------------- 
---- Em virtude de não ter sido feita qualquer outra oferta, não foram vendidos os lotes 
números: 2 (dois) e 6 (seis). ------------------------------------------------------------------------------- 
---- E nada mais havendo a tratar o Exmo. Sr. Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da 
Conceição Marques, na sua qualidade de Presidente do Júri, deu por findos os trabalhos da 
hasta pública, sobre os quais se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por todos os 
membros do Júri e presente à próxima reunião da Câmara Municipal, para conhecimento.� ---- 

 
2 � TAXAS E IMPOSTOS 

 
2.1.IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - FIXAÇÃO DE TAXAS � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 05 de setembro de 2012, da Técnica Superior, 
responsável pela Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: -- 
---- �Imposto Municipal sobre Imóveis � Fixação de Taxas ------------------------------------------ 
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---- 1 � O Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), aprovado pelo Decreto-Lei nº. 
287/2003, de 12 de Novembro de 2003, no seu artigo 112º., dispõe as taxas de Imposto 
Municipal sobre Imóveis, com as alterações que foram efetuadas pela Lei do Orçamento de 
Estado para o ano de 2012, que a seguir se indicam: --------------------------------------- 
---- - a) Prédios rústicos � 0,8% (1% para os prédios cujos titulares possuam domicilio fiscal 
constante da Portaria n.º 150/2004, de 13/02, com Declaração de Retificação n.º 31/2004; -----
---- - b) Prédios urbanos � 0,5% a 0,8%; ---------------------------------------------------------------- 
---- - c) Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI � 0,3% a 0,5%. --------------------------- 
---- 2 � O número cinco do mesmo artigo prevê que os Municípios, mediante deliberação da 
Assembleia Municipal, fixem a taxa a aplicar em cada ano, dentro dos intervalos previstos nas 
alíneas b) e c) do número um, acima indicadas, podendo ser fixada por Freguesia. -------------- 
---- 3 � As deliberações da Assembleia Municipal referidas no presente artigo devem ser 
comunicadas à Direção Geral dos Impostos para vigorarem no ano seguinte, até ao dia 30 de 
setembro, aplicando-se as taxas mínimas referidas no número um, caso as comunicações não 
sejam recebidas naquela Direção até àquela data. (30 de setembro) --------------------------------
---- Assim, deixo o assunto à consideração de V. Ex.ª� ----------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma proposta de deliberação, datada de 06 de setembro de 2012, do 
Senhor Vereador, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: -----
---- �Proposta de Deliberação - Imposto Municipal sobre Imóveis - Fixação das Taxas para o 
ano de 2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Considerando o disposto no artigo 112º do Código de Imposto Municipal sobre Imóveis 
(CIMI) � Anexo I ao Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de Novembro; -------------------------------
---- Considerando que esta Câmara Municipal tem vindo a dotar o Concelho de infraestruturas 
necessárias, com vista a proporcionar aos munícipes um desenvolvimento harmonioso e bem-
estar social; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Considerando que, face aos constrangimentos económicos conhecidos, os recursos 
financeiros são limitados, cabe à Autarquia no âmbito das suas competências, usar os meios 
disponíveis no quadro legal vigente, para suprir tais dificuldades; ----------------------------------
---- Proponho à Câmara Municipal de Nelas que: -----------------------------------------------------
---- 1. No exercício da sua competência fixada no artigo 64.º, n.º 6, alínea a), da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, com redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
delibere aprovar a seguinte proposta --------------------------------------------------------------------- 
---- a) Que a taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis, referente ao ano de 2012, a aplicar aos 
valores patrimoniais dos prédios urbanos, seja de 0,8%, de acordo com o nº 1, alínea b), do 
artigo 112º do CIMI; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Que a taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis, referente ao ano de 2012, a aplicar 
aos valores patrimoniais dos prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI, seja 0,5% de 
acordo com o n.º 1, alínea c), do artigo 112º, do CIMI; ----------------------------------------------- 
---- c) Que a taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis, referente ao ano de 2012, a aplicar aos 
valores patrimoniais dos prédios rústicos, seja 0,8% de acordo com o n.º 1, alínea a), do artigo 
112º, do CIMI; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- 2) Submeta a presente proposta à Assembleia Municipal, para deliberação, nos termos do 
artigo 53.º, n.º 2, alínea f), do mencionado diploma legal e do artigo 112.º do Código do 
Imposto Municipal sobre Imóveis.� ---------------------------------------------------------------------- 
---- Face à informação da Técnica Superior, responsável pela Unidade Orgânica 
Administrativa e Financeira e da proposta de deliberação apresentada pelo Senhor Vereador 
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Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, a Câmara, nos termos do artigo 112.º, n.º 1, do 
Código do Imposto Municipal sobre Imóveis � Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de 
Novembro, cuja redação foi alterada pela Lei n.º 64/2008, de 5 de Dezembro, deliberou, por 
unanimidade, propor à Assembleia Municipal que sejam fixadas as seguintes taxas do 
Imposto Municipal sobre Imóveis: ------------------------------------------------------------------- 
---- a) Prédios rústicos � 0,8 %; -------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Prédios urbanos � 0,8%; --------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI � 0,5%, referentes ao ano de 2012, a 
liquidar no próximo ano. ---------------------------------------------------------------------------------- 
2.2.LANÇAMENTO DE DERRAMA PARA O ANO DE 2013 � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 05 de setembro de 2012, da Técnica Superior, 
responsável pela Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: --
---- �Lançamento de derrama para o ano de 2013. ----------------------------------------------------- 
---- 1 � Nos termos do n.º 1, do Art.º 14.º, da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, os Municípios 
podem deliberar lançar anualmente uma derrama até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro 
tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), que 
corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos 
residentes em território português que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza 
comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território. 
---- 2 � Nos termos do n.º 4, do Art.º 14.º., do diploma citado, a Assembleia Municipal pode, 
por proposta da Câmara Municipal, deliberar lançar uma taxa reduzida de derrama para os 
sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse os150.000� 
---- Assim, deixo o assunto à consideração de V. Ex.ª�------------------------------------------------
---- Presente também uma proposta de deliberação, datada de 11 de setembro de 2012 e 
apresentada pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, que a seguir 
se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- �Proposta de deliberação - Derrama - Ano de 2013 ---------------------------------------------- 
 ---- A Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro � Lei das Finanças Locais -, introduziu significativas 
alterações nas participações dos municípios nos impostos arrecadados na sua área fiscal. ------
---- Uma dessas alterações está presente no artigo 14.º, e consiste no facto de a derrama passar 
a ter como base de incidência o lucro tributável dos sujeitos passivos e já não a sua coleta de 
IRC, como sucedia no passado e que a taxa não poderá ultrapassar 1,5% do lucro tributável. --
---- Esta alteração provoca uma redução significativa da receita proveniente da derrama a 
arrecadar pelo Município. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Tendo em conta que esta receita tem em vista o reforço da capacidade financeira do 
Município de Nelas nas obras das Rotundas de acesso a Canas de Senhorim (Rotundas na 
E.N. n.º 234, em Canas de Senhorim), Requalificação do Largo Luís de Camões, Ampliação 
do Cemitério de Canas de Senhorim, Requalificação do espaço envolvente ao Estádio 
Municipal, Rotunda da Escola, em Moreira, Aquisição de terrenos para a Zona Industrial de 
Nelas e Pavimentação de Passeios na Freguesia de Senhorim. ----------------------------------- 
---- Proponho que a Câmara Municipal de Nelas que, ------------------------------------------------
---- - Ao abrigo do disposto no artigo 14.º, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro � Lei das 
Finanças Locais -, delibere aprovar a presente proposta de lançamento de Derrama, no ano de 
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2013, no valor de 1,5%, sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o 
rendimento das pessoas coletivas (IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado 
na área geográfica do Concelho de Nelas, por passivos residentes em território português que 
exerçam, a título principal, uma actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não 
residentes com estabelecimento estável nesse território e que, --------------------------------------- 
---- - De acordo com o n.º 6, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, submeta esta proposta à Assembleia 
Municipal, para deliberação nos termos da alínea f), do n.º 2, do artigo 53.º, do supra 
mencionado diploma.� ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação apresentada 
pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, atrás descrita, aprovando o 
lançamento de uma derrama no valor de 1,5%, no ano de 2013 e submeter o assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------- 
2.3.TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM - LEI Nº. 5/2004, DE 10 DE 
FEVEREIRO - LEI DAS COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 05 de setembro de 2012, da Técnica Superior, 
responsável pela Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: --
---- �Taxa Municipal de Direitos de Passagem - Lei nº. 5/2004, de 10 de fevereiro � Lei das 
Comunicações Eletrónicas ------------------------------------------------------------------------------- 
---- O artigo 106.º, da Lei nº. 5/2004, de 10 de fevereiro � Lei das Comunicações Eletrónicas, 
estabelece a existência de uma taxa municipal de passagem (TMDP) que é determinada com 
base na aplicação de um percentual sobre a faturação mensal, emitida pelas empresas que 
oferecem redes e serviços de comunicações acessíveis ao público, em local fixo, para os 
clientes finais na área do correspondente Município. ------------------------------------------------- 
---- Nos termos da alínea b), do n.º 2, do citado artigo, o referido percentual terá de ser 
aprovado anualmente por cada Município até ao �fim do mês de Dezembro do ano anterior a 
que se destina a vigência e não pode ultrapassar 0,25%. ---------------------------------------------- 
---- Assim, deixo o assunto à consideração de Vª. Ex.ª�---------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma proposta de deliberação, datada de 06 de setembro de 2012, do 
Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: -----
---- �Proposta de Deliberação - Taxa Municipal de Direitos de Passagem - Fixação da Taxa 
para o ano de 2013 ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro � Lei das Comunicações Eletrónicas (LCE), veio 
habilitar os municípios para a cobrança de uma taxa municipal de direitos de passagem 
(TMDP), como contrapartida dos direitos e encargos relativos à implantação, passagem e 
atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem 
redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos 
domínios público e privado municipal. ------------------------------------------------------------------ 
---- De acordo com o disposto no n.º 2, do artigo 106.º da LCE, a TMDP é determinada com 
base nos seguintes princípios: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- - Aplicação de um percentual sobre cada fatura emitida pelas empresas que oferecem 
redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos 
os clientes finais do Município; e, ------------------------------------------------------------------------ 
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----- - Aprovação anualmente, até 31 de Dezembro do ano anterior a que se destina a sua 
vigência, não podendo ultrapassar os 0,25%. -----------------------------------------------------------
---- Neste sentido, proponho que a Câmara Municipal de Nelas: ------------------------------------
---- 1. Delibere fixar a Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP), para o ano 2013, 
em 0,25% sobre a faturação mensal emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes finais do 
Município de Nelas; ------------------------------------------------------------------------------------ 
----- 2. Submeta a presente proposta à Assembleia Municipal para aprovação, nos termos das 
alíneas e) e h), do nº 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.� --------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aplicar a taxa municipal de direitos de passagem 
(TMDP), no valor de 0,25%, sobre a faturação mensal emitida pelas empresas que oferecem 
redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para os 
clientes finais na área deste município de Nelas, referente ao ano de 2013 e submeter o 
assunto à aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------
2.4.BENEFÍCIOS FISCAIS IRS � PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS � LEI N.º 
2/2007, DE 15 DE JANEIRO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 05 de setembro de 2012, da Técnica Superior, 
responsável pela Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: --
---- �Benefícios Fiscais IRS � Participação dos Municípios � Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro. 
----- A alínea c), do n.º 1, do artigo 19.º, da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, prevê para os 
Municípios uma participação variável de 5% no IRS, determinada nos termos do Art.º 20.º, 
dos sujeitos com domicílio fiscal na respectiva circunscrição territorial, calculada sobre a 
respectiva coleta líquida das deduções previstas no n.º 1 do artigo 78.º do Código do IRS. -----
---- Para os anos de 2007 e 2008, o Art.º 59.º, do citado diploma, fixou a taxa máxima de 5%. 
---- A partir de 2009, a taxa passou a ser variável, até ao montante máximo de 5%, calculada 
sobre a respectiva coleta líquida das deduções previstas no n.º 1, do artigo 78.º do Código do 
IRS, dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respectiva circunscrição territorial, relativa 
aos rendimentos do ano imediatamente anterior. ------------------------------------------------------- 
---- Pode, no entanto, ser deliberada uma taxa inferior, sendo o produto da diferença entre a 
taxa aprovada e a taxa máxima de 5% considerado como dedução à coleta do IRS, a favor do 
sujeito passivo, relativo aos rendimentos do ano imediatamente anterior àquele a que respeita 
a participação variável referida no n.º 1, do Art.º 19.º, do diploma acima citado, desde que a 
respectiva liquidação tenha sido feita com base em declaração apresentada dentro do prazo 
legal e com os elementos nela constantes. -------------------------------------------------------------- 
---- Assim, deixo o assunto à consideração de V. Ex.ª�------------------------------------------------ 
---- Presente, também, uma proposta de deliberação, datada de 06 de setembro de 2012 e   
apresentada pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, que a seguir 
se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Proposta de deliberação - Participação do Município no IRS � Ano de 2013. --------------- 
---- Nos termos dos Artigos 19.º e 20.º, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro - Lei das Finanças 
Locais, os municípios têm direito, em cada ano, a uma participação variável até 5% no IRS 
dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respectiva circunscrição territorial, relativa aos 
rendimentos do ano anterior, calculada sobre a respectiva coleta líquida das reduções previstas 
no n.º 1, do artigo 78.º, do Código do IRS. ------------------------------------------------------------- 
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---- A participação referida depende de deliberação sobre a percentagem de IRS pretendida 
pelo Município, a qual deve ser comunicada por via eletrónica à Direcção-Geral dos Impostos 
até 31 de Dezembro do ano anterior àquele a que respeitam os rendimentos. A ausência de 
comunicação ou a sua receção para além do prazo estipulado equivale à falta de deliberação. -
---- Refere o n.º 4, do referido art.º 20.º que, caso a percentagem deliberada pelo município 
seja inferior à taxa máxima definida no n.º 1, o produto da diferença de taxas e a coleta 
líquida é considerado como dedução à coleta do IRS, a favor do sujeito passivo, relativo aos 
rendimentos do ano imediatamente anterior àquele a que respeita a participação variável 
referida no n.º 1, desde que a respectiva liquidação tenha sido feita dentro do prazo legal e 
com os elementos nela constantes. ----------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, e face: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Às políticas nacionais de contenção e estabilidade orçamental, as quais afetam o 
crescimento das receitas municipais, por via da cobrança de impostos; ---------------------------- 
---- - À necessidade dos municípios garantirem a contrapartida nacional dos investimentos ao 
abrigo do QREN impõem, do ponto de vista financeiro; ---------------------------------------------
---- - À indispensabilidade de dar continuidade ao desenvolvimento de projetos considerados 
estruturantes para o Concelho; ---------------------------------------------------------------------------- 
---- - À importância de manter o nível de prestação e a qualidade dos equipamentos e dos 
serviços prestados. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Proponho à Câmara Municipal que: ----------------------------------------------------------------- 
---- - Em conformidade com o disposto no n.º 1, do art.º 20.º, da Lei n.º 2/2007, de 15 de 
Janeiro � Lei das Finanças Locais e, exercício da sua competência fixada na alínea a), do 
artigo 64.º, n.º 6, da Lei n.º 169/99, de 18 de Dezembro, com a redação dada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, fixe em 5% a taxa de participação variável no IRS dos sujeitos 
passivos com domicílio fiscal no Concelho de Nelas. ------------------------------------------------- 
---- - Submeta a presente proposta à Assembleia Municipal para deliberação, nos termos da 
alínea h), n.º 2, do artigo 53.º, e alínea a), n.º 6, do artigo 64.º, do supra mencionado diploma.�  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a taxa de IRS de 5%, no ano de 2013, 
proposta pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, atrás descrita e 
submeter o assunto à aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------ 

 
3 - EDUCAÇÃO E CULTURA 

 
3.1.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: JOÃO XAVIER ALVES 
FERNANDES � PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO DO PASSE ESCOLAR DO SEU 
EDUCANDO LUIS FILIPE GOMES MARQUES � APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento de João Xavier Alves Fernandes, que a seguir se transcreve: --- 
----�Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------- 
---- Eu, João Xavier Alves Fernandes, Encarregado de Educação do aluno Luis Filipe Gomes 
Marques, venho pedir a V.ª Ex.ª a comparticipação do transporte para ele, entre Caldas da 
Felgueira e Canas de Senhorim, visto que foi abandonado pelos pais e está a ser criado pelos 
padrinhos e frequenta esse estabelecimento de ensino.� --------------------------------------------- 
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----Presente, também, uma informação, datada de 04 de setembro de 2012, dos Serviços de 
Saúde, Ação Social e Rede Social, que a seguir se transcreve: -------------------------------------- 
----�Comparticipação de passe escolar ------------------------------------------------------------------ 
---- Em resposta ao solicitado pelo Senhor João Xavier Alves Fernandes, residente em Caldas 
da Felgueira e depois de analisada a situação sócio-económica do agregado familiar, este 
Serviço informa que o aluno Luís Filipe Gomes Marques, de 17 anos de idade, a frequentar o 
9.º ano de escolaridade da Escola Básica 2,3 C/Secundário Eng.º Dionísio Augusto Cunha, de 
Canas de Senhorim, está inserido num ambiente familiar caraterizado por baixos rendimentos 
provenientes da pensão de invalidez do encarregado de educação, no valor mensal de 412,73� 
e do trabalho esporádico e ocasional da sua esposa (três meses na época de Verão). -------------
---- A agravar a situação estão os problemas de saúde, quer do Luís, quer do Senhor João, que 
exigem um acompanhamento sistemático da Unidade de Saúde Familiar Estrela do Dão e do 
Hospital de São Teotónio (Departamento de Neurologia, Cardiologia e Desenvolvimento), 
exigindo, por parte da família, um esforço para a aquisição de medicação. ------------------------ 
---- De referir que decorre, no Tribunal Judicial da Comarca de Nelas, um processo de 
regulação do poder paternal já que os pais do aluno supracitado o abandonaram há cerca de 
quatro anos, estando atualmente em parte incerta, não contribuindo por isso com qualquer 
apoio económico para o seu sustento. Estão à guarda dos tios maternos � João Xavier Alves 
Fernandes e Maria Amélia Fernandes � desde essa data, nas Caldas da Felgueira. ---------------
---- Desse modo, e caso V.ª Ex.ª o entenda, o encargo com o passe escolar do aluno entre 
Caldas da Felgueira � Canas de Senhorim � Caldas da Felgueira, poderá ser suportado em 
50% pela Autarquia. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Á consideração superior de V. Ex.ª� ------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, atendendo à informação dos Serviços de Saúde, Ação Social e Rede Social, 
atrás descrita, deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento da comparticipação de 50% 
do encargo com o transporte escolar do aluno Luís Filipe Gomes Marques. ----------------------- 
3.2.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: AMÉLIA MARIA CARDOSO 
SIMÕES LOUREIRO � PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO DO PASSE ESCOLAR 
DA SUA EDUCANDA CATARINA CARDOSO LUCAS SIMÕES LOUREIRO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento, datado de 05 de setembro de 2012, de Amélia Maria Cardoso 
Simões Loureiro, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------- 
----�Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------- 
---- Amélia Maria Cardoso Simões Loureiro, NIF 134649532, residente em Nelas, vem 
requerer a V.ª Ex.ª a comparticipação no passe escolar da sua educanda, Catarina Cardoso 
Lucas Simões Loureiro, para deslocação para a Escola Secundária Alves Martins, em Viseu, 
onde se encontra matriculada para o ano letivo de 2012/2013, em virtude da disciplina de 
Geometria Descritiva não ser lecionada nas Escolas de Nelas e de Canas de Senhorim. ------- 
---- Pede deferimento.� ------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- Presente, também, uma informação, datada de 06 de setembro de 2012, dos Serviços 
Educativos, Cultura e Desporto, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------- 
----�Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do concelho 
---- De acordo com consulta da oferta educativa das Escolas Secundária de Nelas e Engº. 
Dionísio A. Cunha, informo V. Exa. que o Curso de Ciências e Tecnologias com a opção 
Geometria Descritiva, não funciona nas duas escolas do concelho. Por este motivo a aluna 
Catarina Cardoso Lucas Simões Loureiro procedeu ao encaminhamento da sua matrícula para 
a Escola Secundária Alves Martins e como tal deverá ser comparticipada em 50% da 
totalidade do passe, ao abrigo do ponto 3, do artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de 
Setembro relativo aos transportes escolares. ------------------------------------------------------------ 
---- Á consideração de V. Ex.ª� ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, atendendo à informação dos Serviços Educativos, Cultura e Desporto, atrás 
descrita, deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento da comparticipação de 50% do 
encargo com o transporte escolar da aluna Catarina Cardoso Lucas Simões Loureiro. ----------- 
3.3.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: CÉLIA DOS ANJOS PAIS AMARAL 
TAVARES � PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO DO PASSE ESCOLAR DA SUA 
EDUCANDA MARIANA AMARAL TAVARES � APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento, datado de 04 de setembro de 2012, de Célia dos Anjos Pais 
Amaral Tavares, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------- 
----�Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------- 
---- Célia dos Anjos Pais Amaral Tavares, NIF 176947965, residente em Canas de Senhorim, 
vem requerer a V.ª Ex.ª a comparticipação no passe escolar da sua educanda, Mariana Amaral 
Tavares, para deslocação para a Escola Secundária de Viriato, em Viseu, onde se encontra 
matriculada para o ano letivo de 2012/2013, em virtude do curso pretendido não ser lecionado 
nas Escolas de Canas de Senhorim e de Nelas. --------------------------------------------------------- 
---- Pede deferimento.� ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Presente, também, uma informação, datada de 06 de setembro de 2012, dos Serviços 
Educativos, Cultura e Desporto, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------- 
----�Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do concelho 
---- De acordo com consulta da oferta educativa das Escolas Secundária de Nelas e Engº. 
Dionísio A. Cunha, informo V. Exa. que o Curso de Artes Visuais não funciona nas duas 
escolas do concelho. Por este motivo a aluna Mariana Amaral Tavares procedeu ao 
encaminhamento da sua matrícula para a Escola Secundária de Viriato e como tal deverá ser 
comparticipada em 50% da totalidade do passe, ao abrigo do ponto 3, do artigo 3.º, do 
Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro relativo aos transportes escolares. ---------------------
---- Á consideração de V. Ex.ª� ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, atendendo à informação dos Serviços Educativos, Cultura e Desporto, atrás 
descrita, deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento da comparticipação de 50% do 
encargo com o transporte escolar da aluna Mariana Amaral Tavares. ------------------------------ 
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3.4.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: ISABEL DIAS � PEDIDO DE 
COMPARTICIPAÇÃO DO PASSE ESCOLAR DE SEU EDUCANDO MIGUEL 
ÂNGELO DIAS MENDES � APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento de Isabel Dias, que a seguir se transcreve: ------------------------- 
----�Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------- 
---- Venho por este meio fazer o pedido para o meu filho Miguel Ângelo Dias Mendes, 
residente em Caldas da Felgueira, de Nelas para Mangualde. ----------------------------------------
---- Estando matriculado num Curso de Produção Agrícola, no 9.º ano e não existindo em 
nenhuma Escola do Concelho. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Agradecendo todo o apoio de V.ª Ex.ª Senhora Presidente.� ------------------------------------ 
---- Presente, também, uma informação, datada de 06 de setembro de 2012, dos Serviços 
Educativos, Cultura e Desporto, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------- 
----�Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do concelho 
---- De acordo com consulta da oferta educativa das Escolas Secundária de Nelas e Engº. 
Dionísio A. Cunha, informo V. Exa. que o Curso Profissional de Técnico de Produção 
Agrícola não funciona nas duas escolas do concelho. Por este motivo os alunos Miguel 
Ângelo Dias Mendes e Henrique Loureiro da Silva procederam ao encaminhamento da sua 
matrícula para o Agrupamento de Escolas de Mangualde e como tal deverão ser 
comparticipados em 50% da totalidade do passe, ao abrigo do ponto 3, do artigo 3.º, do 
Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro relativo aos transportes escolares. ---------------------
---- Á consideração de V. Ex.ª� ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, atendendo à informação dos Serviços Educativos, Cultura e Desporto, atrás 
descrita, deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento da comparticipação de 50% do 
encargo com o transporte escolar do aluno Miguel Ângelo Dias Mendes. ------------------------ 
3.5.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: HENRIQUE LOUREIRO DA SILVA 
� PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO DO SEU PASSE ESCOLAR � APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento de Henrique Loureiro da Silva, que a seguir se transcreve: ------ 
----�Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------- 
---- Henrique Loureiro da Silva, Contribuinte Fiscal n.º 154160512, residente em Vila, 
Freguesia de Senhorim, deste Concelho de Nelas, vem pedir o apoio de V.ª Ex.ª para o 
transporte de autocarro da Vila de Senhorim para Mangualde, em virtude de não haver o 
presente curso neste Concelho de Nelas.� --------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 06 de setembro de 2012, dos Serviços 
Educativos, Cultura e Desporto, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------- 
---- �Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do concelho 
---- De acordo com consulta da oferta educativa das Escolas Secundária de Nelas e Engº. 
Dionísio A. Cunha, informo V. Ex.ª que o Curso Profissional de Técnico de Produção 
Agrícola não funciona nas duas escolas do concelho. Por este motivo os alunos Miguel 
Ângelo Dias Mendes e Henrique Loureiro da Silva procederam ao encaminhamento da sua 
matrícula para o Agrupamento de Escolas de Mangualde e como tal deverão ser 
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comparticipados em 50% da totalidade do passe, ao abrigo do ponto 3, do artigo 3.º, do 
Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro relativo aos transportes escolares. ---------------------
---- Á consideração de V. Ex.ª� ---------------------------------------------------------------------------
-- A Câmara, atendendo à informação dos Serviços Educativos, Cultura e Desporto, atrás 
descrita, deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento da comparticipação de 50% do 
encargo com o transporte escolar do aluno Henrique Loureiro da Silva. ------------------------ 
3.6.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: MARIA JOÃO LOPES DAMÁSIO � 
PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO DO PASSE ESCOLAR DA SUA EDUCANDA 
DIANA DAMÁSIO FRANCISCO � APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento, datado de 1 de agosto de 2012, de Maria João Lopes Damásio, 
que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------- 
----�Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------- 
---- Maria João Lopes Damásio, residente na Av.ª António Monteiro, Bloco 6, 1.º Dt.º, 3520-
036 Nelas, vem por este meio solicitar o subsídio de transporte para a sua filha e educanda, 
Diana Damásio Francisco, de dezassete anos, a qual, por não existir a área de Arte e Design 
na Escola Secundária de Nelas, irá frequentar o 12.º ano na Escola Secundária Alves Martins, 
em Viseu, no presente ano letivo de 2012/2013, à semelhança dos 10.º e 11.º anos, onde teve 
aproveitamento escolar. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Pede deferimento.� ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Presente, também, uma informação, datada de 06 de setembro de 2012, dos Serviços 
Educativos, Cultura e Desporto, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------- 
----�Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do concelho 
---- De acordo com consulta da oferta educativa das Escolas Secundária de Nelas e Engº. 
Dionísio A. Cunha, informo V. Ex.ª que o Curso de Arte e Design não funciona nas duas 
escolas do concelho. Por este motivo a aluna Diana Damásio Francisco procedeu ao 
encaminhamento da sua matrícula para a Escola Secundária Alves Martins e como tal deverá 
ser comparticipada em 50% da totalidade do passe, ao abrigo do ponto 3, do artigo 3.º, do 
Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro relativo aos transportes escolares. ---------------------
---- Á consideração de V. Ex.ª� ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, atendendo à informação dos Serviços Educativos, Cultura e Desporto, atrás 
descrita, deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento da comparticipação de 50% do 
encargo com o transporte escolar da aluna Diana Damásio Francisco. ----------------------------- 
3.7.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: ANA PAULA ANDRÉ MONTEIRO 
PERPÉTUO � PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO DO PASSE ESCOLAR DO SEU 
EDUCANDO JOÃO DIOGO PERPÉTUO DE ALBUQUERQUE SANTOS � 
APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento, datado de 04 de setembro de 2012, de Ana Paula André 
Monteiro Perpétuo, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------- 
----�Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------- 
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---- Eu, Ana Paula André Monteiro Perpétuo, Encarregada de Educação do aluno João Diogo 
Perpétuo de Albuquerque Santos, venho por este meio solicitar a vossa comparticipação do 
passe escolar, em virtude de não existir o Curso de Ciências Sócio Económicas na Escola 
Secundária de Nelas, como comprovado em anexo�. ------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 06 de setembro de 2012, dos Serviços 
Educativos, Cultura e Desporto, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------- 
----�Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do concelho 
---- De acordo com consulta da oferta educativa das Escolas Secundária de Nelas e Engº. 
Dionísio A. Cunha, informo V. Exa. que o Curso de Ciências Sócio-Económicas não funciona 
nas duas escolas do concelho. Por este motivo o aluno João Diogo Perpétuo de Albuquerque 
Santos procedeu ao encaminhamento da sua matrícula para a Escola Secundária Alves 
Martins e como tal deverá ser comparticipada em 50% da totalidade do passe, ao abrigo do 
ponto 3, do artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro relativo aos transportes 
escolares. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Á consideração de V. Ex.ª� ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, atendendo à informação dos Serviços Educativos, Cultura e Desporto, atrás 
descrita, deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento da comparticipação de 50% do 
encargo com o transporte escolar do aluno João Diogo Perpétuo de Albuquerque Santos. ------ 
3.8.APOIO FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DA FEIRA DO VINHO DO DÃO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma proposta de deliberação, datada de 06 de setembro de 2012, do Senhor 
Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: ---------------
---- �Na tentativa de encontrar apoios financeiros que permitissem a redução dos encargos 
financeiros para a Autarquia, com a realização da Feira do Vinho do Dão, contactaram-se um 
conjunto de entidades de diversas índoles que poderiam ter interesse em apoiar o evento, 
fosse em termos logísticos, fosse pela colocação de meios publicitários, ou através do apoio 
direto a algumas das atividades a realizar durante a Feira. ------------------------------------------- 
---- De entre essas entidades, a Fundação Lapa do Lobo pretendia apoiar o espetáculo de 
animação de uma das noites, especificamente dedicada ao Fado de Coimbra, e das despesas 
do Espaço Formação, tudo estimado em 2.900,00 �, que acresce ao valor já aprovado. ---------
---- Termos em que se propõe à Câmara Municipal que aceite o valor em causa a título de 
apoio financeiro à realização do evento.� --------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas prestou um breve 
esclarecimento sobre o assunto. --------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação, atrás descrita, 
apresentada pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, aceitando o 
valor de 2.900,00 �, doado pela Fundação Lapa do Lobo, para apoiar o espetáculo de 
animação de uma das noites da Feira do Vinho do Dão, especificamente dedicada ao Fado do 
Coimbra e das despesas do Espaço Formação, a acrescentar ao valor deliberado em reunião 
ordinária do Executivo, realizada em 12 de junho de 2012. ------------------------------------------ 
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4 � DIVERSOS 

4.1.AERO CLUBE DE VISEU � AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO  
---- Presente um ofício, datado de 23 de agosto de 2012, do Aero Clube de Viseu, com sede 
no Aeródromo Gonçalves Lobato, em Viseu, que a seguir se transcreve: -------------------------- 
---- �Exm.ª Senhora Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, Digníssima 
Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------------------------------- 
---- O Aero Clube de Viseu vem pelo presente agradecer a V.ª Ex.ª o apoio que se dignou 
prestar à nossa festa aeronáutica, realizada no dia 19 de agosto de 2012, nomeadamente com a 
simpática cedência de grades para proteção do público.� --------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------- 
4.2.COMBOIOS DE PORTUGAL, E.P.E � NOVO MODELO DE OFERTA NA LINHA 
DA BEIRA ALTA � 16 DE SETEMBRO � CONHECIMENTO  
---- Presente o ofício n.º 460945, datado de 31 de agosto de 2012, da firma Comboios de 
Portugal, E.P.E., que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------ 
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------- 
---- Novo modelo de oferta na Linha da Beira Alta � 16 de setembro ------------------------------
---- Na sequência da reunião entre a CP e os Municípios servidos pela Linha da Beira Alta, 
que ocorreu no passado dia 27 de julho, na Cidade da Guarda, venho apresentar os meus 
agradecimentos pela vossa participação e pela forma aberta e dinâmica com que a mesma 
ocorreu, discutindo, de forma construtiva, as propostas apresentadas pela CP. -------------------
---- Apesar de termos apresentado como desejável a data de 1 de setembro para a 
implementação das alterações propostas, para evitar que esta ocorra após o início do ano 
letivo das escolas, tal não foi operacionalmente possível. Assim, a partir do dia 16 de 
setembro de 2012 entrará em vigor o modelo de oferta apresentado com os ajustamentos 
acordados na referida reunião e enviadas aos municípios por e-mail a 30/07/2012. --------------
---- Relembramos que as alterações à atual oferta são: ------------------------------------------------
---- 1) Uniformização das paragens do serviço InterCidades na Linha da Beira Alta. ------------
---- 2) Nas estações e apeadeiros cuja procura é inferior a 1 passageiro diário, a manutenção 
de paragem de um comboio regional por sentido que viabilize a deslocação de ida e volta para 
Coimbra no mesmo dia. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3) Ajustamento do tarifário do serviço InterCidades em 2.ª classe nas deslocações dentro 
da Linha da Beira Alta e até Coimbra, tornando-o competitivo nestas deslocações. --------------
---- 4) Implementação do FlexiPasse nas deslocações dentro da Linha da Beira Alta e até 
Coimbra, permitindo, sem agravamento de custo face à assinatura regional existente, o acesso 
ao serviço InterCidades neste troço (os clientes portadores de assinatura regional deverão 
dirigir-se a uma bilheteira CP e efetuar a substituição dos atuais cartões de assinaturas por 
cartões FlexiPasse CP). ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Para maior detalhe, junto envio em anexo o horário que irá entrar em vigor a 16 de 
setembro, assim como as tabelas de preço do serviço InterCidades, sobre os quais agradeço a 
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respetiva divulgação às Juntas de Freguesia do vosso Município e/ou a outras entidades que 
julguem conveniente para ampla divulgação ao público, sendo certo que a CP irá proceder à 
sua divulgação nos seus meios habituais (estações, apeadeiros e internet). ------------------------
---- Com estas medidas, em que o serviço InterCidades passa a ser um serviço competitivo 
para as deslocações de média distância, a CP procura dinamizar a utilização do comboio na 
Linha da Beira Alta, servindo melhor as populações nas suas deslocações dentro da Linha. ----
---- Iremos manter a contínua monitorização da procura e do serviço prestado e iremos 
procurar marcar nova reunião em junho, ou julho do próximo ano para apresentação dos 
resultados. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ao vosso dispor para qualquer esclarecimento adicional.� -------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente informou a Câmara que os todos os comboios vão continuar a parar 
na Estação de Nelas e que a mesma não vai ser encerrada. -------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------  
4.3.LIGA DOS BOMBEIROS PORTUGUESES � SOLIDARIEDADE E 
DISPONIBILIDADE � CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 321-GM/NAD/12, datado de 4 de setembro de 2012, da Liga dos 
Bombeiros Portugueses, com sede em Lisboa, que a seguir se transcreve: ------------------------- 
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------- 
---- É do conhecimento de todos a grave situação em que o País está envolvido, pelas razões 
deste flagelo que são os fogos florestais, que a todos atinge e preocupa, despertando um 
grande sentimento de emoção. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Não pode, pois, o Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses deixar de apresentar, em 
seu nome e do órgão que representa, o seu mais elevado sentimento de solidariedade e de lhes 
afirmar total disponibilidade para tudo, e por tudo, o que nos entendam por bem solicitar.� ----
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------  
4.4.DEMISSÃO DO MUNICÍPIO DE NELAS DA ASSOCIAÇÃO EUROPEIA DOS 
ELEITOS DE MONTANHA, NOS TERMOS DO ART.º 9.º DOS ESTATUTOS DA 
REFERIDA ASSOCIAÇÃO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma proposta de deliberação, do Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos 
Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------- 
---- �Proposta � Associação Europeia dos Eleitos de Montanha -------------------------------------
---- O Município de Nelas é, há alguns anos, membro da Associação Europeia dos Eleitos de 
Montanha. Os fins da Associação, que passam entre outros pela defesa dos interesses e das 
especificidades das populações e das regiões montanhosas e pela luta por uma política 
europeia de montanha, embora se mantenham pertinentes não têm sido atingidos no âmbito da 
ação da Associação. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A atividade da associação tem sido aliás praticamente inexistente ao longo do último ano, 
não se vislumbrando que num futuro próximo tal possa ser alterado. ------------------------------- 
---- A manutenção da qualidade de associado representa para o Município de Nelas um 
encargo com as quotizações, a que acresceria o valor a despender com eventuais presenças em 
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Assembleias Gerais, tendo a última sido realizada em Julho de 2009 em Turim, sem a 
presença de qualquer representante português para além do Presidente da Secção de 
Municípios de Montanha da ANMP, que representa os membros da Secção (incluindo Nelas) 
mesmo que não sejam associados da AEEM. ----------------------------------------------------------
---- Termos em que se propõe à Câmara Municipal aprove e remeta à Assembleia Municipal a 
demissão do Município da qualidade de membro daquela associação.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás descrita, 
apresentada pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, demitindo-se 
o Municipio de Nelas, da referida Associação, nos termos do art.º 9.º dos seus Estatutos, 
devendo a referida proposta ser presente à próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal 
de Nelas, para aprovação. --------------------------------------------------------------------------------- 
 

5 - CONTABILIDADE 
 
5.1.PAGAMENTO DE FATURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de agosto de 2012, no total de 736.106,09 � (setecentos e trinta e seis mil cento 
e seis euros e nove cêntimos), referente a Operações Orçamentais e no total de 56.104,64 � 
(cinquenta e seis mil cento e quatro euros e sessenta e quatro cêntimos), referente a Operações 
de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de Contabilidade. -------------------- 
 

6 � RECURSOS HUMANOS 
 
6.1.ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL DE RECRUTAMENTO PARA 
O PREENCHIMENTO DE VÁRIOS POSTOS DE TRABALHO � PROFESSORES � 
ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - AEC, EM REGIME DE 
CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, A TEMPO 
PARCIAL, E O AUMENTO TEMPORÁRIO DOS FUNDOS DISPONÍVEIS, NO 
MONTANTE A TRANSFERIR EM OUTUBRO DE 2012 PELA DIREÇÃO 
REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO, NOS TERMOS E PARA EFEITOS DA 
PORTARIA N.º 268-B/2012, DE 31 DE AGOSTO -  APROVAÇÃO;  
---- Presente uma informação, datada de 07 de setembro de 2012, do Senhor Vereador Dr. 
Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 
---- �Abertura de procedimento concursal de recrutamento para o preenchimento de vários 
postos de trabalho � Professores, em regime de contrato de trabalho por tempo determinado a 
tempo parcial ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Na sequência da aprovação do Mapa de Pessoal e de reunião interna, concluiu-se, entre 
outros, que dever-se-á proceder à abertura de procedimento concursal comum para o 
preenchimento de vários postos de trabalho � Professores para as Atividades de 
Enriquecimento Curricular, da carreira geral de Técnico Superior, em regime de contrato de 
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trabalho por tempo determinado a tempo parcial. Considerando que os lugares a preencher se 
encontram vagos em virtude de ter terminado o ano letivo, torna-se necessário abrir um 
procedimento concursal para o ano letivo 2012/2013 para recrutar dezasseis Professores para 
as Atividades de Enriquecimento Curricular: - 8 Lugares para Professores do Ensino de Inglês 
e 8 Lugares para Professores do Ensino de Música/ Ensino de Expressões Artísticas (plástica, 
dramática e musical) de forma a garantir o bom funcionamento das Escolas do Ensino Básico 
ao nível do ensino das Atividades de Enriquecimento Curricular, no âmbito do Despacho n.º 
14660/2008, de 26 de maio, do Ministério da Educação, alterado pelo Despacho 
n.º8683/2011, 28 junho de 2011. -------------------------------------------------------------------------
---- Havendo dezasseis lugares vagos no Mapa de Pessoal, de Técnico Superior, para 
Professores na área das Atividades de Enriquecimento Curricular, e tendo em conta o disposto 
no n.º 2 do artigo 6.º e do n.º 1, 3 do artigo 7.º da Lei 12-A/2008, de 27 de fevereiro, as verbas 
orçamentais dos serviços afetas a despesas com pessoal destinam-se a suportar os encargos 
com o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação dos postos de trabalho previstos, 
e não ocupados nos mapas de pessoal aprovados. -----------------------------------------------------
---- Considerando que no mapa de pessoal aprovado em reunião ordinária da assembleia 
municipal em 15 de dezembro de 2011, essas despesas foram previstas e, que a ocupação dos 
lugares é fundamental para a Autarquia, para garantir o funcionamento dos serviços. -----------
---- Foi verificada a existência de relevante interesse público no recrutamento e ponderada a 
carência de recursos humanos no setor de atividade a que se destina, bem como a evolução 
global dos recursos humanos do Município. ------------------------------------------------------------
---- Nesse sentido, informo V. Exa. que para a abertura do Procedimento Concursal de 
Recrutamento acima referenciado, é necessária a aprovação do Órgão Deliberativo sob 
proposta do Órgão Executivo, conforme determina o n.º 2 do artigo 46º da Lei 64-B/2011, de 
30 de dezembro, o artigo 4.º do Decreto-Lei, n.º 209/2009, de 3 de setembro e o n.º 3 do 
artigo 10.º, da Lei 12-A/2010, de 30 de junho, em conjugação com o artigo 50º da Lei n.º 12-
A/2008, de 27 de fevereiro, alínea a) do artigo 3.º e do n.º 2 do artigo 40º da Portaria n.º 83-
A/2009, de 22 de janeiro e ainda, da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, artigo 38, do Decreto-
Lei n.º 72-A/2010, de 18 junho, do artigo n.º 9 e 10, da Lei 12-A/2010, de 30 de junho de 
2010 e do artigo n.º 43, da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro e do artigo n.º 46 e 48, 64-
B/2011, de 30 de dezembro, para que assim se possa iniciar o recrutamento dos trabalhadores 
necessários à ocupação dos postos de trabalho previstos, e não ocupados, no mapa de pessoal 
aprovado, que abaixo se indica em tabela. --------------------------------------------------------------
---- Esta decisão deverá assentar igualmente na redação dos n.ºs 4 e 6, do art. 6º da Lei n.º 12-
A/2008, de 27 de Fevereiro e complementarmente, deverá ser igualmente designado e 
constituído um júri, nos termos do Artigo 20º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro. -----
---- O Município de Nelas obteve autorização dos membros do governo nos termos do 
disposto no n.º 3, do artigo 43.º da Lei 55-A/2010, de 31 de dezembro, através da informação 
n.º 234/DGDRH/2011 para o recrutamento de professores para as AEC´s, que por analogia 
nos termos do n.º 5 do artigo 46.º da Lei 64-B/2011, de 30 de dezembro, se mantém. -----------
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----- De acordo com o preâmbulo da Portaria 268-B/2012, de 31 de agosto, a necessidade de 
otimizar a articulação dos procedimentos que face à urgência do interesse público, manifesta-
se com maior evidência nas atividades de enriquecimento curricular na perspetiva de apoio à 
família, associada às exigências de gestão de recursos orçamentais imposta pela Lei 8/2012, 
de 21 de fevereiro, torna imprescindível a calendarização do regime temporal das 
transferências de verbas para as autarquias. ------------------------------------------------------------
---- A tabela seguinte indica o número de lugares colocados a concurso; a caracterização dos 
respetivos Postos de Trabalho, e as habilitações literárias exigidas: 

 
Re
f.ª. 

 

Postos de 
trabalho 

 
Caracterização do Posto de Trabalho 

Nº de 
Lugares 

Habilitações 
Literárias 
exigidas 

A 
Profes-
sores de 
Inglês 

Posto de Trabalho com conteúdo funcional 
inerente à carreira geral e categoria de Técnico 
Superior, conforme o Anexo à Lei 12- A/2008, 
de 27 de fevereiro, referido no n.º 2, do artigo 49, 
da mesma. 
ÁREA DE TRABALHO: - Perfil exigido: o 
previsto no art. 9º do Despacho n.º 14460/2008, de 
26 de maio, do Ministério da Educação. 

8 

Licenciatura 
e/ou outras 
habilitações 
exigidas no 
despacho 

14460/2008, 
alterado pelo 

Despacho 
n.º8683/2011 

B 

Profes-
sores das 
ativida-

des 
Lúdico 
Expres-

sivas 
(plástica, 
dramática 

e 
musical). 

Posto de Trabalho com conteúdo funcional 
inerente à carreira geral e categoria de Técnico 
Superior, conforme o Anexo à Lei 12- A/2008, 
de 27 de fevereiro, referido no n.º 2, do artigo 49, 
da mesma. 
ÁREA DE TRABALHO: - Perfil exigido: o 
previsto nos artigos 16º e 19º do Despacho n.º 
14460/2008, de 26 de maio, do Ministério da 
Educação. 

8 

Licenciatura 
e/ou outras 
habilitações 
exigidas no 
despacho 

14460/2008, 
alterado pelo 

Despacho 
n.º8683/2011 

---- V. Exa. superiormente decidirá, propondo, desde já a V. Exa, que solicite pronuncia dos 
serviços jurídicos sobre as matérias legais elencadas. -------------------------------------------------
----- Presente, também, uma informação, datada de 10 de setembro de 2012, da Jurista em 
serviço nesta Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------
---- Abertura de procedimento concursal de recrutamento para o preenchimento de vários 
postos de trabalho � Professores, em regime de contrato de trabalho por tempo determinado a 
tempo parcial ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- De acordo com o artigo 46.º n.º5 da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, -----------------
---- �O disposto no artigo 43.º da Lei n.º55-A/2010, de 31 de dezembro, na redação dada pelas 
Leis n.os 48/2011, de 26 de agosto, e 60-A/2011, de 30 de novembro, mantém-se em vigor 
para autarquias locais abrangidas pelo respetivo âmbito de aplicação�. ----------------------------
---- Ora, o n.º 7 do artigo 43.º da Lei n.º55-A/2010, de 31 de dezembro, na redação dada pelas 
Leis n.os 48/2011, de 26 de agosto, e 60-A/2011, de 30 de novembro, determina que, -----------
---- �As necessidades de recrutamento excecional de pessoal resultantes do exercício de 
atividades advenientes da transferência de competências da administração central para a 
administração local no domínio da educação, não estão sujeitas ao regime constante no 
presente artigo, na parte relativa à alínea b) do n.º3 e ao n.º6�. --------------------------------------
---- No ano de 2011, o Município de Nelas obteve autorização dos membros do governo 
(Informação n.º234/DGDRH/2011) para o recrutamento de professores para as AEC�s. Ora, 
se, ao abrigo do artigo 46.º n.º5 da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, o disposto no artigo 
43.º da Lei n.º55-A/2010, de 31 de dezembro, se mantém, os pressupostos que levaram à 
autorização do ano anterior também se mantêm. -------------------------------------------------------
---- No Preâmbulo da Portaria n.º268-B/2012, de 31 de agosto, determina-se que, ---------------
---- ��face à urgência do interesse público, que se manifesta com maior evidência, 
�atividades de enriquecimento curricular na perspetiva de apoio à família, associada às 
exigências na gestão dos recursos orçamentais imposta pela Lei n.º8/2012, de 21 de fevereiro, 
importa tornar clara para todos os intervenientes a calendarização das transferências dos 
meios financeiros para as autarquias, em respeito pelos instrumentos jurídicos que as 
consubstanciam�. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Esta portaria visa estabelecer o regime temporal das transferências das verbas para as 
autarquias locais destinadas, designadamente, aos apoios às Atividades de Enriquecimento 
Curricular, pois está aqui subjacente o interesse público das atividades de enriquecimento 
curricular na perspetiva de apoio à família. -------------------------------------------------------------
---- Pelas razões aduzidas, somos de parecer que, estando subjacente o interesse público na 
perspetiva de apoio à família e cumpridos os pressupostos acima referidos, bem como os 
constantes do artigo 46.º n.º 2 da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, poderá aplicar-se, por 
analogia, a autorização que consta da Informação n.º234/DGDRH/2011, proveniente do 
Secretário de Estado da Administração Local e Reforma Administrativa. -------------------------
---- Salvo melhor opinião, é este o nosso parecer. -----------------------------------------------------
---- É o que nos cumpre informar, a Senhora Presidente da Câmara superiormente o decidirá. -
---- Na informação do Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, acima 
descrita, encontra-se exarado um despacho da Senhora Presidente da Câmara, datado de 10 de 
setembro de 2012, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------
---- �Concordo. Nos termos dos n.ºs 5 e 6, do artigo 6.º, da LVCR, em caso de 
impossibilidade de ocupação do posto de trabalho por trabalhadores abrangidos pelo n.º 5, do 
art. 6º, da Lei 12-A/2008, de 27 de fevereiro, deverá proceder-se ao recrutamento de 
trabalhadores com relação jurídica de emprego por tempo determinado, ou sem relação 
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jurídica de emprego público previamente estabelecida. Nos termos do Artigo 20.º, da Portaria 
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, o júri será constituído, pelos seguintes elementos: Presidente: 
Dra. Lucília Maria Cabral Ferreira � Técnica Superior. Vogais efetivos: Dra. Sónia Soares 
Baptista � Técnica Superior que substituirá a Presidente nas suas faltas e impedimentos e Dra. 
Susana Alexandra Aires Leandro Almeida Cardoso � Técnica Superior. Vogais suplentes: 
Dra. Sandra Rita Vasconcelos Pereira � Técnica Superior e Dra. Paula Celeste Lourenço 
Vitória.� ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Senhor Presidente da Câmara afirmou que este pedido de pessoal tem em vista 
assegurar as atividades de enriquecimento curricular. -------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que só na 
presente data é que teve conhecimento das necessidades dos Agrupamentos de Escolas. -------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento concursal de 
recrutamento para o preenchimento de vários postos de trabalho � Professores � Atividades de 
enriquecimento curricular - AEC, em regime de contrato de trabalho por tempo determinado, 
a tempo parcial, e o aumento temporário dos fundos disponíveis, no montante a transferir em 
Outubro de 2012, pela Direção Regional de Educação do Centro, nos termos e para efeitos da 
Portaria n.º 268-B/2012, de 31 de agosto e de acordo com as informações do Senhor Vereador 
Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas e da Jurista desta Câmara Municipal, atrás 
descritas, devendo o presente assunto ser presente à próxima sessão ordinária da Assembleia 
Municipal de Nelas, para aprovação. --------------------------------------------------------------------  
 

7 - OBRAS PARTICULARES 
 
7.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, N.º 3, DO ART.º 65.º, DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI N.º 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
7.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos 
pela Senhora Presidente da Câmara, no período compreendido entre 21 de agosto de 2012 e 
03 de setembro de 2012, a qual fica anexa a esta ata (Anexo I), fazendo dela parte integrante. -
7.1.2.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
ENTRADOS NOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO � 
CONHECIMENTO 
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---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, 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 
21 de agosto de 2012 e 04 de setembro de 2012, a qual fica anexa a esta ata (Anexo II), 
fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------- 
7.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS E ADMISSÕES DE COMUNICAÇÃO 
PRÉVIA OU SUAS PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DA ALÍNEA D), DO N.º 3, DO ART.º 71.º, DO 
DEC.LEI N.º 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � 
APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos alvarás de licenças e 
admissão de comunicação prévia, ou suas prorrogações, caducadas, precedidas de audiência 
prévia, constantes na relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos 
Particulares, nos termos da alínea d), do número 3, do art.º 71.º, do Dec.Lei n.º 555/99, de 16 
de Dezembro, com posteriores alterações, no período compreendido entre 21 de agosto de 
2012 e 03 de setembro de 2012, a qual fica anexa a esta ata (Anexo III), fazendo dela parte 
integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.3.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE � AFIXAÇÃO DE CARTAZ 
PUBLICITÁRIO. LOCAL: PRAÇA DE SANTO ANTÓNIO, EM NELAS. 
REQUERENTE: OLGA MARIA MONTEIRO ALMEIDA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 28 de agosto de 2012, da Unidade Orgânica 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------- 
---- �Licenciamento de Publicidade ------------------------------------------------------------------- 
---- Olga Maria Monteiro Almeida, contribuinte n.º 219961603, com sede em Praça de Santo 
António, em Nelas, apresentou nestes serviços o requerimento n.º 5834, de 27/06/2012, em 
que solicita autorização para a afixação de cartaz publicitário, com as dimensões de 0.92m x 
1.10m. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 6.º, do Regulamento de Publicidade do Município de 
Nelas, a afixação de publicidade de natureza e finalidade comercial, desde que produzida com 
fins lucrativos, depende de licenciamento prévio da Câmara Municipal. --------------------------- 
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 9.º, do mesmo Regulamento, é da 
competência da Câmara Municipal a decisão final sobre o pedido de licenciamento de 
publicidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 12.º 
do regulamento supra.�------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a afixação de cartaz publicitário, em 
frente do estabelecimento comercial, sito na Praça de Santo António, em Nelas, em que é 
requerente Olga Maria Monteiro Almeida, nos termos e de acordo com a informação da 
Unidade Orgânica Administrativa e Financeira. ------------------------------------------------------- 
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7.4.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE � ANÚNCIO LUMINOSO E 
CINCO PLACAS DE SINALIZAÇÃO. LOCAL: VARIANTE DE NELAS. 
REQUERENTE: OLGA MARÍLIA DA COSTA AZEVEDO PEREIRA, 
UNIPESSOAL, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 30 de agosto de 2012, da Unidade Orgânica de Obras 
e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------
---- �Licença de publicidade � Anúncio luminoso e cinco placas de sinalização. Registo n.º 
4086, de 03/05/2012. Local: Variante de Nelas. Requerente: Olga Marília da Costa Azevedo 
Pereira, Unipessoal, Ld.ª ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação da Requerente: ------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Foi solicitado autorização para instalar um anúncio luminoso e cinco placas de 
sinalização para identificação e localização da farmácia. Contudo, em reunião de Câmara 
Municipal de 29/05/2012, o assunto foi retirado para estudo mais aprofundado relativo à 
localização das mesmas. Assim sendo, no dia 28/08/2012 a empresa requerente apresenta 
nova proposta, conforme peças em anexo. -------------------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas é da competência 
da Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento da publicidade. ----------------------
---- Artigo 8.º - Dispensa de projeto de execução. ----------------------------------------------------- 
---- 1 � São isentos de licença: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Alínea g) Os anúncios destinados à identificação e localização das farmácias, de 
profissões médicas e paramédicas e de outros serviços, desde que especifiquem apenas os 
titulares, o horário de funcionamento e, quando for o caso a especificação. ----------------------- 
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim sendo, visto que os anúncios se destinam à identificação e localização da 
farmácia, de acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas, artigo 8.º, 
encontra-se isento de licenciamento de publicidade. -------------------------------------------------- 
---- Portanto, deixo à consideração de V.ª Ex.ª autorizar, ou não, a nova proposta de 
localização dos anúncios de publicidade. --------------------------------------------------------------- 
---- 2. Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a afixação de um anúncio luminoso e 
cinco placas de sinalização, refentes à localização de farmácia, na Variante de Nelas, em que 
é requerente a firma Olga Marília da Costa Azevedo Pereira, Unipessoal, Ld.ª, nos termos e 
de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, 
atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7.5.PEDIDO DE LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE UM DIVERTIMENTO 
PÚBLICO � FESTA RELIGIOSA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DAS DORES. 
LOCAL: ADRO DA IGREJA MATRIZ DE CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: 
FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE CANAS DE SENHORIM 
� APROVAÇÃO  
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---- Presente uma informação, datada de 27 de agosto de 2012, da Unidade Orgânica 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------- 
---- �Licença para a realização de divertimento público ---------------------------------------------- 
---- 1 � Solicitação da requerente: ------------------------------------------------------------------------ 
---- Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Canas de Senhorim, contribuinte fiscal n.º 
501285164, solicita a concessão de licença para a realização de divertimento público, por 
ocasião dos festejos em honra de Nossa Sr.ª das Dores, no Adro da Igreja Matriz de Canas de 
Senhorim, Freguesia de Canas de Senhorim, nos dias 15 e 16 de setembro, entre as 18:30 h e 
as 02:00 h e as 09:00 h e as 19:00 horas, respetivamente. --------------------------------------------
---- 2. Parecer dos Serviços ------------------------------------------------------------------------------- 
---- A realização de bailes e outros divertimentos públicos organizados nas vias públicas e 
demais lugares públicos carece de licenciamento municipal, de acordo com o n.º 1, do art.º 
50.º, do Regulamento sobre Licenciamento de Atividades Diversas previstas no D.L. n.º 
264/2002, de 25/11 e no D.L. n.º 310/2002, de 18/12. ------------------------------------------------
---- 3. O referido pedido cumpre os requisitos para atribuição de licença para realização de 
espetáculos de divertimento público. -------------------------------------------------------------------- 
---- 4. Na atribuição da referida licença são impostas as seguintes condições: --------------------
---- a) Pela emissão da licença é devido o pagamento da respetiva taxa fixada no artigo II, 
número 2.2, alínea b), do �Regulamento e Tabela de Taxas de Nelas�; ----------------------------
---- b) Na via de acesso das viaturas de socorro, o estacionamento de veículos só deve ser 
permitido se dele não resultar prejuízo para o cumprimento das disposições contidas do 
Capítulo II, do Decreto-Lei n.º 34/95, de 16 de dezembro; ------------------------------------------- 
---- c) A entidade organizadora deverá tomar medidas necessárias de forma a assegurar a 
segurança de todos os intervenientes. -------------------------------------------------------------------- 
---- d) Deve ser dado conhecimento à GNR de Canas de Senhorim.� ------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização de um divertimento público - 
Festa religiosa em honra de Nossa Senhora das Dores, que irá decorrer nos dias 15 e 16 de 
setembro de 2012, no Adro da Igreja Matriz de Canas de Senhorim, requerida pela Fábrica da 
Igreja Paroquial da Freguesia de Canas de Senhorim, nos termos e de acordo com a 
informação da Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, atrás descrita. -------------------- 
7.6.PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � FESTA RELIGIOSA EM 
HONRA DE NOSSA SENHORA DAS DORES. LOCAL: ADRO DA IGREJA MATRIZ 
DE CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL 
DA FREGUESIA DE CANAS DE SENHORIM � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 27 de agosto de 2012, da Unidade Orgânica 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
---- �Licença especial de ruído ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 � Solicitação da requerente: ------------------------------------------------------------------------ 
---- Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Canas de Senhorim solicita a concessão de 
licença especial de ruído (LER) para a realização de Festa Popular (Festa de Nossa Senhora 
das Dores) no Adro da Igreja Matriz de Canas de Senhorim, nos dias 15 e 16 de setembro de 
2012, entre as 18:30 h e as 02:00 h, de sábado e das 09:00 h e as 19:00 h de domingo. ---------
---- 2. Parecer dos Serviços ------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com os artigos 14.º e 15.º, do D.L. n.º 9/2007, de 17/01, alterado pelo D.L. n.º 
278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral de Ruído, o exercício de atividades 
ruidosas de caráter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode ser 
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autorizada mediante a emissão de LER a conceder, em casos devidamente justificados, pela 
Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O referido pedido cumpre os requisitos para atribuição da LER. ----------------------------
---- 4. Na atribuição da referida licença costumam ser impostas as seguintes condições: -------- 
---- a) Pela emissão das licenças é devido o pagamento das respetivas taxas fixadas no 
Regulamento e 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 02:00 horas de sábado; ------------------------
---- d) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adotar as medidas 
adequadas para reduzir o ruído na fonte e se as autoridades o entenderem, poderá ter de cessar 
o ruído de imediato; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- e) Dar conhecimento da licença especial de ruído à GNR de Canas de Senhorim. -----------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a emissão de licença especial de ruído 
para a realização de festa popular - Festa religiosa em honra de Nossa Senhora das Dores - 
que irá decorrer nos dias 15 e 16 de setembro de 2012, entre as 18:30 h e as 02:00 h, de 
sábado e das 09:00 h e as 19:00 h de domingo, requerida pela Fábrica da Igreja Paroquial da 
Freguesia de Canas de Senhorim, nos termos e de acordo com a informação da Unidade 
Orgânica Administrativa e Financeira, atrás descrita. -------------------------------------------------
7.7.FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE CANAS DE 
SENHORIM � PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS 
MUNICIPAIS � TAXAS PELA LICENÇA DE REALIZAÇÃO DE DIVERTIMENTO 
PÚBLICO E LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � FESTA RELIGIOSA EM HONRA 
DE NOSSA SENHORA DAS DORES, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2012 � 
LOCAL: ADRO DA IGREJA MATRIZ DE CANAS DE SENHORIM - ISENTAR, OU 
REDUZIR, OU INDEFERIR O PEDIDO 
---- Presente uma informação, datada de 27 de agosto de 2012, da Unidade Orgânica 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
---- �Pedido de isenção do pagamento de taxas -------------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação do Requerente------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Canas de Senhorim solicita isenção do 
pagamento das taxas municipais pela realização de divertimento público � Festa em honra de 
Nossa Sr.ª das Dores � nos dias 15 e 16 de setembro de 2012. -------------------------------------- 
---- 2. De acordo com o artigo 5.º, n.º 2, alínea c), do Regulamento e Tabela de Taxas 
Municipais, 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 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. ---------------------------------------------------  
---- 3. As isenções e reduções referidas são concedidas por deliberação de 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.----------------------
---- Assim sendo, deixo à consideração de V. Ex.ª isentar, reduzir ou indeferir o pedido.� ------
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia 
de Canas de Senhorim do pagamento de taxas municipais devidas pela licença de realização 
de um divertimento público, Festa em honra de Nossa Sr.ª das Dores e licença especial de 
ruído, que irá decorrer nos dias 15 e 16 de setembro de 2012, entre as 18:30 h e as 02:00 h, de 
sábado e das 09:00 h e as 19:00 h de domingo, requerida pela Fábrica da Igreja Paroquial da 
Freguesia de Canas de Senhorim, nos termos e de acordo com a informação da Unidade 
Orgânica Administrativa e Financeira, atrás descrita. ------------------------------------------------- 
7.8.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. LOCAL: 
RUA DR. EDUARDO MARIA DOS SANTOS, EM CANAS DE SENHORIM. 
REQUERENTE: OLIVEIRA & OLIVEIRA, LD.ª � RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vice-Presidente, 
Dr. Manuel da Conceição Marques, datado de 30 de agosto de 2012, em que aprovou a 
emissão de licença especial de ruído, para o estabelecimento Pool Lounge Café, sito na Rua 
Dr. Eduardo Maria dos Santos, em Canas de Senhorim, onde se efetuou um espetáculo de 
karaoke, nos dias 31 de agosto de 2012 e 01, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de setembro de 
2012, entre as 21:00 horas e a 01:00 hora dos dias seguintes e requerida pela firma Oliveira & 
Oliveira, 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 30 de agosto de 2012, da Unidade 
Orgânica Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 
---- �Licença especial de ruído ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------ 
---- A firma Oliveira & Oliveira, Ld.ª solicita a concessão de licença especial de ruído (LER) 
para um karaoke, a realizar no seu estabelecimento de bebidas �Pool Lounge Café�, sito na 
Rua Dr. Eduardo Maria dos Santos, em Canas de Senhorim, no dia 31/08/2012 e 01/09/2012, 
07/09/2012 e 08/09/2012, 14/09/2012 e 15/09/2012, 21/09/2012 e 22/09/2012, 28/09/2012 e 
29/09/2012, entre as 21:00 h e as 01:00 h. -------------------------------------------------------------- 
---- 2. Parecer dos serviços: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o artigo 14.º e 15.º, do D.L. n.º 9/2007, de 17/01, alterado pelo D.L. n.º 
278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral de Ruído, o exercício de atividades 
ruidosas de carácter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode ser 
autorizada mediante licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, 
pela Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O referido pedido cumpre os requisitos para atribuição da LER. ----------------------------
---- 4. Na atribuição da referida licença costumam ser impostas as seguintes condições: --------
---- a) Pela emissão das licenças é devido o pagamento das respetivas taxas fixadas no 
Regulamento e Tabela de Taxas; ------------------------------------------------------------------------- 
---- b) A utilização do aparelho de som não deverá ser susceptível de originar problemas para 
a saúde a bem-estar da vizinhança; ---------------------------------------------------------------------- 
---- c) A música não de deverá prolongar além da 01:00h; -------------------------------------------
---- d) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adotar as medidas 
adequadas para reduzir o ruido na fonte e se as autoridades o entenderem, poderá ter de cessar 
o ruído de imediato; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- e) Dar conhecimento da licença especial de ruído à GNR de Canas de Senhorim.� ---------
7.9.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. LOCAL: 
QUINTA DO CASTANHEIRO � BAR DO NOVO, EM CALDAS DA FELGUEIRA. 
REQUERENTE: JOSÉ ANTÓNIO LOUREIRO LOPES NOVO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 31 de agosto de 2012, da Unidade Orgânica 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
---- �Licença especial de ruído (LER) ------------------------------------------------------------------- 
---- 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 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de setembro de 2012, entre as 22:00 horas e as 
04:00 horas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Parecer dos serviços: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o artigo 14.º, do D.L. n.º 9/2007, de 17/01, alterado pelo D.L. n.º 
278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral de Ruído, é proibido o exercício de 
atividades ruidosas de carácter temporário nas proximidades de edifícios de habitação aos 
sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20:00 horas e as 08:00 horas, assim 
como nas imediações de escolas, durante o respetivo horário de funcionamento e hospitais, ou 
estabelecimentos similares. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Atento o disposto no artigo 15.º, do referido Regulamento, o exercício de atividades 
ruidosas temporárias 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. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O pedido em questão cumpre os requisitos para atribuição da Licença Especial de 
Ruído. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. Na atribuição da licença especial de ruído costumam ser impostas as seguintes 
condições: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Pela emissão da licença é devido o pagamento das respetivas taxas fixadas no 
Regulamento e Tabela de Taxas; ------------------------------------------------------------------------- 
---- b) A utilização do aparelho de som não deverá ser susceptível de originar problemas para 
a saúde a bem-estar da vizinhança; ---------------------------------------------------------------------- 
---- c) A música não de deverá prolongar além da 04:00h da manhã; -------------------------------
---- d) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, o requerente deverá adotar as 
medidas adequadas para reduzir o ruido na fonte e se as autoridades o entenderem, poderá ter 
de cessar o ruído de imediato; ---------------------------------------------------------------------------- 
---- e) O requerente deve dar conhecimento da licença especial de ruído à GNR de Nelas.� ---- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a emissão de licença especial de ruído, 
para o estabelecimento Bar O Novo, sito na Quinta do Castanheiro, em Caldas da Felgueira, 
onde se vai efetuar um espetáculo de karaoke, nos dias 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de setembro de 
2012, entre as 22:00 horas e as 04:00 horas dos dias seguintes e requerida por José António 
Loureiro Lopes Novo, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica 
Administrativa e Financeira, atrás descrita. ------------------------------------------------------------- 
7.10.LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � ESPETÁCULO DE KARAOKE. BAR 
FÓRUM. LOCAL: RUA DO POMBAL, EM NELAS. REQUERENTE: NUNO 
MANUEL PÊGAS AMARAL � RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, Dr.ª 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, datado de 04 de setembro 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 no dia 08 de setembro 
de 2012 e onde se vai efetuar um espetáculo de karaoke no dia 29 de setembro de 2012, entre 
as 22:30 horas e as 04:00 horas dos dias seguintes e requerida por Nuno Manuel Pêgas 
Amaral, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este ato deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 04 de setembro 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 representante 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 08 e 29 de setembro de 
2012, entre as 22:30 h e as 04:00 h. ---------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Parecer dos serviços: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Atento o disposto no artigo 14.º, do RGR, é proibido o exercício de actividades ruidosas 
de carácter 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 respectivo horário de funcionamento e hospitais ou estabelecimentos similares. -----
---- O exercício das actividades referidas no artigo 15.º 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 respectiva taxa fixada no 
Regulamento e Tabela de Taxas; ------------------------------------------------------------------------- 
---- b) A utilização do aparelho de som não deverá ser susceptível de originar problemas para 
a saúde e bem-estar da vizinhança; ---------------------------------------------------------------------- 
---- c) A música não se deverá prolongar além das 04:00 h da manhã; -----------------------------
---- d) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adoptar as medidas 
adequadas para reduzir o mesmo na fonte e se as autoridades policiais o entenderem, poderá 
ter de cessar a actividade de imediato; -------------------------------------------------------------------
---- e) O requerente deve dar conhecimento da licença especial de ruído à GNR de Nelas.� ---- 
7.11.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2012 - 
RESTAURANTE �O PEDRO�. LOCAL: AV.ª 21 DE MARÇO, N.º 7, EM SANTAR. 
REQUERENTE: MARIA BEATRIZ PEREIRA PINA SANTOS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 29 de agosto de 2012, da Unidade Orgânica 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
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---- �Horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais -----------------------------------
---- Recebido o requerimento n.º 6333, de 12/07/2012, em que Maria Beatriz Pereira Pina 
Santos, na qualidade de entidade exploradora do estabelecimento comercial de restauração �O 
Pedro�, sito na Freguesia de Santar, solicita a concessão do mapa de horário do seu 
estabelecimento comercial que, nos termos do artigo 7.º, do Regulamento Municipal dos 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços, pode 
funcionar entre as 06:00 h e as 02:00 h. ----------------------------------------------------------------- 
---- Sendo que se verificam os pressupostos para a concessão 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 concessão do mapa de horário para o 
ano de 2012, para o estabelecimento comercial de café/restaurante �O Pedro�, sito na Av.ª 21 
de março, n.º 7, em Santar, com o horário de funcionamento das 07:00 h às 02:00 horas da 
manhã, sem paragem para almoço e com encerramento semanal à quarta-feira, em que é 
requerente Maria Beatriz Pereira Pina Santos, nos termos e de acordo com a informação da 
Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, atrás descrita. --------------------------------------
7.12.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2012 
�SAPATARIA�. LOCAL: AV.ª JOÃO XXIII, EDIFÍCIO CENTRAL, PISO 0, LOJA 
18, EM NELAS. REQUERENTE: OLGA MARIA MONTEIRO ALMEIDA � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 27 de agosto de 2012, da Unidade Orgânica 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
---- �Horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais -----------------------------------
---- Olga Maria Monteiro Almeida, apresentou requerimento (n.º 5837, de 27/06/2012) 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 período de funcionamento, 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 comercial de sapataria, sito na Av.ª João XXIII, Edifício 
Central, Piso 0, Loja 18, em Nelas, com o horário de funcionamento, de segunda a sexta, das 
09:30 horas às 19:00 horas, ao sábado das 09:30 horas às 13:00 horas, com paragem para 
almoço das 12:30 horas às 14:00 horas e com encerramento semanal ao domingo, em que é 
requerente Olga Maria Monteiro Almeida, nos termos e de acordo com a informação da 
Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, atrás descrita. -------------------------------------- 
7.13.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2012 
�CAFÉ/BAR ROSAS DO MONDEGO�. LOCAL: VALE DE MADEIROS. 
REQUERENTE: SANDRA CRISTINA RAMOS ABRANTES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 22 de agosto de 2012, da Unidade Orgânica 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
---- �Horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais -----------------------------------
--- A munícipe Sandra Cristina Ramos Abrantes apresentou requerimento (n.º 7581, de 
22/08/2012) em que solicita a renovação do mapa de horário do seu estabelecimento 
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comercial de café/bar denominado �Rosas do Mondego�, sito em Vale de Madeiros, freguesia 
de Canas de Senhorim. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nos termos da alínea a), do artigo 7.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, o referido estabelecimento insere-se no período de funcionamento, entre as 06:00 h e 
as 02:00 h. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Uma vez que se verificam os pressupostos para renovação do mapa de horário solicitado, 
deve o assunto ser agendado para reunião de câmara. ------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a renovação do mapa de horário para o 
ano de 2012, para o estabelecimento comercial de café/bar denominado �Café Rosas do 
Mondego�, sito em Vale de Madeiros, com o horário de funcionamento das 09:00 horas às 
02:00 horas, sem paragem para almoço e sem encerramento semanal, em que é requerente 
Sandra Cristina Ramos Abrantes, nos termos e de acordo com a informação da Unidade 
Orgânica Administrativa e Financeira, atrás descrita. -------------------------------------------------
7.14.RECLAMAÇÃO RELATIVA AO RUÍDO PROVENIENTE DO BAR FÓRUM, 
DE NELAS. RECLAMANTE: JOAQUIM BORGES AIRES � APRECIAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 29 de agosto de 2012, da Unidade Orgânica de Obras 
e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------- 
---- �Reclamação relativa ao ruído proveniente do Bar Fórum. Registo n.º 6515, de 
17/07/2012; n.º 5444, de 15/06/2012 e n.º 5197, de 08/06/2012. Requerente: Joaquim Borges 
Aires. Local: Nelas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I � Solicitação do Requerente: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O reclamante informa que mesmo com a realização de obras no estabelecimento Bar 
Fórum, continua a existir ruído, principalmente com a entrada e saída de pessoas. ---------------
---- II � Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com a reunião datada de 29/05/2012, a Câmara, tendo em conta que os 
representantes do Bar Fórum já se comprometeram a efetuar as obras, deliberou, por 
unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelos Serviços Técnicos de Obras, relativamente 
à reclamação apresentada pelos moradores da Rua do Pombal e da Rua Albino Pais, em 
Nelas, referente ao ruído proveniente do Bar Fórum devido à realização de música ao vivo e 
karaoke aos fins de semana. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Propostas apresentadas à Câmara Municipal: --------------------------------------------------- 
---- a) Proposta dos representantes dos moradores: Propõem a substituição da porta principal 
pela colocação de duas portas corta-som, de fecho automático controlado1, ou seja, apenas 
quando se fecha uma das portas, se abre a outra. Sugere ainda a substituição das janelas de 
vidro simples por janelas de vidro duplo, bem como a substituição da porta secundária (virada 
para a Rua Dr. Albino Pais) por uma porta corta-som. 1Nota: No Distrito de Viseu não existe 
nenhum estabelecimento com este tipo de solução. --------------------------------------------------- 
---- b) Proposta dos Serviços Técnicos de Obras: Substituir a porta interior do tipo �vai-vem� 
por uma de alumínio idêntica à exterior, de forma a criar uma antecâmara. Quanto ao 
isolamento lateral, proponho a colocação de poliestireno, vulgo �esferovite�, na janela de 
vidro simples, durante a realização de atividades diversas (Karaoke, música ao vivo, etc), bem 
como manter as portadas exteriores da porta fechadas. ----------------------------------------------- 
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
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---- 1. Verificou-se que o proprietário do estabelecimento de bebidas substituiu a porta do tipo 
�vai-vem� por uma porta de vidro duplo, com caixilharia em alumínio, com fecho mecânico, 
criando uma antecâmara. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Quanto à janela que dá para o largo, encontra-se com uma antecâmara, de arrumos, 
com uma porta madeira para o salão interior. ---------------------------------------------------------- 
---- 3. Quanto à porta e janela lateral, substituiu a porta por uma de vidro duplo, com 
caixilharia em alumínio e colocou uma janela no interior, de forma a criar uma antecâmara 
com a janela exterior. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Conclusão: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. De visita ao local, no período da tarde, colocou-se o som muito elevado no interior do 
estabelecimento e, a um metro da porta da entrada não se ouvia qualquer ruído. Inclusive, no 
periodo noturno, por volta das 24:00 horas, em duas sextas-feiras, os Serviços passaram pelo 
local e não verificaram ruído no exterior, quando se realizava um espetáculo de karaoke no 
interior. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Efetivamente, quando da entrada e saída de pessoas do Bar, existe alguma propagação e 
ruído, especialmente se abrirem as duas portas. Contudo, a única forma de prevenir esta 
situação, é com o encerramento do estabelecimento. -------------------------------------------------- 
---- Assim sendo, salvo melhor opinião, visto que o reclamante é o único afetado pelo ruído 
do estabelecimento, por se encontrar em frente à porta de entrada do estabelecimento, deverá 
este tomar medidas por forma a reduzir/isolar o ruído, como por exemplo, através do recurso 
à colocação de poliestireno, vulgo �esferovite�, nos vãos exteriores, nas noites de espetáculos. 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, não atender a reclamação do requerente Joaquim 
Borges Aires, em virtude de todas as obras legalmente exigidas pelos Serviços Técnicos de 
Obras, terem sido realizadas pelo Bar Fórum. ---------------------------------------------------------   
 

ENCERRAMENTO 

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

A Presidente, 
 

__________________________________________ 
 

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

__________________________________________ 


