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ACTA N.º 19 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE NELAS, REALIZADA EM ONZE DE OUTUBRO DE DOIS 
MIL E ONZE  

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

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, com cinco votos a favor, dos Senhores Vereadores, Dr. 
Manuel da Conceição Marques, Adelino José Borges Amaral, Dr. Osvaldo Luis dos Santos 
Coelho Seixas, Hélder José Gomes Ambrósio e Dr. Jorge David Sousa Paiva e duas 
abstenções, da Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo 
Silva Pedro e da Senhora Vereadora Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo, a acta 
da reunião ordinária pública anterior, realizada em 27 de Setembro de 2011, 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 a Senhora Vereadora Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo, declararam que se 
abstiveram na votação da aprovação da acta da reunião ordinária pública, realizada em 27 de 
Setembro de 2011, 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: 364.975,06 � (trezentos e sessenta e quatro mil 
novecentos e setenta e cinco euros e seis cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
185.966,13 � (cento e oitenta e cinco mil novecentos e sessenta e seis euros e treze cêntimos).  

 
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 

 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou os seguintes assuntos para serem incluídos 
na Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Transporte Escolar. Requerente: Maria de Fátima Serra Abrantes Loureiro - 
Comparticipação de 50% do valor do passe escolar de sua educanda Sara Abrantes Loureiro � 
Aprovação; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Transporte Escolar. Requerente: Maria Luísa de Jesus Simões - Comparticipação de 
50% do valor do passe escolar de sua educanda Jessica Simões Alves � Aprovação; ------------ 
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---- - Transporte Escolar. Requerente: Maria Isabel Borges Roque da Silva � Comparticipação 
na totalidade do valor do passe escolar de sua educanda Marisa Roque da Silva � Aprovação; 
 
---- - Pedido de isenção do pagamento de refeições para o aluno João Manuel Reis. 
Requerente: Ana Paula Reis � Aprovação; -------------------------------------------------------------  
---- 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 
 
---- Não foram apresentados assuntos no Período de Antes da Ordem do Dia. --------------------  

 
ORDEM DO DIA 

 
1 � OBRAS PÚBLICAS 

 
1.1.REPARAÇÃO DA COBERTURA DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE 
NELAS � ACORDO CELEBRADO ENTRE A FIRMA CONSTRUÇÕES GABRIEL A. 
S. COUTO, S. A. E O MUNICÍPIO DE NELAS � LIBERTAÇÃO DE GARANTIAS 
BANCÁRIAS � APROVAÇÃO  
---- Presente um ofício, enviado ao Ex.m.º Senhor Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Viseu, pelos advogados representantes da firma Construções Gabriel A. S. Couto, S.A. e do 
Município de Nelas, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.º Senhor Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu ---------------------------- 
---- Proc. N.º 94/11.3BEVIS � Outros Processos Cautelares (Del. 825/05) ------------------------
---- Construções Gabriel A. S. Couto, S.A. e Município de Nelas, requerente e requerida nos 
autos à margem referenciados, acordam em pôr fim ao presente Processo Cautelar, como 
segue: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. º - Nesta data, a requerida liquida em 20.557,64 � o valor da reparação da cobertura do 
Pavilhão Gimnodesportivo de Nelas referido no artigo 1.º, da p. i., para pagamento do qual já 
recebeu o montante de 8.177,38 � decorrente do accionamento da garantia bancária referida 
nos artigos 31.º e 32.º, da p. i. e nesta data recebe a quantia de 12.380,26 �, através do cheque 
n.º 9500021137, sacado sobre o Santander Totta. ------------------------------------------------------ 
---- 2.º - Este montante de 20.557,64 � fica a ser detido pela requerida a título de garantia. ----
---- 3.º - Na procedência da acção principal, da qual decorra a inexigibilidade da obrigação de 
reparação da cobertura do referido Pavilhão, a requerida obriga-se a devolver à requerente a 
quantia de 20.557,64 �, no prazo de oito dias, após o trânsito da sentença. ------------------------ 
---- 4.º - Na improcedência da acção principal, a requerida considera-se definitivamente 
ressarcida com a referida quantia que detém, nada mais podendo reclamar à requerente seja a 
que título for. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- 5.º - A requerida obriga-se a comunicar imediatamente à COSEC � Companhia de 
Seguros de Créditos, S.A. o cancelamento das apólices referidas no artigo 12.º da p. i., 
identificadas com os números 807436/02; 808368/05 e 809195/06, dos montantes, 
respectivamente, de 25.688,09 �, 14.963,94 � e 10.724,15 �. ----------------------------------------
---- 6.º - Custas em partes iguais, prescindindo de custas de parte e procuradoria na parte 
disponível. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 03 de Outubro de 2011, da Unidade 
Orgânica de Projectos e Planeamento Municipal, que a seguir se transcreve: --------------------- 
---- �Pavilhão Gimnodesportivo de Nelas � Reparação da cobertura ------------------------------- 
---- 1. Resumo histórico ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em 22/09/1998 foi elaborado o Auto de Recepção Provisória Parcial devido a defeitos 
detectados na obra que impediam o seu uso pleno. Estes defeitos foram corrigidos pela firma 
adjudicatária, à excepção da cobertura onde se verificavam infiltrações de água. ----------------
---- Ao longo destes anos a firma foi tentando corrigir esta falha com a aplicação de produtos 
que não se mostraram eficazes, mantendo-se o problema sempre que chovia. -------------------- 
---- 2. Situação recente ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Face a este facto, que a firma nunca conseguiu resolver, com o apoio jurídico dos 
Serviços, procedeu-se ao accionamento de uma das garantias bancárias de 8.177,38 �, valor 
que a respectiva entidade bancária devolveu à Câmara. ---------------------------------------------- 
---- O assunto foi a Tribunal Administrativo, tendo-se chegado ao seguinte acordo: -------------
---- - A Câmara procederia a novo concurso para reparação da cobertura, cujo custo seria 
assegurado pela firma �Gabriel A.S. Couto, S.A.�, na condição de lhe serem libertadas as 
restantes garantias. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Procedeu-se, então, ao concurso referido que foi adjudicado à firma �Edisteel � Construir 
em Aço�, pela quantia de 19.394,00 � + IVA = 20.557,64 �, tendo a firma �Gabriel A.S. 
Couto, S.A.� entregue o diferencial entre este valor e o já obtido com o accionamento da 
garantia bancária (20.557,64 � - 8.177,38 � = 12.380,26 �). ----------------------------------------- 
---- 3. Conclusão -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Face ao exposto, solicito a V.ª Ex.ª a libertação das garantias retidas da firma �Gabriel 
A.S. Couto, S.A.�, ficando a cobertura coberta pela garantia apresentada pela actual 
adjudicatária. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que se 
congratulava com o facto de se ter sido posto fim a uma má construção de uma obra, herdada 
dos Executivos Municipais do Partido Socialista. -----------------------------------------------------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, libertar as garantias bancárias da obra de 
�Pavilhão Gimnodesportivo de Nelas�, adjudicada à firma Construções Gabriel A. S. Couto, 
S.A., nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Projectos e 
Planeamento Municipal, atrás descrita. ------------------------------------------------------------------ 
1.2.ROTUNDAS DE CANAS DE SENHORIM � PROTOCOLO CELEBRADO COM A 
E.P. - ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A. � CONHECIMENTO  
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---- Presente um protocolo, celebrado entre a EP � Estradas de Portugal, S.A. e o Município 
de Nelas, tendo em vista a construção de duas rotundas, em Canas de Senhorim, que a seguir 
se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- PROTOCOLO ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Entre: EP - Estradas de Portugal, S.A., representada neste ato pelo Vogal do Conselho de 
Administração, José Emílio Coutinho Garrido Castel-Branco, daqui em diante designada por 
EP e o Município de Nelas, representado neste ato pela Presidente da Câmara Municipal, 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, doravante designado por MN. ---------------
---- Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - O MN apresentou à EP um pedido de parecer para aprovação do projeto que prevê a 
execução de duas rotundas aos kms 85,300 e 85,600 na EN234, em Canas de Senhorim, que 
tem por objetivo a melhoria das condições de segurança da circulação rodoviária no local; ----
---- - O MN manifestou, perante a EP, o interesse em proceder à integração paisagística das 
rotundas em causa, bem como dotar as intersecções de iluminação pública; ----------------------
---- - A EP considera que a solução apresentada é adequada, visando a garantia das condições 
de fluidez e segurança da circulação, tendo prevista a intervenção no âmbito do seu Plano de 
Investimentos; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - A minuta do protocolo que ora se vai celebrar foi aprovada pelo Conselho de 
Administração da EP, em reunião de 2011.08.17 e pela Presidente Câmara Municipal de 
Nelas, nos termos do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei 169/99, de 19 de Setembro, com as 
alterações pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro, em ___. ------------------------------------------ 
---- É celebrado o presente protocolo, que se rege pelo clausulado subsequente: -----------------
----- Cláusula 1.ª (Objeto) --------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O presente protocolo tem por objeto o estabelecimento dos termos e condições para 
efeitos de execução de duas rotundas ao km 85,300 (cujas coordenadas, no sistema ETRS89, 
são 20.071 e 92.025) e ao km 85,600 (cujas coordenadas, no sistema ETRS89, são 20.256 e 
92.218) na EN234, em Canas de Senhorim, sua integração paisagística e iluminação pública, 
de acordo com o desenho anexo. ------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 2.ª (Obrigações do MN) ------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O MN responsabiliza-se pela elaboração dos estudos e dos projetos para as obras 
mencionadas na Cláusula 1ª, submetendo-os à prévia aprovação da EP, assim como pelas 
expropriações necessárias, obtendo os pareceres, as licenças, as autorizações técnicas ou de 
qualquer outra natureza, com respeito pelos procedimentos previstos, e praticará todos os 
demais atos legalmente exigidos aos níveis Nacional e Comunitário. ------------------------------
---- 2. O MN ou outra entidade por si designada nos termos da lei, assume-se como dono de 
obra relativamente às intervenções mencionadas na Cláusula 1ª (com exclusão da 
pavimentação da faixa de rodagem e da colocação da rede elétrica), competindo-lhe, geri-las, 
executá-las por administração direta e fiscalizá-las desde o início da obra, até à sua conclusão, 
cabendo-lhe a responsabilidade pela execução material, financeira e contabilística, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula 3ª deste protocolo. -------------------------------------------------- 
---- 3. O MN obriga-se, no prazo de 15 dias após a ocorrência de cada um dos factos, a 
comunicar à EP, a data do início das intervenções e o prazo de execução das mesmas 
mencionadas na Cláusula 1ª. ------------------------------------------------------------------------------ 
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---- 4. O MN ou outra entidade por si designada nos termos da lei, assume-se como dono de 
obra relativamente à pavimentação das faixas de rodagem e colocação da rede elétrica, 
competindo-lhe lançá-la, geri-la, executá-la e fiscalizá-la, desde a fase do anúncio do 
concurso até à sua conclusão, cabendo-lhe a responsabilidade pela execução material, 
financeira e contabilística, sem prejuízo do disposto na Cláusula 3ª deste protocolo. ------------
---- 5. Para a intervenção referida no número anterior, o MN obriga-se, no prazo de 15 dias 
após a ocorrência de cada um dos factos, a comunicar à EP o lançamento do concurso, a data 
e o valor da adjudicação e o prazo de execução bem como a data da efetiva consignação. ------
---- 6. Quaisquer alterações aos projetos ou ao plano de trabalhos das intervenções 
mencionadas na Cláusula 1ª, terão de ser previamente aceites pela EP, que se deverá 
pronunciar sobre os trabalhos que não estejam de acordo com os projetos ou com o plano de 
trabalhos aprovados. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 7. O MN assume também a responsabilidade contratual ou extra contratual emergente de 
quaisquer atos ou omissões que se enquadrem nos seus poderes de gestão pública ou de 
gestão privada, perante a EP ou quaisquer terceiros, relacionados direta ou indiretamente com 
o presente protocolo, ou com as intervenções mencionadas na Cláusula 1ª. -----------------------
---- 8. O MN garante que as intervenções mencionadas serão realizadas por um empreiteiro 
titular de alvará com as necessárias autorizações para a execução dos trabalhos que integram o 
objeto do presente protocolo, ficando a sua escolha sujeita a prévia comunicação à EP. --------
---- 9. Sem prejuízo da fiscalização das obras por parte do MN, a EP acompanhará a sua 
realização, obrigando-se o MN, a fazer constar do contrato que celebrar com o empreiteiro a 
obrigação de este respeitar e acatar as ordens, instruções e orientações que lhe forem 
transmitidas pela EP, sem que daí possa resultar qualquer custo ou responsabilidade para esta. 
---- 10. O MN obriga-se a empregar, na realização das intervenções mencionadas na Cláusula 
1ª, materiais de boa qualidade e proceder à sua execução de acordo com as regras da boa arte. 
---- 11. É obrigação do MN a manutenção em funcionamento todos os serviços afectados 
públicos ou privados, durante a realização das intervenções mencionadas na Cláusula 1ª. ------
---- 12. O MN assume perante a EP a responsabilidade por todos os danos ou prejuízos 
provocados a esta ou a terceiros, em resultado de qualquer ação ou omissão relacionados com 
a realização das intervenções mencionadas na Cláusula 1ª, que integrarão a rede rodoviária na 
jurisdição da EP. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 13. O MN obriga-se a comunicar à EP a eventual candidatura da intervenção objeto do 
presente protocolo a financiamento comunitário, independentemente da fase de execução do 
protocolo em que aquela ocorrer, remetendo à EP cópia do respetivo formulário de 
candidatura aprovado ministerialmente, passando a EP a responsabilizar-se, exclusivamente, 
pela componente nacional do investimento. ------------------------------------------------------------ 
---- 14. Caso os pagamentos efectuados pela EP sejam superiores, nessa data, à componente 
nacional do investimento, o MN obriga-se a devolver à EP, no prazo de 30 dias, a diferença 
apurada entre o valor já pago e o correspondente à componente nacional. -------------------------
---- 15. O não cumprimento do n.º 11 ou do n.º 12 confere à EP o direito de cobrar juros de 
mora, à taxa comercial, sobre o valor referido no número anterior, até ao seu integral 
pagamento por parte do MN. ----------------------------------------------------------------------------- 
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---- 16. Para efeitos do presente protocolo e caso seja aprovada candidatura a financiamento 
comunitário, o valor da componente nacional do investimento a assegurar pela EP é definido 
em função do valor referido no n.º 3 da Cláusula 3ª ou em função do valor da adjudicação, 
caso este seja inferior. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 17. Com a recepção provisória da obra de execução das rotundas, será obrigatoriamente 
realizada a transferência da titularidade das obras executadas, do MN para a EP, nos 
respetivos limites jurisdicionais, bem como das cauções prestadas para garantia do 
cumprimento da boa execução dos trabalhos, devendo para o efeito serem lavrados os 
respetivos autos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 18. Para efeitos do número anterior e no que respeita às cauções prestadas, deverá ficar 
prevista a autorização do banco ao beneficiário das mesmas, para a necessária transferência a 
favor da EP, sendo da responsabilidade do MN todos os encargos decorrentes da manutenção 
das garantias prestadas até à sua libertação. ------------------------------------------------------------ 
---- 19. Após a conclusão da obra de execução das rotundas e, após o termo do prazo de 
garantia, que não pode ser inferior a 5 anos, terão lugar as vistorias para efeitos da realização 
da recepção provisória e da recepção definitiva, devendo ser lavrados os correspondentes 
Autos, os quais serão assinados pelo empreiteiro, pelo MN e pela EP. -----------------------------
---- 20. O MN responsabiliza-se pelo tratamento paisagístico das rotundas referidas na 
Cláusula 1ª, realizando todos os trabalhos necessários à sua boa conservação e manutenção, 
nomeadamente regas, mondas, retanchas e ressementeiras na zona ajardinada ou arborizada, 
bem como distribuição de fertilizantes, pesticidas e tratamentos fitossanitários. ------------------
---- 21. Para tal, o MN assegura a execução de todas as tarefas de sua responsabilidade, 
recorrendo a materiais e mão-de-obra próprios ou contratados para o efeito, sem que sejam 
postas em causa, em todo e qualquer momento, as condições de circulação e segurança 
rodoviárias. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 22. O MN assume igualmente o compromisso de limpeza do espaço mencionado na 
Cláusula 1ª, procedendo à recolha do lixo, pelo menos uma vez por semana. ---------------------
---- 23. O MN responsabiliza-se, também, pela manutenção e conservação dos órgãos de 
drenagem aí existentes. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 24. É da responsabilidade do MN submeter o projeto de iluminação pública a parecer e 
aprovação pela EDP, dando deste conhecimento à EP, com a brevidade possível. ---------------
---- 25. Com a conclusão dos trabalhos relativos à iluminação pública, e a consequente 
vistoria pela EDP, por solicitação do MN, tal infra-estrutura será integrada na Rede Municipal 
de Iluminação Pública, mediante a prévia entrega, pelo MN à EP e à EDP, das Telas Finais 
decorrentes da obra elétrica, preenchendo o MN a documentação estipulada pela EDP, 
visando a futura assunção de responsabilidades no âmbito da manutenção e exploração das 
Instalações Eléctricas. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 26. Com o termo da edificação da iluminação pública e vistoriadas de forma bem 
sucedida as respetivas infra estruturas, com a celebração do presente Protocolo, o MN passa a 
suportar os encargos decorrentes dos consumos eléctricos e obriga-se a solicitar à EDP, na 
qualidade de sua concessionária, o cumprimento das suas obrigações no domínio da 
manutenção e exploração, preventiva e curativa, das visadas instalações eléctricas. -------------
---- 27. Toda e qualquer intervenção a efetuar pelo MN ou pela EDP, deve ser precedida de 
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comunicação prévia à EP, com o objetivo de que o MN ou a EDP implementem todas as 
medidas no terreno visando a garantia da segurança da circulação. ---------------------------------
---- Cláusula 3.ª (Obrigações da EP) --------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A EP responsabiliza-se pela aprovação dos projetos relativos às intervenções 
mencionadas na Cláusula 1ª, desenvolvidos pelo MN. ------------------------------------------------
---- 2. Caberá ainda à EP autorizar o início dos trabalhos relativos às intervenções 
mencionadas na Cláusula 1ª. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 3. A EP assumirá a responsabilidade pela despesa associada à pavimentação no âmbito 
das intervenções mencionadas na Cláusula 1ª, até ao montante máximo de � 341.289,18 � 
(trezentos e quarenta e um mil duzentos e oitenta e nove euros e dezoito cêntimos), valor ao 
qual acrescerá o IVA à taxa normal em vigor. --------------------------------------------------------- 
---- 4. A contribuição da EP, definida nos termos do número anterior, será paga, 
preferencialmente, no prazo de 60 dias após a recepção na EP dos correspondentes autos de 
medição dos trabalhos efectuados e das correspondentes facturas ou documento equivalente, 
em condições de pagamento, visados por quem, no MN, para isso tiver poderes. ----------------
---- 5. A contribuição da EP não poderá ser utilizada, nomeadamente, para pagamento dos 
estudos e projetos relacionados com a obra, da realização de trabalhos imprevistos ou 
trabalhos a mais, de compensação por trabalhos a menos, adiantamentos ao empreiteiro, 
expropriações, nem para assegurar o pagamento de prémios a que os empreiteiros 
eventualmente tenham direito, de indemnizações e de juros, destacando-se os de mora por 
atrasos no pagamento de facturas apresentadas pelo adjudicatário, responsabilizando-se o MN 
pela satisfação de todos os encargos que resultem das situações enumeradas que 
eventualmente se venham a verificar. ------------------------------------------------------------------- 
---- 6. O valor final relativo à contribuição da EP será apurado com a apresentação, pelo MN, 
da conta final da empreitada prevista no artigo 399º e seguintes do Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de Janeiro, que aprova o Códigos dos Contratos Públicos, data na qual se procederá a 
todo e qualquer acerto, nomeadamente ao nível da revisão de preços, excluindo-se os devidos 
a atrasos que a empreitada sofra, imputáveis à entidade adjudicante, em razão da execução do 
contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 7. A EP, sem prejuízo das obrigações do MN referidas na Cláusula 2ª poderá acompanhar 
e controlar a execução dos trabalhos nas suas componentes material, financeira e 
contabilística, quer nos locais de realização do investimento e das ações, quer junto das 
entidades que detêm os originais do processo técnico e documentos de despesa, de acordo 
com os procedimentos em vigor na EP, credenciando, para o efeito, o pessoal que realizar as 
competentes ações. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 8. A EP reserva-se o direito de cancelar a sua participação financeira e exigir o reembolso 
dos montantes já pagos se houver incumprimento ou cumprimento defeituoso das obrigações 
assumidas pelo MN. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 9. A EP acompanhará, obrigatoriamente, a recepção provisória e a recepção definitiva da 
obra de execução das rotundas mencionadas na Cláusula 1.ª, assinando os respetivos autos, 
devendo ser notificada previamente da sua realização, com uma antecedência mínima de 5 
dias, sendo que a recepção provisória ou definitiva apenas poderá ser realizada mediante a 
confirmação da EP de que a obra se encontra em condições de ser recepcionada. ----------------
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---- 10.Nos termos do presente protocolo, a área abrangida manter-se-á na jurisdição da EP, 
cabendo-lhe toda e qualquer responsabilidade em matéria de licenciamento e de publicidade. -
---- Cláusula 4ª (Incumprimento) ------------------------------------------------------------------------- 
---- O incumprimento das obrigações de qualquer das Partes confere à parte não faltosa o 
direito de exigir o cumprimento ou reparação dos danos sofridos em prazo razoável e 
adequado às circunstâncias, nomeadamente, o ressarcimento à EP, a título de cláusula penal, do 
investimento por esta suportado. ----------------------------------------------------------------------------
---- Cláusula 5.ª (Disposições Finais) --------------------------------------------------------------------
---- 1. O presente protocolo produz efeitos desde a data da sua assinatura pela EP e pelo MN. 
As obrigações relativamente à execução das rotundas, terminam com a recepção provisória da 
obra, mantendo-se em vigor todas as obrigações do MN, no que respeita à integração 
paisagística e à iluminação pública. ----------------------------------------------------------------------
---- 2. O presente protocolo está isento de visto prévio do Tribunal de Contas, de acordo com 
o estipulado na Lei n.º 98/97 de 26 de Agosto, republicada pela Lei n.º 48/2006 de 29 de 
Agosto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. Os litígios que possam surgir em matéria de aplicação, interpretação ou integração das 
regras estabelecidas no presente Protocolo e que não possam ser resolvidos por acordo, serão 
dirimidos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, com expressa renúncia a qualquer 
outro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. Qualquer emenda, alteração ou aditamento ao presente Protocolo só será válida e eficaz 
se constar do documento assinado pela EP e pelo MN, com expressa referência ao mesmo, 
com indicação clara, se for caso disso, das cláusulas emendadas ou alteradas e do texto das 
novas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 5. A EP e o MN agirão em conformidade e segundo os princípios estabelecidos neste 
Protocolo, sempre que qualquer questão em conexão com o mesmo não se encontre 
expressamente prevista ou regulamentada.� ------------------------------------------------------------ 
---- Presente, também, uma informação, datada de 03 de Outubro de 2011, da Unidade 
Orgânica de Projectos e Planeamento Municipal, que a seguir se transcreve: ---------------------
---- �Rotundas de Canas de Senhorim � Protocolo com Estradas de Portugal, S.A. -------------- 
---- 1. Resumo histórico ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- O processo de construção das rotundas de Canas de Senhorim foi iniciado em 2007 com a 
Direcção de Estradas de Viseu com quem se acordou uma compensação à Câmara devido à 
rotunda de Santar ter sido exclusivamente construída pelo Município. Com a passagem das 
Estradas de Portugal de E.P.E. para S.A. o assunto passou a ser tratado em Lisboa que exigiu 
que o projecto ficasse a cargo da Câmara Municipal, cujos Serviços Técnicos o elaboraram de 
acordo com as normas impostas por aquela entidade. Depois de várias correcções o projecto 
foi aprovado em 26/01/2011, data a partir da qual o Município iniciou as negociações para se 
efectivar a sua construção. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Situação actual -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Após diversas reuniões com os responsáveis das �Estradas de Portugal, S.A.� sobre o 
protocolo a celebrar com o Município, acordou-se o seguinte: -------------------------------------- 
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---- - A Câmara Municipal de Nelas ficará responsável pela execução de expropriações, 
infraestruturas (redes de água, esgotos e pluviais), obras acessórias, rede eléctrica e 
sinalização de segurança. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- - As �Estradas de Portugal, S.A.� ficam responsáveis pelo pagamento da pavimentação 
cujo concurso público deverá ser feito pelo Município. ----------------------------------------------- 
---- 3. Conclusão -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o orçamento previsto para a obra de 609.800,00 �, o protocolo referido 
conduz á seguinte distribuição de despesas: ------------------------------------------------------------ 
---- - Câmara Municipal de Nelas ������������������. 268.511,00 �; 
---- - Estradas de Portugal, S.A. ������������������... 341.289,00 �. 
---------------------------------------------------------------------------------------- Total: 609.800,00 �.  
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
 

2 � ZONAS INDUSTRIAIS 
 
---- CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL, REALIZADA EM ONZE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E ONZE: ------------ 
�2.1.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � CEDÊNCIA DE TERRENO À FIRMA LUSO 
FINSA, COMÉRCIO DE MADEIRAS, S.A. � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 28 de Setembro de 2011, do Técnico Superior, Dr. 
Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------ 
---- �Zona Industrial de Nelas � Cedência de terreno à empresa Luso Finsa, Comércio de 
Madeiras, S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - Empresa Lusa Finsa ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Em reunião ordinária realizada em 26 de Maio de 2009 a Ex.m.ª Câmara deliberou 
aprovar contrato promessa de compra e venda entre o Município de Nelas e a empresa Luso 
Finsa, Comércio de Madeiras, S.A., para 100.000 m2 de terrenos na Zona Industrial de Nelas. 
---- 2 � Parecer dos Serviços ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Estes serviços informam que o Município tem actualmente na Zona Industrial de Nelas, 
junto da empresa Luso Finsa as seguintes parcelas: --------------------------------------------------- 
---- - Artigo rústico n.º 6571, sito ao �Carvalhal�, Freguesia e Concelho de Nelas, com a área 
de 1.100 m2; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- - Artigo rústico n.º 6604, sito ao �Carvalhal�, Freguesia e Concelho de Nelas, com a área 
de 600 m2; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- - Artigo rústico n.º 6603, sito ao �Carvalhal�, Freguesia e Concelho de Nelas, com a área 
de 1.450 m2; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- - Artigo rústico n.º 6585, sito ao �Carvalhal�, Freguesia e Concelho de Nelas, com a área 
de 400 m2; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- No âmbito do contrato, aprovado em reunião de 26 de Maio de 2009, as parcelas acima 
identificadas pode ser cedidas nas condições habituais. ----------------------------------------------
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------- 
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---- A Senhora Presidente informou a Câmara que a Firma Luso Finsa pretende ampliar as 
suas instalações e criar mais postos de trabalho. ------------------------------------------------------- 
---- Face à informação do Técnico Superior, Dr. Luís Costa, atrás descrita, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência, à firma Luso Finsa, Comércio de Madeiras, 
S.A., dos artigos rústicos n.ºs 6571, 6604, 6603 e 6585, sitos ao �Carvalhal�, inscritos na 
matriz predial rústica da Freguesia de Nelas, com as áreas, respectivamente, de 1.100 m2, 600 
m2, 1450 m2 e 400 m2, nas condições gerais previstas para a venda de terrenos industriais e 
ainda nas condições acordadas no Contrato-Promessa de Compra e Venda, já aprovado em 
reunião ordinária pública desta Câmara Municipal, realizada em 26 de Maio de 2009.� -------- 

---- Está conforme. ---- 
Unidade Orgânica Administrativa do Município de Nelas, 26 de Outubro de 2011. 

O Coordenador Técnico de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, 
servindo de Dirigente da Unidade Orgânica Administrativa, 

 
______________________________________ 

 
 
---- CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL, REALIZADA EM ONZE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E ONZE: ------------ 
�2.2.ZONA INDUSTRIAL 3, DE CANAS DE SENHORIM � CANCELAMENTO DE 
CLÁUSULA DE REVERSÃO. REQUERENTE: COIMBRAS E C.ª LD.ª � 
APROVAÇÃO  
---- Presente um ofício da firma Coimbras e C.ª Ld.ª, com sede em Canas de Senhorim, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Pedido de rectificação de escritura ------------------------------------------------------------------ 
---- Relativamente ao assunto em epígrafe, na qualidade de proprietário dos lotes 14 e 15, da 
Zona Industrial 3, de Canas de Senhorim, adquirido ao Município, solicito a V.ª Ex.ª que 
retire da escritura de compra/venda a cláusula de reversão e de não venda, por motivos de 
financiamento bancário, por imposição do respectivo banco, conforme documento em anexo.� 
---- Presente, também, uma informação, datada de 06 de Outubro de 2011, da Unidade 
Orgânica de Projectos e Planeamento Municipal, que a seguir se transcreve: ---------------------
---- �Zona Industrial ZI3 de Canas de Senhorim � Cancelamento de algumas das condições de 
venda --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Solicita a firma �Coimbras & Companhia Ld.ª� o cancelamento das seguintes 
condições impostas pelo Município na deliberação de atribuição do terreno em reunião de 
14/12/2010. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nesta reunião foram-lhe atribuídos os lotes 14 e 15, contemplados no Plano de Pormenor 
da Zona Industrial ZI3, em Canas de Senhorim, ficando esta atribuição sujeita à cláusula de 
reversão a favor do Município caso a firma não esteja a laborar no prazo de 3 anos, ficando 
também expresso que, em caso de venda a terceiros, a Câmara Municipal, se assim o 
entender, tem preferência na eventual compra. --------------------------------------------------------- 



 
Fls.__________ 

Reunião de 11-10-2011 

 

11

---- Para a construção do pavilhão, que a firma pretende construir, necessita de contrair um 
empréstimo no Banco Santander Totta que, para lho conceder, impõe o cancelamento 
daquelas cláusulas (documento anexo). ----------------------------------------------------------------- 
---- 2. Parecer dos Serviços ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Face a situações semelhantes já solicitadas por outros industriais, o Executivo tem sempre 
deliberado excluir aquelas cláusulas das condições de venda, permitindo ao investidor a 
contracção do empréstimo. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, deixo à superior consideração de V.ª Ex.ª a decisão final.� ----------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o cancelamento da cláusula de reversão a 
favor desta Câmara Municipal e prescindir do direito de preferência em caso de venda, do 
terreno cedido, na Zona Industrial 3, de Canas de Senhorim, à Firma Coimbras & C.ª Ld.ª, em 
deliberação tomada por esta Câmara Municipal, em sua reunião ordinária, realizada em 14 de 
Dezembro de 2010, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de 
Projectos e Planeamento Municipal, atrás descrita. --------------------------------------------------- 

---- Está conforme. ---- 
Unidade Orgânica Administrativa do Município de Nelas, 14 de Novembro de 2011. 
A Assistente Técnica de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, 

servindo de Dirigente da Unidade Orgânica Administrativa, 
 

______________________________________ 
(Arlete da Luz Vaz Freixo Garcia) 

3 � EDUCAÇÃO E CULTURA 
 
3.1.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: FILIPE CARLOS PANTECO 
MONTEIRO - COMPARTICIPAÇÃO DO VALOR DO PASSE ESCOLAR DE SUA 
EDUCANDA SANDRA GABRIELA COIMBRA MONTEIRO � INDEFERIMENTO 
---- Presente um requerimento, datado de 15 de Setembro de 2011, de Filipe Carlos Panteco 
Monteiro, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas ----------------------------------------- 
---- Eu, Filipe Carlos Panteco Monteiro, venho por este meio requerer, para a minha filha 
Sandra Gabriela Coimbra Monteiro, comparticipação, total ou parcial, no passe escolar, uma 
vez que morando ela em Carvalhal Redondo, com os avós, precisa de se deslocar todos os 
dias, para a Escola Secundária Alves Martins, que passou a frequentar a partir deste ano 
lectivo.� ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Presente, também, uma informação, datada de 23 de Setembro de 2011, da Técnica 
Superior de Educação, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------- 
---- �Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do 
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com a informação da Escola Secundária de Nelas, que se anexa, informo V.ª 
Ex.ª que o Curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias funciona nesta Escola do 
Concelho. Por este motivo a aluna Sandra Gabriela Coimbra Monteiro, que procedeu ao 
encaminhamento da sua matrícula para a Escola Secundária Alves Martins, não deverá ser 
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comparticipado no 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. ------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------
---- A Câmara, atendendo à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, 
deliberou, por unanimidade, não comparticipar no encargo com o transporte escolar da aluna 
Sandra Gabriela Coimbra Monteiro. ---------------------------------------------------------------------
3.2.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: LEONOR PEREIRA KEIL DO 
AMARAL - COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE ESCOLAR DE 
SUA EDUCANDA CATARINA RIBEIRO KEIL AMARAL � APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento, datado de 15 de Setembro de 2011, de Leonor Pereira Keil 
Amaral, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas ----------------------------------------- 
---- Eu, Leonor Pereira Keil Amaral, encarregada de educação da aluna Catarina Ribeiro Keil 
Amaral, venho por este meio solicitar comparticipação do passe escolar, para o ano lectivo 
2011-12, uma vez que o curso não existe em nenhuma Escola do Concelho.� --------------------
---- Presente, também, uma informação, datada de 23 de Setembro de 2011, da Técnica 
Superior de Educação, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------- 
---- �Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do 
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com as informações das Escolas Secundária de Nelas e Eng.º Dionísio A. 
Cunha, que se anexam, informo V.ª Ex.ª que o curso do ensino básico 3.º Ciclo, com opção de 
dança, não funciona nas duas escolas do Concelho. Por este motivo a aluna Catarina Ribeiro 
Keil Amaral 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------
---- A Câmara, atendendo à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, 
deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento da comparticipação de 50% do encargo 
com o transporte escolar da aluna Catarina Ribeiro Keil Amaral. -------------------------------
3.3.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: MARIA JOÃO LOPES DAMÁSIO - 
COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE ESCOLAR DE SUA 
EDUCANDA DIANA DAMÁSIO FRANCISCO � APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento, datado de 31 de Agosto de 2011, de Maria João Lopes 
Damásio, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª 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, a qual, por não existir a área de Arte e Design na Escola 
Secundária de Nelas, irá frequentar no 11.º Ano a Escola Secundária Alves Martins, em 
Viseu, no presente ano lectivo de 2011/2012.� -------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 23 de Setembro de 2011, da Técnica 
Superior de Educação, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------- 
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---- �Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do 
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com as informações das Escolas Secundária de Nelas e Eng.º Dionísio A. 
Cunha, que se anexam, informo V.ª 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. --------------------
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------
---- A Câmara, atendendo à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, 
deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento da comparticipação de 50% do encargo 
com o transporte escolar da aluna Diana Damásio Francisco. -------------------------------------- 
3.4.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: ALICE DO ROSÁRIO DE JESUS 
LOUREIRO NELAS - COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE 
ESCOLAR DE SUA EDUCANDA BEATRIZ NELAS ANCERIZ � APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento, datado de 15 de Setembro de 2011, de Alice do Rosário de 
Jesus Loureiro Nelas, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas ----------------------------------------- 
---- Venho por este meio pedir a ajuda para o transporte (passe) da minha educanda Beatriz 
Nelas Anceriz, para o percurso Nelas/Mangualde e Mangualde/Nelas, pelo motivo de em 
Nelas não haver o curso que ela deseja, isto é, Técnico de Auxiliar de Saúde, na Escola 
Felismina Alcântara. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agradecia a sua compreensão neste pedido, visto que eu não tenho possibilidade para tal.� 
---- Presente, também, uma informação, datada de 23 de Setembro de 2011, da Técnica 
Superior de Educação, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------- 
---- �Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do 
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com as informações das Escolas Secundária de Nelas e Eng.º Dionísio A. 
Cunha, que se anexam, informo V.ª Ex.ª que o curso de Auxiliar de Saúde não funciona nas 
duas escolas do Concelho. Por este motivo a aluna Beatriz Nelas Anceriz procedeu ao 
encaminhamento da sua matrícula para a Escola Secundária Felismina Alcântara 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. -----------------
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------
---- A Câmara, atendendo à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, 
deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento da comparticipação de 50% do encargo 
com o transporte escolar da aluna Beatriz Nelas Anceriz. -------------------------------------- 
3.5.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: MARIA DE FÁTIMA SERRA 
ABRANTES LOUREIRO - COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE 
ESCOLAR DE SUA EDUCANDA SARA ABRANTES LOUREIRO � APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento, de Maria de Fátima Serra Abrantes Loureiro, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas ----------------------------------------- 
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---- Pedido de transporte ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Eu, Maria de Fátima Serra Abrantes Loureiro, Encarregada de Educação de Sara Abrantes 
Loureiro, venho solicitar à Ex.m.ª Sr.ª Dr.ª Isaura Pedro a continuação da ajuda para o 
transporte de Vila Ruiva para Mangualde (Escola Felismina Alcântara) onde a minha 
educanda se encontra no último ano do Curso de Técnica de Energias Renováveis.� ------------ 
---- Presente, também, uma informação, datada de 06 de Outubro de 2011, da Técnica 
Superior de Educação, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------- 
---- �Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do 
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com as informações das Escolas Secundária de Nelas e Eng.º Dionísio A. 
Cunha, que se anexam, informo V.ª Ex.ª que o curso profissional de Técnico de Energias 
Renováveis não funciona nas duas escolas do Concelho. Por este motivo a aluna Sara 
Abrantes Loureiro procedeu ao encaminhamento da sua matrícula para o Agrupamento de 
Escolas de Mangualde 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. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, atendendo à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, 
deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento da comparticipação de 50% do encargo 
com o transporte escolar da aluna Sara Abrantes Loureiro. -------------------------------------- 
3.6.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: MARIA LUÍSA DE JESUS SIMÕES 
- COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE ESCOLAR DE SUA 
EDUCANDA JESSICA SIMÕES ALVES � APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento de Maria Luísa de Jesus Simões, que a seguir se transcreve: ----
---- �Ex.m.ª Senhora Dr.ª Isaura Pedro ------------------------------------------------------------------ 
---- Eu, Maria Luísa de Jesus Simões (B.I. n.º 07541607-7) venho solicitar a sua ajuda para 
que a minha filha Jessica Simões Alves (B.I. n.º 14896289-0) possa continuar a frequentar a 
escola. Peço isto porque estou desempregada e tenho dificuldades em suportar as despesas 
escolares tais como: alimentação, manuais escolares e transporte. Se V.ª Ex.ª pudesse ajudar-
me só com as despesas de transporte entre a Póvoa de Luzianes e Nelas (Escola Secundária) 
já seria uma grande ajuda.� ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 11 de Outubro de 2011, da Técnica 
Superior de Acção Social, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------- 
---- �Comparticipação de passe escolar. ----------------------------------------------------------------- 
---- Em resposta ao solicitado pela Sr.ª Maria Luísa de Jesus Simões, residente em Póvoa de 
Luzianes, freguesia de Senhorim e depois de analisada a situação sócio-económica do 
agregado familiar, este Serviço informa que a aluna Jessica Simões Alves, de 16 anos de 
idade, a frequentar o 11.º ano de escolaridade, da Escola Secundária de Nelas, está integrada 
num meio familiar caracterizado por graves carências económicas, sendo a única fonte de 
rendimento o subsídio de desemprego da encarregada de educação da jovem aluna. -------------
---- Deste modo e caso V.ª Ex.ª o entenda, o encargo com o passe escolar da aluna Jessica 
Simões Alves entre Póvoa de Luzianes � Nelas � Póvoa de Luzianes poderá ser suportado em 
50% pela Autarquia. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, atendendo à informação da Técnica Superior de Acção Social, atrás descrita, 
deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento da comparticipação de 50% do encargo 
com o transporte escolar da aluna Jessica Simões Alves. --------------------------------------------- 
3.7.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: MARIA ISABEL BORGES ROQUE 
DA SILVA � COMPARTICIPAÇÃO NA TOTALIDADE DO VALOR DO PASSE 
ESCOLAR DE SUA EDUCANDA MARISA ROQUE DA SILVA � APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento de Maria Isabel Borges Roque da Silva, datado de 11 de 
Outubro de 2011, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Maria Isabel Borges Roque da Silva, residente em Vila Ruiva, vem requerer a V.ª Ex.ª 
apoio para adquirir o passe escolar da filha, Marisa Roque da Silva, que se encontra a 
frequentar o 11.º ano de escolaridade do Agrupamento de Escolas de Mangualde, no Curso 
Técnico de Apoio Psicossocial do Ensino Profissional. Solicita este apoio por ter graves 
carências económicas que a impossibilitam de pagar o passe e, sem este, a frequência escolar 
da filha não fica assegurada pois não tem meios económicos para suportar as deslocações 
diárias entre Vila Ruiva e Mangualde.� ----------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 11 de Outubro de 2011, da Técnica 
Superior de Acção Social, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------- 
---- �Comparticipação de passe escolar. ----------------------------------------------------------------- 
---- Em resposta ao solicitado pela Sr.ª Maria Isabel Borges Roque da Silva, residente em Vila 
Ruiva, freguesia de Senhorim e depois de analisada a situação sócio-económica do agregado 
familiar, este Serviço informa que a aluna Marisa Roque da Silva, de 16 anos de idade, a 
frequentar o 11.º ano de escolaridade, do Agrupamento de Escolas de Mangualde � Curso 
Técnico de Apoio Psicossocial do Ensino Profissional, está integrada num meio familiar 
caracterizado por graves carências económicas. ------------------------------------------------------- 
---- Deste modo e caso V.ª Ex.ª o entenda, o encargo com o passe escolar da aluna Marisa 
Roque da Silva, entre Vila Ruiva � Mangualde � Vila Ruiva poderá ser suportado na 
totalidade pela Autarquia. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, atendendo à informação da Técnica Superior de Acção Social, atrás descrita, 
deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento, na totalidade, do encargo com o transporte 
escolar da aluna Marisa Roque da Silva. --------------------------------------------------------------- 
3.8.PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA O ALUNO 
JOÃO MANUEL REIS. REQUERENTE: ANA PAULA REIS � APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento, datado de 06 de Outubro de 2011, de Ana Paula Reis, 
residente no Bairro de Santa Luzia, n.º 7, em Nelas, que a seguir se transcreve: ------------------ 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- O meu nome é Ana Paula Reis e sou encarregada de educação do menor João Manuel 
Reis, que frequenta o 2.º ano do ensino primário no Centro Educativo de Nelas. -----------------
---- O meu agregado familiar é composto por três pessoas, sendo o meu marido a única fonte 
de rendimento, recebendo o Salário Mínimo Nacional. ----------------------------------------------- 
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---- Pagamos 150,00 � de renda e além das nossas despesas fixas mensais temos recentemente 
gastos acrescidos com a medicação para a epilepsia do meu filho. ---------------------------------- 
---- As dificuldades são muitas e uma vez que o meu filho está inserido no Escalão B, temos 
de pagar metade das refeições. --------------------------------------------------------------------------- 
---- Deste modo, venho solicitar a V.ª Ex.ª a comparticipação das refeições escolares.� ---------
---- Presente, também, uma informação, datada de 11 de Outubro de 2011, da Técnica 
Superior de Acção Social, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------- 
---- �Isenção de pagamento de refeições � João Manuel Reis. -------------------------------------- 
---- No sentido de dar resposta ao solicitado pela Sr.ª Ana Paula Reis, o Serviço de Acção 
Social procedeu ao levantamento dos dados relevantes para caracterizar a situação de carência 
económica referida na sua carta. ------------------------------------------------------------------------- 
---- O agregado familiar é composto por três elementos: o aluno, o pai e a mãe. ----------------- 
---- O único rendimento é proveniente do trabalho do pai no valor de 485,00�/mês, que face 
às despesas fixas mensais (renda � 150,00 �, água, luz, alimentação e medicação) se torna 
insuficiente. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A mãe está desempregada e a sua fraca escolaridade torna-se impeditiva para solucionar 
essa situação. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O menor encontra-se actualmente a ser acompanhado no Hospital de São Teotónio por ter 
sido diagnosticada epilepsia. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- O menor era abrangido pelo Escalão A, porém, devido a um erro na documentação 
entregue e de acordo com as actuais normativas da Segurança Social, encontra-se actualmente 
no Escalão B, tendo a obrigatoriedade de pagar 50% das refeições. --------------------------------
---- Trata-se de uma família acompanhada regularmente pelo Serviço de Acção Social desta 
Autarquia, que apresenta problemas sócio-económicos graves onde os rendimentos declarados 
e comprovados são insuficientes face às necessidades económicas. -------------------------------- 
---- Deste modo e tendo em conta o que foi exposto, caso V.ª Ex.ª o entenda, o encargo com a 
alimentação poderá ser suportado na totalidade pela Câmara Municipal desde a data referida 
no requerimento. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, atendendo à informação da Técnica Superior de Acção Social, atrás descrita, 
deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento, na totalidade, do encargo com as refeições 
do aluno João Manuel Reis. ------------------------------------------------------------------------------- 
 

4 � SUBSÍDIOS 
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4.1.UNIÃO HUMANITÁRIA DOS DOENTES COM CANCRO � APELO DE 
SOBREVIVÊNCIA � PEDIDO DE DONATIVO  
---- Presente um ofício, datado de 15 de Setembro de 2011, da União Humanitária dos 
Doentes com Cancro, com sede em Lisboa, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Apelo de sobrevivência ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em 06 de Agosto de 2010, o Município de Nelas concedeu à União Humanitária dos 
Doentes com Cancro um precioso donativo de 500,00 �, o que muito contribuiu para o 
equilíbrio das nossas contas. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Nestes tempos de crise, devido a uma drástica redução de donativos, a União Humanitária 
dos Doentes com Cancro está a passar por graves dificuldades económicas, agravadas pelo 
facto de que todos os apoios que a União presta são inteiramente gratuitos, pelo que a União 
sobrevive, exclusivamente, de donativos. --------------------------------------------------------------- 
---- A União apresenta um saldo negativo de 27.000,00 � nas contas de gerência de 2011, 
relativas a 31 de Agosto, valor esse que terá que angariar até ao final do ano, de modo a 
garantir a prossecução de todas as suas actividades de apoio a doentes com cancro e seus 
familiares, nomeadamente, a Linha Contra o Cancro e o Núcleo de Apoio ao Doente 
Oncológico. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Esta realidade tem sido noticiada um pouco por toda a Comunicação Social, conforme 
notícia da agência LUSA divulgada pela RTP, que enviamos em anexo. --------------------------
---- Face aos nossos escassos meios, a União está a promover um apelo de sobrevivência junto 
das Câmaras Municipais solidárias, pelo que apelamos à vossa solidariedade expressa na 
oferta de um donativo do Município de Nelas, o qual desde já muito agradecemos.� ----------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, não atribuir qualquer subsídio à União 
Humanitária dos Doentes com Cancro por falta de enquadramento orçamental legal. ----------- 

  
5 � DIVERSOS 

 
5.1.SECRETÁRIO GERAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 
PORTUGUESES � EXTINÇÃO DA IGAL � PÁGINA INICIAL DO SÍTIO DA IGAL 
NA INTERNET � CONHECIMENTO 
---- Presente a Circular n.º 138/2011/PB, datada de 21 de Setembro de 2011, do Senhor 
Secretário-Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses, com sede em Coimbra, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal ------------------------------------------------ 
---- Extinção da IGAL. Página inicial do sítio da IGAL na Internet ---------------------------------
---- Para conhecimento de V.ª Ex.ª e para os efeitos tidos por convenientes, tenho o prazer de 
enviar a V.ª Ex.ª cópia da comunicação inserta pelo Inspector-Geral na página inicial do sítio 
da Internet da Inspecção-Geral da Administração Local (IGAL), como destaque, relativa á 
extinção da IGAL. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Remeto, também, cópia da comunicação que enviei ao Inspector-Geral da IGAL.� --------- 
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---- �Destaque � Página inicial � A extinção da IGAL ------------------------------------------------
---- Foi recentemente anunciada a extinção da IGAL. -------------------------------------------------
---- Neste momento de crise, que para além de económica, ameaça ser também de valores 
sociais e até civilizacionais, todos os portugueses acharão bem que se extingam os outros sem 
se preocuparem com a racionalidade do acto em si (se o serviço público faz falta, se estava a 
trabalhar bem). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Apesar disso, porque não aceitamos derrotas de secretaria, não podemos deixar de 
apresentar, aqui, uma declaração pública final sobre o que, com o dinheiro de todos, fizemos 
na IGAL nos últimos anos. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- A missão da IGAL consistia, essencialmente, em acautelar o cumprimento das leis por 
parte das autarquias locais. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Essa acção de fiscalização, incómoda para os fiscalizados, era feita através de inspecções 
de rotina às autarquias locais e através da análise de denúncias de cidadãos que sentiam os 
seus direitos atropelados pelas autarquias locais. ------------------------------------------------------ 
---- Com um campo tão vasto de acção, com tantos Concelhos e tantas Freguesias, com tantos 
atropelos à legalidade e com tão poucos inspectores, a IGAL não teve mãos a medir. -----------
---- E amedrontou, até os poderosos! -------------------------------------------------------------------- 
---- De facto, pela calada, uma poderosa associação de autarcas, não encontrou outra solução, 
para perder o medo, que não fosse a Extinção da IGAL. --------------------------------------------- 
---- Em minha opinião, a IGAL vai fazer falta. --------------------------------------------------------- 
---- Ao longo dos últimos três anos, de forma abnegada, a IGAL procurou acautelar os 
direitos dos cidadãos em ordem a que, entre outros: -------------------------------------------------- 
---- - Os caminhos não alargassem sobre os prédios dos �outros� e não encolhessem sobre os 
prédios dos �amigos�; -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Os �amigos� não construíssem um qualquer prédio e aos �outros� se �aplicasse a lei�; ---
---- - As licenças públicas não tivessem que ser pagas, também, a privados; ----------------------
---- - A que, nos ditos concursos de acesso a emprego nas autarquias locais, não ganhasse o 
�concorrente�, que todos já conheciam; ----------------------------------------------------------------- 
---- - O dinheiro público não circulasse apenas dentro do mesmo círculo de interesses e 
entidades, num autêntico cerco ao dinheiro público, o que faz lembrar constantemente que: 
�Eles comem tudo e não deixam nada�; ----------------------------------------------------------------- 
---- - Os jovens engenheiros, arquitectos, projectistas e outras profissionais tivessem livre 
acesso ao mercado da profissão e que este não fosse capturado por eleitos e outros 
profissionais das autarquias; ------------------------------------------------------------------------------ 
---- - As empresas pudessem concorrer em pé de igualdade sem se verem preteridas pelas 
empresas do �círculo de interesses�, quando não dos próprios, das suas esposas e outros 
familiares e amigos; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Os trabalhadores das autarquias exercessem as suas funções em consciência, sem 
servilismos e sem ilegalidades; --------------------------------------------------------------------------- 
---- - O dinheiro público não fosse dispendido na aquisição de veículos de ostentação, em 
proveito próprio; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - As declarações de �caridadezinha� não proporcionassem a saída de dinheiros públicos 
para agremiações privadas, em proveito dos seus dirigentes; ---------------------------------------- 
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---- - Os serviços públicos e privados, mas com dinheiro público, dedicados aos mais 
desprotegidos, entre eles os destinados aos nossos idosos (lares), não se destinassem apenas 
aos amigos do círculo de interesses e aos cidadãos dispostos a abdicar da sua cidadania. -------
---- Ao fazer isto, como compreenderão, a IGAL granjeou muitos �amigos�. ---------------------
---- Não nos vangloriamos de eficácia. ------------------------------------------------------------------ 
---- São públicos os atropelos de legalidade a que a IGAL não soube ou não pôde pôr cobro. --
---- Atenta a escassez de recursos, foram muitas as vezes em que a IGAL teve de �esquecer� 
uma ilegalidade para acorrer a outra maior. ------------------------------------------------------------ 
---- Aos muitos cidadãos a quem a IGAL não pôde assistir na defesa dos seus direitos não 
posso deixar de apresentar as minhas desculpas. ------------------------------------------------------- 
---- Tivesse eu outros meios que, em vez de desculpa, lhes exigiria reconhecimento! -----------
---- A IGAL não trabalhou �contra� os eleitos locais nem contra os trabalhadores locais. -------
---- A IGAL trabalhou com uns e outros, com respeito e, por vezes, com admiração. ------------
---- Alguns fazem parte do nosso património público de boa consciência colectiva. -------------
---- E muitos nomes me ocorrem. ------------------------------------------------------------------------ 
---- Não os cito, mas guardo-os como conforto para as horas de ingratidão, como esta. ---------
---- A esses, eleitos e funcionários, caberá agora assegurarem, sozinhos, o respeito pela 
cidadania que todos esperam das autarquias. -----------------------------------------------------------
---- Afinal, são o poder mais perto de nós, cidadãos, e o poder é mau; ----------------------------- 
---- Quanto mais perto de nós, pior! --------------------------------------------------------------------- 
---- Como o poder do �rei� podemos todos, Está longe! ---------------------------------------------- 
---- Por último, os funcionários da IGAL. --------------------------------------------------------------- 
---- Aos funcionários da IGAL só exigi. ---------------------------------------------------------------- 
---- Estaria, agora, em condições de retribuir algo mas, a corrupção ganhou! ---------------------
---- A todos a minha profunda fé, em que: �quem faz bem não pode esperar mal�. --------------
---- Num serviço público não se deve esperar reconhecimento. -------------------------------------
---- Mesmo que façamos para além do melhor, nas horas cruciais, só aparecerão os 
maldizentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Apesar disso, senhores funcionários da IGAL, os senhores só se poderão sentir bem. ------
---- Não lhes exigi para proveito pessoal, mas para o bem público. --------------------------------- 
---- E todos corresponderam, elevando para mais do dobro a �produtividade� da IGAL, 
reduzindo a despesa. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Estivéssemos nós num País de raiz empresarial anglo-saxónica e seríamos candidatos aos 
lugares cimeiros, como exemplo para os outros. ------------------------------------------------------- 
---- No nosso, por incómodo, fomos extintos! ---------------------------------------------------------- 
---- Entre todos, não posso deixar de me dirigir aos inspectores da IGAL. -------------------------
---- Os senhores ouviram de mim o que nunca tinham ouvido. --------------------------------------
---- Foram sérios, honestos, humildes, abnegados, não cederam a promessas, peitas, pressões e 
outros expedientes. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Têm direito a serem respeitados, onde quer que estejam. E sê-lo-ão. -------------------------- 
---- Não quero terminar esta prestação final de contas, por parte da IGAL, sem dirigir uma 
palavra de apreço aos senhores jornalistas que prestam especial atenção à administração local. 
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---- Alguns dos senhores teriam lugar na IGAL, em qualquer órgão de polícia criminal, no 
Ministério Público e como juízes em qualquer Tribunal. --------------------------------------------- 
---- Ao longo de três anos li os vossos trabalhos. Investigam, analisam, descrevem, 
objectivamente, prestam serviço público. --------------------------------------------------------------- 
---- Tal como a IGAL são, por vezes, incómodos, porque se aproximam da verdade. ------------
---- Felizmente para todos nós não foram extintos. Que não esmoreçam no vosso trabalho! ----
---- Termino com a esperança em que o espírito de serviço público da IGAL, que 
acompanhará cada um dos seus funcionários, para onde quer que vá, acabe por renascer para 
bem de todos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Aqui e agora nos despedimos. ----------------------------------------------------------------------- 
---- A todos os cidadãos que ao longo destes três anos nos foram dispensando a sua atenção, 
lendo as matérias deste nosso sítio.� --------------------------------------------------------------------       
---- �Ex.m.º Senhor Inspector-Geral da Administração Local ---------------------------------------- 
---- Extinção da IGAL � Página inicial do sítio da IGAL na Internet ------------------------------- 
---- A comunicação inserta na página inicial do sítio da Internet da Inspecção-Geral da 
Administração Local (IGAL), com destaque, relativa à extinção da IGAL, pode, estou certo, 
ter surpreendido muita gente. Informo V.ª Ex.ª que a mim não me espantou de forma alguma, 
uma vez que conheço a sua forma de actuar. ----------------------------------------------------------- 
---- O comportamento que assumiu enquanto Inspector-Geral permite que eu tenha tomado 
conhecimento, tranquilamente, de uma opinião que é a sua, e que se constitui como �um 
verdadeiro atentado ao Estado de Direito Democrático, que é o nosso�, parafraseando desta 
forma anteriores comunicações de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------- 
---- A actuação de V.ª Ex.ª confirma tão-somente uma atitude que foi persecutória, 
transformando a IGAL em persiGAL. V.ª Ex.ª nunca procurou apurar e inspeccionar as 
Autarquias Locais de forma isenta, mas, comprovadamente e com abuso de poder, denegrir a 
imagem do Poder Local, incluindo dos seus servidores, desde logo os autarcas e os 
funcionários. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Tenho para mim que existem muitas formas de definir a corrupção. As suas atitudes 
persecutórias junto de algumas autarquias, com atitudes que comprometeram os seus próprios 
colaboradores � os inspectores -, exigindo a alteração dos relatórios de inspecção, podem 
também, no meu entendimento, constituir-se como uma forma de corrupção. --------------------
---- V.ª Ex.ª adoptou várias vezes comportamentos que não eram os adequados ao exercício de 
tão relevante função, que é a verificação da legalidade, tendo eu, desse facto, conhecimento, 
porque mo transmitiu pessoalmente. O facto de V.ª Ex.ª ser agora exonerado interpreto-o 
como um contributo importantíssimo para o combate à ilegalidade e à falta de ética. ------------ 
---- As Autarquias Locais portuguesas são as entidades mais fiscalizadas e a ANMP sempre 
defendeu uma fiscalização ainda mais actuante por parte da IGAL, que pudesse abranger 
todos os municípios durante o mesmo mandato. Mas a incompetência de V.ª Ex.ª como gestor 
da IGAL não permitiu, nunca, concretizar tal anseio. ------------------------------------------------- 
---- Sinto-me satisfeito com o facto dos autarcas e das autarquias locais serem inspeccionados 
por uma única entidade, que tem demonstrado a sua competência. Talvez V.ª Ex.ª devesse ter 
aprendido com essa entidade como se fiscalizam as entidades públicas. ---------------------------
---- Nunca tivemos medo, nem da IGAL, nem de ninguém, porque não temos receio da 
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verdade, pelo que reafirmo ter recebido com muita satisfação a informação da exoneração de 
V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara leu parte da carta enviada pelo Senhor Secretário Geral 
da Associação Nacional de Municípios Portugueses ao Ex.m.º Senhor Inspector-Geral da 
Administração Local. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, solidarizou-se 
com o teor da carta do Senhor Secretário Geral da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, em virtude de, em seu entender, o Senhor Inspector-Geral da Administração 
Local ter partidarizado as inspecções feitas aos municípios, ter tentado esmiuçar o relatório da 
última inspecção ordinária feita ao Município de Nelas e ter tentado pressionar pessoas para 
alterar esse relatório de forma maquiavélica e caluniosa. --------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas apresentou uma proposta, 
à Câmara, no sentido desta subscrever a comunicação, enviada pelo Senhor Secretário Geral 
da Associação Nacional de Municípios Portugueses ao Senhor Inspector-Geral da 
Administração Local e repudiar veementemente o Destaque � Página Inicial � Extinção da 
IGAL, datado de 20 de Setembro de 2011, exarado pelo referido Senhor Inspector -Geral da 
Administração Local na Internet. ------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que não iria subscrever a 
proposta apresentada pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas em 
virtude de não ter elementos suficientes para tomar uma posição em consciência, nem ter 
conhecimento da envolvência do Senhor Inspector Geral da Administração Local nos 
relatórios das inspecções ao Município de Nelas. Afirmou, ainda, que nunca o Partido 
Socialista teve qualquer favor dos Inspectores-Gerais da Administração Local e que prezava a 
transparência e a seriedade da lei. ------------------------------------------------------------------------
---- Posta à votação a proposta apresentada pelo Senhor Vereador, Dr. Osvaldo Luis dos 
Santos Coelho Seixas, foi a mesma aprovada, por maioria, com cinco votos a favor, da 
Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos 
Senhores Vereadores, Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luis dos Santos 
Coelho Seixas, Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa 
Paiva e duas abstenções, dos Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral e Hélder 
José Gomes Ambrósio. ------------------------------------------------------------------------------------ 
  5.2.GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS, DA 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA � ACUSA RECEPÇÃO DA PROPOSTA SOBRE A 
REVISÃO DA LEI DAS FINANÇAS LOCAIS � CONHECIMENTO 
---- Presente um e-mail, datado de 26 de Setembro de 2011, do Grupo Parlamentar do Partido 
Comunista Português, da Assembleia da República, que a seguir se transcreve: ------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Encarrega-me o Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do PCP, Deputado Bernardino 
Soares, de acusar a recepção e agradecer o ofício de V.ª Ex.ª, anexo ao qual nos dá 
conhecimento de uma proposta, aprovada por unanimidade, sobre a Revisão da Lei das 
Finanças Locais, cujo conteúdo mereceu a sua melhor atenção.� ----------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------    
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5.3.ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SEIA � MOÇÃO SOBRE OS IC�S 6, 7 E 37 � 
CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 8521, datado de 28 de Setembro de 2011, da Assembleia Municipal 
de Seia, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Moção sobre os IC�s 6, 7 e 37 ----------------------------------------------------------------------- 
----- Junto envio a V.ª Ex.ª a moção, aprovada, por unanimidade, na reunião ordinária da 
Assembleia Municipal de Seia, realizada no passado dia 26 de Setembro. ------------------------- 
---- A supra mencionada Moção tem como fundamento apelar aos órgãos de soberania a 
execução, ainda que parcial, dos Itinerários Complementares da Serra da Estrela � IC 6, 7 e 
37.� ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Moção --------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- Tendo em conta a necessidade imperiosa que a Região da Serra da Estrela tem em matéria 
de vias de comunicação; ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Tendo em conta que o processo conducente à execução dos traçados IC 6, IC 7 e IC 37 foi 
todo concluído, faltando apenas lançar os respectivos concursos; ----------------------------------- 
---- Tendo em conta a sua extrema importância para o desenvolvimento desta Região; --------- 
---- Tendo em conta a crescente e assustadora desertificação desta Região e a necessidade de 
inverter este fenómeno; ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Tendo em conta a importância das vias de comunicação para o incremento de novas 
actividades, sobretudo ao nível da produção, para gerar riqueza, bem como do Turismo, como 
área fundamental para alavancar o desenvolvimento; ------------------------------------------------- 
---- Pese embora a grave situação económica que o país atravessa, e reconhecendo-se a 
necessidade que o Estado tem em reduzir despesas do lado do investimento público, mas 
reconhecendo que tem de haver um mínimo de investimento para fazer funcionar a economia 
e que desta vez este mínimo seja direccionado para o Interior do País. -----------------------------
---- A Assembleia Municipal de Seia, reunida no dia 26 de Setembro de 2011, aprova esta 
Moção, apelando aos órgãos de soberania a execução, ainda que parcial, dos troços dos 
Itinerários Complementares da Serra da Estrela � IC 6, IC 7 e IC 37. ------------------------------ 
---- Esta Moção, depois de aprovada, deverá ser enviada para: Presidente da República, 
Presidente da Assembleia da República, Primeiro-Ministro, Ministro da Economia, Ministro 
dos Assuntos Parlamentares, Secretário de Estado das Obras Públicas, Grupos Parlamentares, 
Câmaras e Assembleias Municipais da Região envolvidas.� ----------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------    
5.4.PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE A UNIDADE DE 
SAÚDE DE NELAS E O MUNICÍPIO DE NELAS, NO ÂMBITO DO PROJECTO 
�ACTIVIDADE FÍSICA EM POPULAÇÃO COM A DIABETES� � APROVAÇÃO  
---- No âmbito do Projecto �Actividade Física em População com a Diabetes�, prática da 
modalidade de Ginástica de Manutenção e Actividades Aquáticas, direccionada à população 
do Concelho de Nelas com a Diabetes diagnosticada, foi presente um protocolo a celebrar 
entre o Município de Nelas e a Unidade de Saúde de Nelas, que a seguir se transcreve: --------
---- �Entre a Câmara Municipal de Nelas, na qualidade de primeira outorgante e a Unidade de 
Saúde de Nelas, na qualidade de segundo outorgante, é celebrado o presente Protocolo de 
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Colaboração, no âmbito do Projecto �Actividade Física em População com a Diabetes�, 
direccionada à população do Concelho de Nelas com a Diabetes diagnosticada, e que se 
regerá pelas seguintes disposições: ---------------------------------------------------------------------- 
---- 1. As actividades/modalidades objecto do presente protocolo são: Ginástica de 
Manutenção e Actividades Aquáticas; ------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Os responsáveis pela orientação/organização das actividades descritas em 1., são os 
Técnicos dos Serviços de Desporto da Autarquia; ----------------------------------------------------- 
---- 3. Participam nas actividades utentes da Unidade de Saúde de Nelas, com diferentes 
idades e com a �Diabetes� diagnosticada; ------------------------------------------------------------- 
---- 4. As actividades decorem semanalmente nas Instalações Desportivas Municipais � nas 
Piscinas Municipais, à segunda-feira, das 10h30 às 11h30 e no Pavilhão Desportivo 
Municipal, à quinta-feira, das 9h30 às 10h30; ---------------------------------------------------------- 
---- 5. Compete à Unidade de Saúde de Nelas: --------------------------------------------------------- 
---- - Divulgar e informar aos utentes com a �Diabetes� diagnosticada as actividades; ----------
---- - Acompanhar o decorrer das actividades; --------------------------------------------------------- 
---- 6. Compete à Câmara Municipal de Nelas: -------------------------------------------------------- 
---- - Efectuar a calendarização das actividades; -------------------------------------------------------
---- - Formalizar as inscrições dos utentes indicados pela Unidade de Saúde de Nelas; ----------
---- - Afectar recursos humanos e materiais necessários para o desenrolar das actividades. -----
---- 7. O presente Protocolo vigora de 13 de Outubro de 2011 a 21 de Junho de 2012; ----------
---- 8. As situações omissas serão resolvidas no entendimento entre as partes protocoladas; ---
---- 9. O presente protocolo vai ser assinado pelos representantes legais das instituições 
envolvidas, ficando um exemplar na posse de cada outorgante.� ------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo, atrás descrito, a celebrar entre 
o Município de Nelas e a Unidade de Saúde de Nelas. ---------------------------------------------- 
 5.5.PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE A UNIDADE DE 
CUIDADOS DE SAÚDE PERSONALIZADOS DE CANAS DE SENHORIM E O 
MUNICÍPIO DE NELAS, NO ÂMBITO DO PROJECTO �ACTIVIDADE FÍSICA EM 
POPULAÇÃO COM A DIABETES� � APROVAÇÃO   
---- No âmbito do Projecto �Actividade Física em População com a Diabetes�, prática da 
modalidade de Ginástica de Manutenção e Actividades Aquáticas, direccionada à população 
do Concelho de Nelas com a Diabetes diagnosticada, foi presente um protocolo a celebrar 
entre o Município de Nelas e a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Canas de 
Senhorim, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
---- �Entre a Câmara Municipal de Nelas, na qualidade de primeira outorgante e a Unidade de 
Cuidados de Saúde Personalizados de Canas de Senhorim, na qualidade de segundo 
outorgante, é celebrado o presente Protocolo de Colaboração, no âmbito do Projecto 
�Actividade Física em População com a Diabetes�, direccionada à população do Concelho de 
Nelas com a Diabetes diagnosticada, e que se regerá pelas seguintes disposições: ---------------
---- 1. As actividades/modalidades objecto do presente protocolo são: Ginástica de 
Manutenção e Actividades Aquáticas; ------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Os responsáveis pela orientação/organização das actividades descritas em 1., são os 
Técnicos dos Serviços de Desporto da Autarquia; ----------------------------------------------------- 
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---- 3. Participam nas actividades utentes da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de 
Canas de Senhorim, com diferentes idades e com a �Diabetes� diagnosticada; ------------------- 
---- 4. As actividades decorem semanalmente nas Instalações Desportivas Municipais � nas 
Piscinas Municipais, à segunda-feira, das 10h30 às 11h30 e no Pavilhão Desportivo 
Municipal, à quinta-feira, das 9h30 às 10h30; ---------------------------------------------------------- 
---- 5. Compete à Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Canas de Senhorim: ------ 
---- - Divulgar e informar aos utentes com a �Diabetes� diagnosticada as actividades; ----------
---- - Acompanhar o decorrer das actividades; --------------------------------------------------------- 
---- 6. Compete à Câmara Municipal de Nelas: -------------------------------------------------------- 
---- - Efectuar a calendarização das actividades; -------------------------------------------------------
---- - Formalizar as inscrições dos utentes indicados pela Unidade de Cuidados de Saúde 
Personalizados de Canas de Senhorim; ------------------------------------------------------------------ 
---- - Afectar recursos humanos e materiais necessários para o desenrolar das actividades. -----
---- 7. O presente Protocolo vigora de 13 de Outubro de 2011 a 21 de Junho de 2012; ----------
---- 8. As situações omissas serão resolvidas no entendimento entre as partes protocoladas; ---
---- 9. O presente protocolo vai ser assinado pelos representantes legais das instituições 
envolvidas, ficando um exemplar na posse de cada outorgante.� ------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo, atrás descrito, a celebrar entre 
o Município de Nelas e a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Canas de 
Senhorim. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.6.PEDIDO DE REDUÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA � 
REQUERENTE: FIRMA GAMEIRA & GAMEIRA, LD.ª., DE CALDAS DA 
FELGUEIRA 
---- Presente uma carta, datada de 10 de Junho de 2011, da firma Gameira & Gameira, Ld.ª, 
com sede em Caldas da Felgueira, que a seguir se transcreve: --------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Revisão da taxa de ocupação da via pública ------------------------------------------------------- 
---- Ao analisarmos o ofício de V.ª Ex.ª, de 06 de Junho de 2011 e no seguimento da nossa 
exposição pessoal e escrita, solicitando a redução da taxa que nos é actualmente aplicada pela 
ocupação da via pública do nosso estabelecimento comercial, nas Caldas da Felgueira, 
considerando a crise que o país atravessa e concretamente, as Termas das Caldas da Felgueira, 
que de forma mais directa nos afecta, não podíamos deixar de novamente apelar ao sentido de 
Justiça de V.ª Ex.ª. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Esta nossa apreciação tem a ver com a concordância por parte de V.ª Ex.ª , na reunião tida 
connosco, com a nossa exposição, admitindo e reconhecendo a nossa conduta de bons e 
assíduos pagadores, referindo igualmente não ser essa a realidade no que diz respeito aos 
restantes arrendatários da Câmara de Nelas. ------------------------------------------------------------ 
---- Após tal reunião, ficamos com grande expectativa em relação a uma futura resposta por 
parte de V.ª Ex.ª, tendo ainda sido informados que o atraso à nossa exposição se devia ao 
facto de existir uma situação idêntica à nossa e que ambas estariam a ser devidamente 
estudadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, após a recepção do vosso ofício, refere V.ª Ex.ª que qualquer diminuição da 
verba passa pelo estudo de alteração da taxa prevista na Tabela de Taxas em vigor nesta 
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Câmara Municipal, a efectuar, no futuro, por uma possível revisão daquela tabela, a qual terá 
de ser presente à Assembleia Municipal, para aprovação. Ora, dessa forma, não nos parece 
que haja qualquer impedimento na medida em que qualquer decisão tomada pelo Executivo 
Camarário irá ser sempre aprovada pela referida Assembleia fruto da maioria de suporte que o 
Executivo tem na mesma. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Vimos, desta forma, apelar ao bom senso, razoabilidade e sentido de justiça que 
reconhecemos em V.ª Ex.ª e solicitar os seus bons ofícios na análise desta situação. ------------ 
---- Alem de que, após um estudo por nós efectuado em estabelecimentos semelhantes aos 
nossos outros concelhos do distrito de Viseu, constatamos que os valores das taxas cobradas 
são manifestamente diferentes, conforme os exemplos que passamos a citar e que entendemos 
poderem servir de suporte na apreciação da nossa situação: -----------------------------------------
---- - Quiosque de Penacova (vende jornais e revistas), situa-se num local privilegiado no 
jardim junto à Câmara Municipal. O edifício é propriedade do inquilino e ocupa uma área de 
16 m2, pagando 30,00 � mensais à taxa de 1,88 � por m2, sem limite temporal; ------------------
---- - Quiosque de Mortágua, situa-se junto ao edifício da Câmara Municipal, sendo de 
propriedade camarária, ocupa uma área de 20 m2, vende jornais e revistas e tem serviço de 
cafetaria, não possui casa de banho, uma vez existirem casas de banho públicas a 30 metros. 
Não tem prazo de vigência de concessão e paga mensalmente a quantia de 100,00 � a uma 
taxa de 5,00 m2; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Quiosque de Carregal do Sal, localizado num jardim junto à Avenida da Estação de 
Caminho de Ferro e paragem de autocarros. O mesmo é propriedade camarária, ocupa uma 
área de 20 m2 com esplanada, vende jornais e revistas e tem serviço de cafetaria. Tem um 
contrato de concessão por 10 anos mediante o pagamento mensal de 50,00 �, sem 
agravamento anual e com uma taxa de 2,50 � por m2; ------------------------------------------------ 
---- - Café/Esplanada do Rossio, o edifício é propriedade da Empresa Berrelhas, pelo prazo de 
20 anos, com uma ocupação de mais de 300 m2, encontrando-se isento do pagamento de 
qualquer renda até ao prazo de vigência da concessão. Sabendo-se que a taxa de ocupação da 
via pública em Viseu é de 4,00 � por m2 na época alta e de 2,00 � por m2 na época baixa; -----
---- - Café/Bar das Piscinas de Canas de Senhorim, com a ocupação de várias dezenas de 
metros quadrados, propriedade do inquilino e sendo conhecidas todas as facilidades que são 
atribuídas a tal proprietário no que diz respeito ao pagamento da renda, água e luz; -------------
---- - Vários outros casos no Concelho, do conhecimento geral e de V.ª Ex.ª, com pagamento 
de valores simbólicos, como é o caso do Bar do Parque da Mata das Alminhas e do Bar das 
Piscinas Municipais. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este relato demonstra que o valor de 6,59 � por m2 que nos são aplicados é 
manifestamente injusto, tendo em conta os concelhos vizinhos e a situação grave de crise que 
as Termas das Caldas da Felgueira atravessam bem como a actual situação do país. -------------
---- Não gostaríamos de ser mais extensos nesta exposição que apenas pretende reafirmar as 
nossas dificuldades no pagamento dos valores que estão actualmente a ser aplicados. Tanto 
mais que, tem sido o compromisso do Executivo que V.ª Ex.ª preside a manutenção e o 
aumento do emprego no nosso Concelho, apoiando para tal objectivo as empresas. -------------
---- Foi com esta convicção que ficámos na reunião última com V.ª Ex.ª que seria esse o 
espírito de uma resolução que preservasse não só os postos de trabalho criados bem como o 



 
Fls.__________ 

Reunião de 11-10-2011 

 

26

interesse público que tal estabelecimento detém na localidade. --------------------------------------
---- Como pretendemos honrar os nossos compromissos e pagamentos para com o Município, 
apelamos uma vez mais à Justiça e que seja efectuado um reajustamento dos valores da taxa 
cobrados, tendo em conta não só todo o empenho tido da nossa parte ao longo de todos estes 
anos de existência no nosso estabelecimento comercial, mas que se tenha também em 
consideração as dificuldades que o país atravessa e as suas repercussões nas pequenas 
empresas e nas famílias. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, face ao exposto, aguardamos que tenha V.ª Ex.ª toda a consideração em todo o 
exposto e seja feito um reajustamento à taxa a cobrar, para assim liquidarmos os nossos 
débitos junto dos Serviços Camarários.� ---------------------------------------------------------------- 
---- Presente outra carta, datada de 21 de Setembro de 2011, da firma Gameira & Gameira, 
Ld.ª, com sede em Caldas da Felgueira, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Redução da Taxa de Ocupação de Espaço Público ----------------------------------------------- 
---- No seguimento da reunião tida com V.ª Ex.ª, no passado dia 15 de Setembro de 2011, 
vimos por este meio apresentar as nossas propostas por forma a serem encontradas as 
melhores soluções que visem a redução da taxa de ocupação de espaço público uma vez que, 
como é do conhecimento de V.ª Ex.ª, actualmente se torna para nós impraticável o pagamento 
dos montantes em vigor, conforme nossas exposições de 18 de Maio e 10 de Junho de 2011. -
---- Cumpre-nos ainda reiterar o referido nessa reunião e alertar para o facto de se constatar 
nas Termas das Caldas da Felgueira uma drástica redução de aquistas e igualmente o facto de 
a crise que assola o nosso país e concretamente, as repercussões que estas duas situações têm 
nos sectores da restauração e papelaria. Desta forma e seguindo as indicações de V.ª Ex.ª, de 
seguida apresentamos as soluções que consideramos viáveis e exequíveis para a nossa 
situação: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Redução da taxa de ocupação de espaço público em 50%; -----------------------------------
---- 2. Alteração do contrato para 2.000,00 � anuais; --------------------------------------------------
---- 3. Redução da ocupação da esplanada para seis meses com diminuição do pagamento da 
taxa da mesma para 50%. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Consideramos ser esta a solução conjunta mais viável para a nossa Empresa por forma a 
continuar a honrar os nossos compromissos com o Município. Assim, desejamos que o bom 
senso e a compreensão demonstradas por V.ª Ex.ª nas diversas reuniões tidas impere 
igualmente na decisão desta situação. Uma vez que o contrário obrigará a que a nossa 
empresa encerre e se mantenha em funcionamento somente nos meses em que se justifique a 
sua rentabilidade, o que não é do nosso agrado e igualmente não será do agrado de V.ª Ex.ª, 
uma vez que tal situação se repercutirá na boa imagem que temos que dar a quem nos visita. --
---- Há ainda a considerar e realçar que a nossa empresa não só presta um serviço público de 
elevada qualidade como igualmente se encarregou de ao longo destes anos de existência 
preservar o local onde nos encontramos sendo considerada por todos uma mais valia para as 
Caldas da Felgueira. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- As medidas/soluções já apresentadas e aqui melhor explanadas são de facto realistas e 
adequadas tendo em conta a situação de crise que o país atravessa e não só, há ainda de 
realçar que, ao contrário do que acontece noutros locais do Concelho e concretamente nas 
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Caldas da Felgueira, a iluminação exterior e envolvente ao nosso estabelecimento comercial é 
integralmente suportada por nós. Acresce ainda que também a jardinagem e conservação da 
mesma são exclusivamente da nossa responsabilidade e encargo. -----------------------------------
---- Acresce ainda que, conforme já anteriormente por nós afirmado, actualmente no Concelho 
de Nelas somos dos estabelecimentos comerciais mais onerados com os valores das taxas 
aplicados e aquele que certa forma mais sofre com a sua aplicação e mais tem sentido os 
efeitos da crise que as Termas das Caldas da Felgueira atravessam e igualmente o país. --------
---- Esperamos desta forma, que as expectativas demonstradas por V.ª Ex.ª na reunião tida em 
15 de Setembro e nas anteriores reuniões tidas sejam efectivamente no sentido da aceitação 
das soluções apresentadas e por conseguinte na manutenção do nosso estabelecimento 
comercial para que assim possamos honrar os nossos compromissos para com o Município.� -
---- Presente, ainda, um parecer jurídico, datado de 04 de Outubro de 2011, da Jurista em 
serviço nesta Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------- 
---- �Pedido de redução da taxa de ocupação da via pública ----------------------------------------- 
---- Presente pedido de revisão da taxa de ocupação da via pública pelo representante da firma 
Gameira & Gameira, Ld.ª, com sede na Rua do Balneário, Caldas da Felgueira, 3525 Canas 
de Senhorim, Contribuinte fiscal n.º 502755539, pela área ocupada de 51 m2 do 
estabelecimento comercial do requerente e contestada a obrigatoriedade de pagamento de 
50% sobre o valor da dívida por atraso no pagamento, cumpre-nos emitir o parecer seguinte: -
---- De acordo com o disposto no artigo 10.º, alínea c), da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, 
constituem receitas dos municípios o produto da cobrança de taxas e preços resultantes da 
concessão de licenças e da prestação de serviços pelo município, nos termos do disposto nos 
artigos 15.º e 16.º, do referido diploma legal. ---------------------------------------------------------- 
---- Estabelece, então, o artigo 15.º, que -----------------------------------------------------------------
---- �1 � Os municípios podem criar taxas nos termos do regime geral das taxas das autarquias 
locais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2 � A criação de taxas pelos municípios está subordinada aos princípios de equivalência 
jurídica, da justa repartição dos encargos públicos e da publicidade, incidindo sobre utilidades 
prestadas aos particulares, geradas pela actividade dos municípios ou resultante da realização 
de investimentos municipais.� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Este artigo remete para o regime geral das taxas das autarquias locais, Lei n.º 53-E/2006, 
de 29 de Dezembro, segundo o qual as taxas das autarquias locais são tributos que assentam 
na prestação concreta de um serviço público local, na utilização privada de bens do domínio 
público e privado das autarquias locais ou na remoção de um obstáculo jurídico ao 
comportamento dos particulares, quando tal seja atribuição das autarquias locais, nos termos 
da lei (artigo 3.º). ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Importa definir o que se entende por: --------------------------------------------------------------- 
---- - Princípio da equivalência jurídica: o valor das taxas das autarquias locais é fixado de 
acordo com o princípio da proporcionalidade e não deve ultrapassar o custo da actividade 
pública local ou o benefício auferido pelo particular (artigo 4.º, n.º 1, da Lei n.º 53-E/2006, de 
29 de Dezembro). Ora, o valor desta taxa incide sobre a área utilizada pelo requerente para 
implantação de um quiosque e de esplanada, sendo portanto, devidas taxas pela ocupação e 
utilização privativa dos espaços públicos, afectos ao domínio público municipal. ----------------
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---- - Princípio da justa repartição dos encargos públicos: a criação de taxas pelas autarquias 
locais respeita o princípio da prossecução do interesse público local e visa a satisfação das 
necessidades financeiras das autarquias locais e a promoção de finalidades sociais e de 
qualificação urbanística, territorial e ambiental (artigo 5.º, n.º 1, da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de 
Dezembro). A via pública, como bem do domínio público, não é susceptível de apropriação 
individual, devendo estar ao serviço da comunidade. Pelas suas características, as taxas de 
ocupação da via pública têm subjacente, além dos custos directos e indirectos, o benefício 
auferido pelo particular decorrente da utilização dos referidos bens e da sua afectação 
exclusiva, bem como do prejuízo inerente para a comunidade resultante da impossibilidade de 
acesso e fruição, ou seja, resultante da impossibilidade temporária de afectação a utilidade 
pública. Assim, parece-nos justo e proporcional o valor das taxas de ocupação da via pública 
actualmente em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Princípio da publicidade: As autarquias locais devem disponibilizar, quer em formato 
papel em local visível nos edifícios das sedes e assembleias respectivas, quer na sua página 
electrónica, os regulamentos que criam as taxas previstas na Lei n.º 53-E/2006, de 29 de 
Dezembro. Ora, este procedimento foi integralmente cumprido pelo Município de Nelas 
aquando da criação do Regulamento e Tabela de Taxas do Município, onde se prevê a 
cobrança da taxa para ocupação da via pública, tendo publicada a versão final do 
Regulamento na 2.ª Série do Diário da República, Aviso n.º 5816/2010, de 19 de Março. 
Acresce ainda o facto de, nos termos do artigo 118.º, do Código do Procedimento 
Administrativo, o referido Regulamento, bem como a Fundamentação Económica-Financeira, 
terem sido precedidos de um período de apreciação pública, Aviso n.º 505/2010, de 7 de 
Janeiro, publicado na 2.ª Série do Diário da República. ----------------------------------------------
---- O artigo 8.º, da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, sob a epígrafe �Criação de taxas�, 
determina que as taxas das autarquias locais são criadas por regulamento aprovado por órgão 
deliberativo respectivo, sendo que, além de outros requisitos imperativos, deve conter a 
fundamentação económica-financeira relativa ao valor das taxas. No Capitulo V da 
Fundamentação Económica-Financeira dos valores das taxas do Município de Nelas é 
possível comprovar todos os custos inerentes à ocupação da via pública por pavilhões e 
quiosques por metro quadrado e por ano. ---------------------------------------------------------------
---- Estes valores são aplicáveis a todos os requerentes de uma licença para ocupação da via 
pública, não estando em causa interesses próprios de cada requerente, pois as taxas são de 
cariz universal e variam apenas consoante a área ocupada. ------------------------------------------
---- Assim e nos termos do artigo 5.º, do Regulamento e Tabela de Taxas do Município de 
Nelas, apenas podem beneficiar de redução do pagamento das taxas (não nos referimos a 
isenção pois não é esse o pedido do requerente): ------------------------------------------------------
---- - As pessoas colectivas de direito público ou de utilidade pública administrativa, os 
partidos políticos e os sindicatos; ------------------------------------------------------------------------
---- - As empresas municipais criadas ou a criar pelo Município de Nelas; ------------------------
---- - As associações religiosas, culturais, desportivas, profissionais ou recreativas legalmente 
constituídas e as comissões fabriqueiras de igrejas e capelas pelas actividades a que se 
destinem, directamente, à realização dos seus fins estatutários; -------------------------------------
---- - As instituições particulares de solidariedade social, legalmente constituídas, pelas 
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actividades que se destinem à realização dos seus fins estatutários; --------------------------------
---- - As pessoas de comprovada insuficiência económica; -------------------------------------------
---- - As pessoas singulares ou colectivas cuja isenção ou redução do pagamento de taxas e 
outras receitas municipais conste das observações contidas na Tabela anexa ao Regulamento. 
---- - Ora, o requerente não se enquadra em nenhuma das situações acima descritas. Assim, 
sendo, ab initio, não poderá beneficiar de qualquer redução no valor das taxas de ocupação da 
via pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A alteração do Regulamento e Tabela de Taxas pressupõe que exista uma justificação 
económico-financeira que consubstancie essa mudança. E, salvo melhor opinião, não parece 
que existam alterações significativas nos custos directos e indirectos, bem como no custo da 
actividade pública local (que é igual para todos os tipos de ocupação da via pública) que 
fundamentem a alteração do regulamento municipal. Acresce ainda o facto de, qualquer 
alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas ter obrigatoriamente de ser aprovada pela 
Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Relativamente à questão colocada pelo requerente sobre o facto de ao valor em dívida 
acrescer o montante de 50% a título de indemnização, somos de parecer que, neste caso 
concreto, tratando-se de uma taxa, não deve ser aplicado o regime constante do artigo 1041.º, 
n.º 1, do Código Civil, mas sim o disposto no artigo 12.º, da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de 
Dezembro, segundo o qual: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- �1 � São devidos juros de mora pelo cumprimento extemporâneo da obrigação de 
pagamento de taxas das autarquias locais.� -------------------------------------------------------------
---- Segundo informações dos serviços, o pagamento dos duodécimos mensais 
correspondentes à taxa de ocupação da via pública encontra-se em falta, o que vai contra o 
disposto no artigo 10.º, n.º 1, do Regulamento e Tabelas de Taxas do Município e tem como 
consequência a não titularidade de licença para ocupação da via pública. -------------------------
---- O requerente alega que, em �em tempo útil foi comunicada a V.ª Ex.ª a suspensão do 
pagamento de tais taxas uma vez termos requerido a reapreciação das mesmas�. Ora, o não 
pagamento das taxas devidas pela ocupação da via pública pressupõe a sua não utilização, 
porque, caso contrário, se o Município permitisse o não pagamento de taxas que se encontram 
em vigor apenas a um munícipe que as contesta, estaria a violar o princípio da legalidade, 
bem como o princípio da igualdade em relação aos restantes munícipes que se encontram nas 
mesmas condições. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Consideramos ser viável o pedido de reapreciação das taxas, mas a obrigatoriedade do 
pagamento das mesmas, salvo melhor opinião, mantém-se inalterada, pois no pedido não se 
contesta a sua legalidade. ----------------------------------------------------------------------------------
---- Posto isto e tendo em consideração o princípio da legalidade que constitui o fundamento, 
o critério e o limite de toda a actuação administrativa, resta-nos concluir que, salvo melhor 
opinião, actualmente, não será oportuna a alteração do Regulamento e Tabela de Taxas do 
Município de Nelas, no que diz respeito à taxa de ocupação da via pública, pelas razões supra 
mencionadas, mantendo-se a obrigatoriedade do pagamento pelo requerente das taxas 
inerentes à ocupação, sob pena de, nos termos do artigo 12.º, do referido regulamento e do 
artigo 12.º, n.º 2, da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, se proceder à cobrança coerciva 
dos valores devidos. A única solução que, perante o actual regulamento, permite a redução do 
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valor da taxa paga pelo requerente, é a diminuição da área ocupada de domínio público 
(actualmente 51 m2), que, proporcionalmente, reduziria o valor de taxas a pagar. ----------------
---- Salvo melhor opinião, é este o nosso parecer. -----------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara superiormente decidirá.� -------------------------------------
---- A Senhora Presidente informou a Câmara que o Senhor Minhoto tinha falado com ela, 
realçando a crise que, actualmente, se vive nas Caldas da Felgueira, tendo diminuído, 
substancialmente, as receitas do seu negócio, tendo a Senhora Presidente da Câmara proposto 
que o Senhor Minhoto pagasse apenas o espaço ocupado pelo quiosque. --------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara pediu aos Serviços para irem ao local fazer a medição 
do espaço, efectivamente ocupado na via pública pela firma Gameira & Gameira, Ld.ª. --------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que lhe pareceria que havia uma 
leitura injusta para o negócio em causa, visto que aquele espaço não devia ser taxado como 
ocupação da via pública e que em seu entender deveria ser estudado o assunto para se fazer 
uma concessão e não ser taxado como ocupação da via pública. ------------------------------------ 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, informou o 
Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral que o edifício onde se encontra instalado o 
quiosque é propriedade da firma Gameira & Gameira, Ld.ª e como tal não pode haver uma 
concessão. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, o assunto foi retirado da reunião, com a indicação, aos Serviços, para procederem 
à medição da área ocupada pela firma Gameira & Gameira, Ld.ª e averiguar se existe algum 
contrato de concessão do direito de superfície, para em seguida ser presente a uma próxima 
reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6 � CONTABILIDADE 
 

6.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Setembro de 2011, no total de 716.162,52 � (setecentos e dezasseis mil 
cento e sessenta e dois euros e cinquenta e dois cêntimos), referente a Operações Orçamentais 
e no total de 50.888,62 � (cinquenta mil oitocentos e oitenta e oito euros e sessenta e dois 
cêntimos), referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção 
de Contabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.2.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES 
DO PLANO DE 2011 � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal para o ano de 
2011, n.ºs 18 e 19, e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2011, n.ºs 15 e 16, as 
quais ficam anexas a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. --------------------------- 
 

7 - OBRAS PARTICULARES 
 
7.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ART.º 65.º, DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI N.º 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
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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 no 
período compreendido entre 19 e 30 de Setembro de 2011, a qual fica anexa à acta (Anexo II), 
fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------- 
7.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, referente a licenças e autorizações de construção e utilização 
emitidas no período compreendido entre 19 e 30 de Setembro de 2011, a qual fica anexa a 
esta acta (Anexo III), fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------------- 
7.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
ENTRADOS NOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, referente a processos de licenciamentos e autorizações 
administrativas de obras, loteamentos, destaques, propriedades horizontais, informações 
prévias e outros, entrados nos Serviços de Urbanização e Edificação no período 
compreendido entre 19 e 30 de Setembro de 2011, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), 
fazendo dela parte integrante. -----------------------------------------------------------------------------
7.2.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS 
DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100º. E 101º., DO 
CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO � APROVAÇÃO  
 ---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos processos de edificação, 
precedidos de audiência prévia, nos termos dos artigos 100.º e 101.º, do Código do 
Procedimento Administrativo, no período compreendido entre 20 de Setembro de 2011 e 04 
de Outubro de 2011, constantes na relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte 
integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.3.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE � DIVULGAÇÃO DO 
EVENTO �9.ª FEIRA DO PORCO E DO ENCHIDO�, A REALIZAR NO DIA 13 DE 
NOVEMBRO DE 2011, EM MERUGE. REQUERENTE: JUNTA DE FREGUESIA DE 
MERUGE � APROVAÇÃO OU INDEFERIMENTO 
---- Presente um ofício, datado de 16 de Setembro de 2011, da Junta de Freguesia de Meruge, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ex.m.ª Senhora Presidente do Município de Nelas ----------------------------------------------- 
---- Colocação de faixas de divulgação de eventos ---------------------------------------------------- 
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---- A Junta de Freguesia de Meruge, em parceria com a Associação para o Desenvolvimento 
Social e Cultural do Vale do Cobral, vai realizar no próximo dia 13 de Novembro, a 9.ª Feira 
do Porco e do Enchido, no Terreiro do Santo, em Meruge. ------------------------------------------ 
---- Para a divulgação deste evento promocional da Região da Beira Serra, necessitamos de 
colocar na Vila de Nelas algumas faixas de lona em locais de grande visibilidade pública que 
possam ir de encontro aos vossos critérios nesta matéria. -------------------------------------------- 
---- Sem outro assunto de momento e certos da compreensão de V.ª Ex.ª para o exposto, 
ficamos a aguardar deferimento.� ------------------------------------------------------------------------ 
---- Presente, também, uma informação, datada de 21 de Setembro de 2011, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Licença de publicidade � Pedido de divulgação do evento �9.ª Feira do Porco e do 
Enchido�, a realizar no dia 13 de Novembro de 2011, em Meruge � Registo n.º 10.512, de 
21/09/2011. Local: Terreiro do Santo, em Meruge. Requerente: Junta de Freguesia de 
Meruge. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- I � Solicitação do Requerente: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente pretende colocar uma faixa publicitária em lona, nos principais 
locais de fácil viabilidade pública, do evento �9.ª Feira do Porco e do Enchido�, em Meruge, a 
realizar no dia 13/11/2011. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas, é da 
competência da Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento de publicidade. ------
---- 2. Nos termos do artigo 8.º deste regulamento estão isentos de licença os anúncios de 
organismos públicos, de instituições de solidariedade social, de cooperativas e de outras 
instituições sem fins lucrativos desde que relativos à actividade que prossigam. -----------------
---- III - Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim sendo, deixo à consideração de V.ª Ex.ª a aprovação ou não da publicidade. Caso 
V.ª Ex.ª concorde, os Serviços Técnicos deverão estar presentes quando da instalação dos 
dispositivos publicitários. A Junta de Freguesia encontra-se isenta do pagamento das taxas. ---
---- 2. Mais informo que não é permitido a afixação de publicidade em árvores e espaços 
verdes, candeeiros, postes de iluminação pública e elementos de mobiliário urbano ou nos 
lugares onde seja prejudicada a visibilidade de placas toponímicas e dos sinais de trânsito, o 
acesso e as vistas de edifícios vizinhos, quando no mesmo local exista já inscrita ou afixada 
qualquer mensagem publicitária do mesmo titular. ---------------------------------------------------- 
---- 3. Decorrido o evento publicitado, a não remoção do suporte publicitário constitui contra-
ordenação punível com coima, de acordo com o n.º 4, do artigo 47.º, do Regulamento. ---------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento para a colocação de 
publicidade, em lugares públicos do Concelho de Nelas, e referente à divulgação do evento 
�9.ª Feira do Porco e do Enchido�, a realizar no dia 13 de Novembro de 2011, no Terreiro do 
Santo, em Meruge, em que é requerente a Junta de Freguesia de Meruge, a qual se encontra 
isenta de taxas, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------------------------------------------------------------ 
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7.4.ASSOCIAÇÃO CULTURAL E INFORMATIVA � �OS AMIGOS DE SANTAR� � 
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE UM DIVERTIMENTO PÚBLICO E LICENÇA 
ESPECIAL DE RUÍDO � FESTA PÚBLICA. LOCAL: LARGO DA MISERICÓRDIA 
DE SANTAR � RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, 
datado de 22 de Setembro de 2011, que aprovou o pedido de realização de um divertimento 
público e a licença especial de ruído, festa pública, requerido pela Associação Cultural e 
Informativa � �Os Amigos de Santar�, 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 acto deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 22 de Setembro de 2011, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Pedido de realização de um divertimento público e licença especial de ruído � Festa 
Pública � Registo n.º 10.528, de 21/09/2011. Local: Largo da Misericórdia de Santar. 
Requerente: Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues, na qualidade de Presidente da 
Associação Cultural e Informativa � �Os Amigos de Santar� ---------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O requerente solicita autorização para a realização de um divertimento público � Festas 
Populares, da Associação Cultural e Informativa � �Os Amigos de Santar�, no Largo da 
Misericórdia de Santar, a decorrer nos dias 24 e 25 de Setembro de 2011, com início às 15:00 
horas e términus à 01:00 hora. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento legal: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A realização de arraiais, romarias, bailes e outros divertimentos públicos organizados 
nas vias públicas, jardins e demais lugares públicos, carece de licenciamento municipal, de 
acordo com o n.º 1, do artigo 50.º, do Regulamento sobre o Licenciamento das Actividades 
Diversas previstas no D.L. n.º 264/2002, de 25/11 e no D.L. n.º 310/2002, de 18/12. ------------
---- 2. Chama-se também a atenção para o facto de ao funcionamento de emissores, 
amplificadores e outros aparelhos sonoros que projectam sons para as vias e demais lugares 
públicos, aplicarem-se os limites fixados no Regulamento Geral de Ruído, aprovado pelo D.L. 
n.º 09/2007, de 17/01, com posteriores alterações do D.L. n.º 278/2007, de 01/08. --------------
---- 3. A realização de festas públicas, entre as 20:00 horas e as 08:00 horas, fica condicionada 
à atribuição de uma licença especial de ruído, tal como é referido no art.º 15.º. ------------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Neste contexto, não vejo inconveniente no deferimento da petição, fundamentado no 
facto de se tratar de uma festa pública habitualmente realizada neste local, chamando-se 
especial atenção para: -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Pela emissão das Licenças é devido o pagamento das respectivas taxas fixadas no 
�Regulamento e Tabela de Taxas de Nelas�, caso não se encontre isento; ------------------------- 
---- b) Na via de acesso das viaturas de socorro, o estacionamento de veículos só deve ser 
permitido se dele não resultar prejuízo para cumprimento das disposições contidas do 
Capítulo II, do D.L. n.º 34/95, de 16 de Dezembro; --------------------------------------------------- 
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---- c) A licença pela realização da festa na via pública, bem como a licença especial de ruído, 
são válidas para os dias 24 e 25 de Setembro de 2011, das 15:00 h à 01:00 h. --------------------
---- d) Terá de ser sinalizada de acordo com o Decreto-Regulamentar n.º 22-A/98, de 01 de 
Outubro, com posteriores alterações; -------------------------------------------------------------------- 
---- e) A entidade organizadora deverá tomar medidas necessárias de forma a assegurar a 
segurança de todos os intervenientes. -------------------------------------------------------------------- 
---- 3. Enviar cópia da licença especial de ruído à GNR de Nelas, a fim de dar conhecimento. - 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------ 
7.5.ASSOCIAÇÃO CULTURAL E INFORMATIVA � �OS AMIGOS DE SANTAR� � 
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS MUNICIPAIS � TAXAS 
PELA LICENÇA DE REALIZAÇÃO DE UM DIVERTIMENTO PÚBLICO E 
LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO DE FESTA POPULAR, NOS DIAS 24 E 25 DE 
SETEMBRO DE 2011. LOCAL: LARGO DA MISERICÓRDIA DE SANTAR � 
ISENTAR, OU REDUZIR, OU INDEFERIR O PEDIDO � RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, 
datado de 22 de Setembro de 2011, a isentar a Associação Cultural e Informativa � �Os 
Amigos de Santar�, do pagamento das taxas municipais devidas pela emissão de licença pela 
realização de um divertimento público e da licença especial de ruído, de festa popular, nos 
dias 24 e 25 de Setembro de 2011, no Largo da Misericórdia de Santar, 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 acto deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 22 de Setembro de 2011, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais � Taxas pela licença de realização 
de um divertimento público, de festa popular nos dias 24 e 25 de Setembro de 2011 � Isentar, 
ou Reduzir, ou Indeferir o pedido. Local: Largo da Misericórdia de Santar. Requerente: 
Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues, na qualidade de Presidente da Associação 
Cultural e Informativa � �Os Amigos de Santar� ------------------------------------------------------ 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento das taxas municipais devidas pela 
licença de divertimento público � Festas Populares, da Associação Cultural e Informativa � 
�Os Amigos de Santar�, no Largo da Misericórdia de Santar, a decorrer nos dias 24 e 25 de 
Setembro de 2011, com início às 15:00 horas e términus à 01:00 horas, ao abrigo do n.º 2, da 
alínea c, do artigo 5.º, do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, conforme 
fotocópias em anexo das respectivas certidões. -------------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento legal: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, n.º 2, da alínea 
c), do artigo 5.º: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Na medida do interesse público municipal de que se revistam os actos cujo 
licenciamento se pretende obter, ou as prestações de serviços requeridas, podem ainda 
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beneficiar de isenção, ou de redução do pagamento de taxas e outras receitas municipais: ------
---- - Alínea c) As associações religiosas, culturais, desportivas, profissionais, ou recreativas, 
legalmente constituídas e as comissões fabriqueiras de igrejas e capelas pelas actividades que 
se destinem, directamente, à realização dos seus fins estatutários; ---------------------------------- 
---- 2. As isenções e reduções referidas no número anterior não afastam a necessidade de 
apresentação de requerimento dirigido à Câmara Municipal das necessárias licenças, quando 
devidas, nos termos da lei, ou Regulamento Municipal, nem dispensam o prévio 
licenciamento municipal a que houver lugar. ----------------------------------------------------------- 
---- 3. As isenções e reduções referidas no n.º 2 serão concedidas por deliberação da Câmara 
Municipal mediante requerimento dos interessados e apresentação de prova da qualidade em 
que requerem e dos requisitos exigidos para a concessão da isenção ou redução. ----------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Os interessados apresentaram um requerimento de isenção do pagamento das taxas 
municipais, por ser considerada uma associação cultural, conforme extracto dos Estatutos e 
Regulamento Geral em anexo. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, como o pedido se encontra devidamente instruído, deixo à consideração 
de V.ª Ex.ª isentar, reduzir, ou indeferir o pedido. ----------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------  
7.6.FÁBRICA DA IGREJA DE SANTAR � PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO 
DAS TAXAS MUNICIPAIS � TAXAS URBANÍSTICAS RELATIVAS À EMISSÃO 
DA CERTIDÃO DE DISPENSA DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DA CAPELA DE 
SÃO SILVESTRE, EM MOREIRA - ISENTAR, OU REDUZIR, OU INDEFERIR O 
PEDIDO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 13 de Setembro de 2011, da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 
---- �Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais � Registo n.º 10.088, de 
09/09/2011 - Taxas urbanísticas relativas à emissão de certidão de dispensa de licença de 
utilização � Isentar, ou Reduzir, ou Indeferir o pedido. Local: Moreira. Requerente: Fábrica da 
Igreja da Freguesia de Santar ----------------------------------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento das taxas municipais devidas pela 
emissão de certidões de dispensa de licença de utilização da Capela de São Silvestre, de 
Moreira, ao abrigo do n.º 2, da alínea c), do artigo 5.º, do Regulamento e Tabela de Taxas 
Municipais de Nelas. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento legal: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, n.º 2, da alínea 
c), do artigo 5.º: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Na medida do interesse público municipal de que se revistam os actos cujo 
licenciamento se pretende obter, ou as prestações de serviços requeridas, podem ainda 
beneficiar de isenção, ou de redução do pagamento de taxas e outras receitas municipais: ------
---- - Alínea c) As associações religiosas, culturais, desportivas, profissionais, ou recreativas, 
legalmente constituídas e as comissões fabriqueiras de igrejas e capelas pelas actividades que 
se destinem, directamente, à realização dos seus fins estatutários; ---------------------------------- 
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---- 2. As isenções e reduções referidas no número anterior não afastam a necessidade de 
apresentação de requerimento dirigido à Câmara Municipal das necessárias licenças, quando 
devidas, nos termos da lei, ou Regulamento Municipal, nem dispensam o prévio 
licenciamento municipal a que houver lugar. ----------------------------------------------------------- 
---- 3. As isenções e reduções referidas no n.º 2 serão concedidas por deliberação da Câmara 
Municipal mediante requerimento dos interessados e apresentação de prova da qualidade em 
que requerem e dos requisitos exigidos para a concessão da isenção ou redução. ----------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Os interessados apresentaram um requerimento de isenção do pagamento das taxas 
municipais pela emissão da certidão, por ser considerada uma associação religiosa. -------------
---- 2. Assim sendo, como o pedido se encontra devidamente instruído, deixo à consideração 
de V.ª Ex.ª isentar, reduzir, ou indeferir o pedido. ----------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a Fábrica da Igreja de Santar, do 
pagamento das taxas municipais urbanísticas devidas pela emissão de certidões de dispensa de 
licença de utilização da Capela de São Silvestre, de Moreira, nos termos e de acordo com a 
informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------ 
---- Ausentaram-se da reunião o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da 
Conceição Marques, o Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva e a Senhora 
Vereadora Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo ----------------------------------- 
7.7.ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE NELAS 
� PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS MUNICIPAIS � TAXAS 
URBANÍSTICAS RELATIVAS À EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO 
DO NOVO QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE NELAS - ISENTAR, 
OU REDUZIR, OU INDEFERIR O PEDIDO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 26 de Setembro de 2011, da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 
---- �Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais � Registo n.º 10.563, de 
22/09/2011 - Taxas urbanísticas relativas à emissão da autorização de utilização do novo 
quartel � Isentar, ou Reduzir, ou Indeferir o pedido. Local: Novo Quartel dos Bombeiros. 
Requerente: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas ----------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento das taxas municipais devidas pela 
emissão da autorização de utilização, ao abrigo do n.º 2, da alínea c), do artigo 5.º, do 
Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas. ------------------------------------------------ 
---- II � Enquadramento legal: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, n.º 2, da alínea 
c), do artigo 5.º: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Na medida do interesse público municipal de que se revistam os actos cujo 
licenciamento se pretende obter, ou as prestações de serviços requeridas, podem ainda 
beneficiar de isenção, ou de redução do pagamento de taxas e outras receitas municipais: ------
---- - Alínea c) As associações religiosas, culturais, desportivas, profissionais, ou recreativas, 



 
Fls.__________ 

Reunião de 11-10-2011 

 

37

legalmente constituídas e as comissões fabriqueiras de igrejas e capelas pelas actividades que 
se destinem, directamente, à realização dos seus fins estatutários; ---------------------------------- 
---- 2. As isenções e reduções referidas no número anterior não afastam a necessidade de 
apresentação de requerimento dirigido à Câmara Municipal das necessárias licenças, quando 
devidas, nos termos da lei, ou Regulamento Municipal, nem dispensam o prévio 
licenciamento municipal a que houver lugar. ----------------------------------------------------------- 
---- 3. As isenções e reduções referidas no n.º 2 serão concedidas por deliberação da Câmara 
Municipal mediante requerimento dos interessados e apresentação de prova da qualidade em 
que requerem e dos requisitos exigidos para a concessão da isenção ou redução. ----------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Os interessados apresentaram um requerimento de isenção do pagamento das taxas 
municipais pela emissão do alvará de utilização, por ser considerada uma pessoa colectiva de 
utilidade pública administrativa. ------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, como o pedido se encontra devidamente instruído, deixo à consideração 
de V.ª Ex.ª isentar, reduzir, ou indeferir o pedido. ----------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Nelas, do pagamento das taxas municipais urbanísticas relativas à emissão da 
autorização de utilização do novo quartel, da referida Associação, nos termos e de acordo com 
a informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ---- 
---- Regressaram à reunião o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da 
Conceição Marques, o Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva e a Senhora 
Vereadora Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo ----------------------------------- 
7.8.FUNDAÇÃO LAPA DO LOBO � PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE UM 
DIVERTIMENTO PÚBLICO E LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO � EVENTO 
TEATRAL. LOCAL: TERREIRO DAS ALMAS, EM LAPA DO LOBO � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 29 de Setembro de 2011, da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 
---- �Pedido de realização de um divertimento público e licença especial de ruído � Evento 
teatral � Registo n.º 10.652, de 22/09/2011. Local: Terreiro das Almas, em Lapa do Lobo. 
Requerente: Fundação Lapa do Lobo -------------------------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A Fundação requerente solicita autorização para a realização de um divertimento 
público � Evento teatral � �Baile dos Candeeiros�, no Terreiro das Almas, na Lapa do Lobo, a 
decorrer no dia 15/10/2011, com início às 21:45 horas e términus às 00:00 horas. ---------------
---- II � Enquadramento legal: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A realização de arraiais, romarias, bailes e outros divertimentos públicos organizados 
nas vias públicas, jardins e demais lugares públicos, carece de licenciamento municipal, de 
acordo com o n.º 1, do artigo 50.º, do Regulamento sobre o Licenciamento das Actividades 
Diversas, previstas no D.L. n.º 264/2002, de 25/11 e no D.L. n.º 310/2002, de 18/12. -----------
----- 2. Chama-se também a atenção para o facto de ao funcionamento de emissores, 
amplificadores e outros aparelhos sonoros que projectam sons para as vias e demais lugares 
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públicos, aplicarem-se os limites fixados no Regulamento Geral de Ruído, aprovado pelo D.L. 
n.º 09/2007, de 17/01, com posteriores alterações do D.L. n.º 278/2007, de 01/08. --------------
---- 3. A realização de festas públicas, entre as 20:00 horas e as 08:00 horas fica condicionada 
à atribuição de uma licença especial de ruído, tal como é referido no art.º 15.º. ------------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Neste contexto, não vejo inconveniente no deferimento da petição, fundamentado no 
facto de se tratar de um evento público, chamando-se especial atenção para: ---------------------
---- a) Pela emissão das Licenças é devido o pagamento das respectivas taxas fixadas no 
�Regulamento e Tabela de Taxas de Nelas�, caso não se encontre isento; -------------------------
----- b) Na via de acesso das viaturas de socorro, o estacionamento de veículos só deve ser 
permitido se dele não resultar prejuízo para cumprimento das disposições contidas do 
Capítulo II, do D.L. n.º 34/95, de 16 de Dezembro; --------------------------------------------------- 
---- c) A licença pela realização do evento na via pública, bem como a licença especial de 
ruído são válidas para o dia 15 de Outubro de 2011, das 21:45 h às 02:00 h; ----------------------
---- d) Terá de ser sinalizada de acordo com o Decreto-Regulamentar n.º 22-A/98, de 01 de 
Outubro, com posteriores alterações; -------------------------------------------------------------------- 
---- e) A entidade organizadora deverá tomar medidas necessárias de forma a assegurar a 
segurança de todos os intervenientes. -------------------------------------------------------------------- 
---- 3. Enviar cópia da licença especial de ruído à GNR de Canas de Senhorim, a fim de dar 
conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização de um divertimento público e 
a licença especial de ruído, evento teatral, a ter lugar no dia 15 de Outubro de 2011, no 
Terreiro das Almas, em Lapa do Lobo, em que é requerente a Fundação Lapa do Lobo, nos 
termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos 
Particulares, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------------- 
7.9.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DO REGIME DE 
COMPROPRIEDADE DE TRÊS TERRENOS RÚSTICOS. LOCAL: FONTE OU 
ABRIEIRO, FREGUESIA DE SENHORIM. REQUERENTES: ADELINA TRINDADE 
MONTEIRO MENINO E ANA MARIA TRINDADE MARQUES � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 04 de Outubro de 2011, da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição do regime de compropriedade de três terrenos 
rústicos. Local: Fonte ou Abrieiro, Freguesia de Senhorim. Requerentes: Adelina Trindade 
Monteiro Menino e Ana Maria Trindade Marques. ---------------------------------------------------- 
---- I. Solicitação das requerentes: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 
possa resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 
prédios rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos 
prédios, de acordo com o n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto. ---------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa 
ou dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, 
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nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade 
económica não urbana. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. As duas requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade de 3 terrenos rústicos, sitos à �Fonte ou Abrieiro�, artigos 139, 145 e 140, 
localizados em Senhorim, sendo ½ a favor de cada um. ---------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável. ------------------------------------------------------------- 
---- - Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento 
físico de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em 
lotes com vista ao mesmo fim. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar parecer favorável à constituição de 
compropriedade, em nome das requerentes Adelina Trindade Monteiro Menino e Ana Maria 
Trindade Marques, de três prédios rústicos, sitos à �Fonte ou Abrieiro�, em Senhorim, 
inscritos na matriz predial rústica da Freguesia de Senhorim, sob os artigos números 139, 145 
e 140, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------------------------------------------------------------ 
7.10.RECLAMAÇÃO RELATIVA AO RUÍDO PROVENIENTE DO BAR FÓRUM 
DEVIDO À REALIZAÇÃO DE MÚSICA AO VIVO E KARAOKE AOS FINS-DE-
SEMANA. LOCAL: BAR FÓRUM, RUA DO POMBAL, EM NELAS. 
REQUERENTES: MORADORES DA RUA DO POMBAL E DA RUA ALBINO PAIS, 
EM NELAS: 
1 � ANÁLISE DA RESPOSTA À AUDIÊNCIA PRÉVIA DOS INTERESSADOS, NOS 
TERMOS DOS ARTIGOS 100.º E 101.º, DO C.P.A. � CONHECIMENTO; 
2 � REDUZIR, OU NÃO, O HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE ESPECTÁCULOS AO 
VIVO E KARAOKE PARA AS 02:00 HORAS, ÀS SEXTAS, SÁBADOS E VÉSPERAS 
DE FERIADOS E NOS DIAS RESTANTES À 01:00 HORA, SEM ALTERAÇÃO DO 
HORÁRIO DE ENCERRAMENTO NORMAL � DECISÃO.   
---- Presente uma carta, datada de 05 de Agosto de 2011, da firma Pêgas & Gomes, Ld.ª, com 
sede em Nelas, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------
---- Resposta relativa ao funcionamento do �Bar Fórum� --------------------------------------------
---- No seguimento da comunicação recebida a 27 de Julho de 2011, relativa às reclamações 
apresentadas pelos moradores da Rua do Pombal e da Rua Albino Pais, em relação ao 
funcionamento do �Bar Fórum�, vimos por este meio, enquanto proprietários do referido bar, 
defender-nos das queixas que foram apresentadas, sendo este um direito consagrado na lei do 
direito português, tal como vem referido na carta enviada por V.ª Ex.ª. ----------------------------
---- De forma a seguirmos a sequência da comunicação recebida, iremos também pontificar a 
resposta, para facilitar a compreensão da mesma. -----------------------------------------------------
---- I � Descrição das reclamações apresentadas. ------------------------------------------------------
---- 1. Ao sabermos da reclamação apresentada por 12 moradores da rua, o sócio gerente, 
Dário Gomes decidiu ir falar com o mandatário do colectivo de moradores, Joaquim Borges 
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Aires, na tentativa de encontrarem uma solução para o problema em questão. Neste sentido, 
Dário Gomes ouviu a reclamação deste Sr., ao que entendeu o seu ponto de vista. Assim 
sendo, desta conversa, resultou um compromisso por parte do proprietário do bar, este 
passaria por fazer algumas alterações no bar, este passaria por fazer algumas alterações no 
bar, de forma a minimizar o ruído que passa para o exterior. Neste diálogo, Dário Gomes 
utilizou a assertividade e mostrou total disponibilidade para ouvir as reclamações 
apresentadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Posto isto, os proprietários procederam às referidas alterações, que tomaram como 
compromisso assumido com Joaquim Aires Borges. Estas alterações passaram pela mudança 
da porta principal, que passou a ser de alumínio e com vidros duplos, bem como tem um 
sistema de mola, que faz com que a porta se mantenha sempre fechada. No mesmo sentido, 
também procedemos à reparação das portadas de madeira existentes nas portas e janelas do 
bar, tendo em conta que estas são feitas de uma madeira bem maciça e almofadadas, o que 
permitiu baixar em grande escala os decibéis que passam para o exterior, isto porque se 
conseguiu ter um espaço entre a portada e as referidas portas e janelas, que faz com que o som 
não passe tão alto para o exterior. ------------------------------------------------------------------------
---- Ao percebermos que esta situação tinha minimizado bastante o som, pensamos que a 
situação estaria resolvida, até porque já falámos com alguns moradores, que a partir das 
medidas que tomámos já não tinham nenhuma queixa a apresentar. --------------------------------
---- Em relação à utilização da esplanada, nada temos a dizer, até porque todos os cafés/bares 
de Nelas têm direito a usá-la desde que paguem a sua licença. --------------------------------------
---- No que diz respeito à redução do horário de funcionamento, temos a dizer que esta 
medida nos parece demasiado exagerada e que poderá acarretar algumas dificuldades, face à 
conjuntura actual do país. Este Bar apenas funciona a partir das 17 horas, se o horário for 
reduzido, muito dificilmente conseguiremos fazer face às despesas do mesmo, o que poderá 
levar ao fecho do estabelecimento, o que nos parece uma situação bastante degradante, o 
pequeno comércio também contribui com uma grande parte da quota de desenvolvimento do 
Concelho. Pensando que a redução de horário será uma medida bastante pesada e exagerada, 
estamos dispostos a conversar e a encontrar outras medidas que possam ser proveitosas para 
ambos os lados. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2., 3, e 4. Relativamente ao �barulho das pessoas que aqui se mantiveram na rua pela 
madrugada fora, com o bar a fornecer-lhes bebidas�, queremos dizer que esta informação não 
corresponde à realidade, o que acontece é que os clientes saiem do Bar por volta das 4h00 da 
manhã e trazem copos plásticos para fora. Contudo, o ruído exterior ao estabelecimento não é 
da nossa responsabilidade. --------------------------------------------------------------------------------
---- 6. Em relação à reclamação de Vitor Manuel Marques Figueiredo e Sandra Elizabete 
Fonseca Rodrigues temos a dizer que o Sócio Gerente, Nuno Manuel Pêgas Amaral, já falou 
com eles e estes disseram que não tinham nada a reclamar, apenas disseram que havia um 
sábado por mês que os incomodava um pouco. -------------------------------------------------------- 
---- Importa salientar que não enviamos resposta à primeira carta que recebemos, contudo 
estivemos reunidos com os Serviços Municipais no dia 13 de Maio de 2011, onde explicámos 
as alterações que foram realizadas no Bar, no sentido da minimização do som para o exterior, 
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bem como, mostrámos que estávamos completamente disponíveis para qualquer sugestão e 
diálogo com os moradores. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Queremos ainda mostrar o nosso total descontentamento perante as palavras do 
representante do colectivo de moradores, que passamos a citar �(�) é a lei do eu quero, posso 
e mando no seu melhor (�)�. Na verdade, pensamos que a conversar poderíamos resolver 
esta situação, e é isso que, efectivamente, queremos. Achamos que estas palavras são 
demasiado fortes, até porque respeitamos muito os moradores, prova disso é que há 
sensivelmente três semanas que não fazemos qualquer tipo de festas no �Bar Fórum�, porque 
faleceu um morador da rua. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em jeito de conclusão, gostaríamos de propor que seja feito um teste de som, 
principalmente na casa de Joaquim Aires Borges, para que desta forma, de uma vez por todas 
se perceba onde está o problema. Se o teste de som for favorável para o morador em questão, 
as despesas inerentes a este teste serão asseguradas por nós, se for ao contrário, o morador 
terá de pagar essas despesas. Perante o resultado deste teste, tomaremos as devidas medidas. -
---- Desde já, muito obrigado pela atenção dispensada por V.ª Ex.ª.� -------------------------------
---- Presente, também, uma informação, datada de 03 de Outubro de 2011, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: --------------------
---- �Reclamação relativa ao ruído proveniente do Bar Fórum devido à realização de música 
ao vivo e karaoke aos fins-de-semana. Local: Bar Fórum, Rua do Pombal, em Nelas. 
Requerentes: Moradores da Rua do Pombal e da Rua Albino Pais, em Nelas: --------------------
---- - 1 � Análise da resposta à audiência prévia dos interessados, nos termos dos artigos 100.º 
e 101.º, do C.P.A. � Conhecimento; --------------------------------------------------------------------- 
---- - 2 � Reduzir, ou não, o horário de realização de espectáculos ao vivo e karaoke para as 
02:00 horas, às sextas, sábados e vésperas de feriados e nos dias restantes à 01:00 hora, sem 
alteração do horário de encerramento normal � Decisão. ---------------------------------------------
---- I � Descrição das reclamações apresentadas: ------------------------------------------------------
---- 1. No dia 11/04/2011, registo de entrada n.º 4318, deu entrada uma reclamação por parte 
de 12 moradores, das Ruas do Pombal e Albino Pais, relativo ao ruído proveniente do Bar 
Fórum na noite de 02/04/2011, devido ao Karaoke. Alegam que a GNR se deslocou ao local 3 
vezes. Informam que já há algum tempo que o bar tem música ao vivo. --------------------------- 
---- Reclama da utilização da esplanada, devido à �poluição sonora e ambiental� e a 
ocorrência de �alguns acidentes já ocorridos contra a própria esplanada�. ------------------------- 
---- Assim, alega que o bar não reúne condições de �insonorização� e propõem a redução do 
horário de funcionamento para �que não perturbe os moradores próximos�. ---------------------- 
---- 2. No dia 18/04/2011, com registo de entrada n.º 4573, voltam a reclamar dos 
�espectáculos de música ao vivo� aos fins-de-semana no bar que alegam não dispor das 
�mínimas condições acústicas� e �horário francamente exagerado face à envolvente 
populacional�. Assim, solicita urgência na resolução da situação. ---------------------------------- 
---- 3. No dia 26/04/2011, com registo de entrada n.º 4774, voltam a reclamar do sucedido no 
dia 21/04 e 23/04 devido à �música ao vivo no interior do bar� e pelo �barulho das pessoas 
que aqui se mantiveram na rua pela madrugada fora, com o bar a fornecer-lhes bebidas�. ------
---- 4. No dia 11/05/2011, com registo de entrada n.º 5481 de 11/05/2011, o �colectivo de 
moradores� informa que �a situação de ruído provocado pelo Bar Fórum continua sem 
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qualquer alteração�, �mantém-se a níveis bastante elevados�. Questiona a razão pela qual não 
se reduziu o mapa de horário �visto tratar-se de uma zona sensível� e �como consequência�, 
�o ruído exterior do bar� �provocado por grupos de pessoas que por aqui permanecem durante 
e após o funcionamento�. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 5. No dia 30/05/2011, com registo de entrada n.º 6283 de 30/05/2011, Rosa Maria Aires e 
Joaquim Borges Aires informam que a situação �se mantém inalterável� e solicitam a 
�resolução deste problema�. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 6. No dia 31/05/2011, com registo de entrada n.º 6312, Vítor Manuel Marques Figueiredo 
e Sandra Elisabete Fonseca Rodrigues, que moram por cima do Bar (1º andar), reclamam do 
ruído proveniente do �Bar Fórum com a realização de espectáculos de musica ao vivo e 
Karaoke�. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 7. No dia 02/06/2011, com registo de entrada n.º 6491, Joaquim Borges Aires apresenta 
um e-mail datado de 01/06/2011 (com registo de entrada n.º 6527, de 03/06/2011) informam 
que a situação de ruído se mantém aos fins-de-semana. No dia 08/06/2011, com registo de 
entrada n.º 6667, junta reclamação enviada ao Comandante da GNR de Nelas, no qual 
informa que no dia 04/06/2011, pelas 03:00 horas foi solicitada a presença da GNR ao local, 
visto a música ambiente se encontrar muito elevada. No dia 05/06/2011, houve ruído exterior 
até às �seis da manhã�. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 8. No dia 17/06/2011, com registo de entrada n.º 6986, a ASAE reenvia a reclamação 
apresentada por Joaquim Borges Aires. ----------------------------------------------------------------- 
---- II � Outras Informações: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. No dia 27/04/2011, com referência n.º 799/11 � Processo n.º 300.05.08, a GNR do 
Posto Territorial de Nelas emitiu o auto de ocorrência n.º 46, a relatar que no dia 22/04/2011, 
pela 01h00, recebeu uma chamada telefónica a reclamar do ruído proveniente do Bar Fórum, 
em Nelas, devido a um evento de karaoke. Solicitaram a redução do ruído e o fecho da porta, 
ao que acataram. No entanto, passado 30 minutos, voltaram ao local, e a música já estava alta. 
Novamente alertados, nessa noite não houve mais ocorrências. -------------------------------------
---- 2. Solicitado parecer a várias entidades, exponho o seguinte: ----------------------------------- 
---- a) GNR de Nelas, de forma a fornecer outros autos de ocorrência (02/04, 16/04, 22 e 
23/04), bem como informação relativa a questões de segurança e tranquilidade pública (ofício 
n.º 2089 de 16/05/2011) � Até à data não emitiu qualquer parecer. ---------------------------------
---- b) Junta de Freguesia de Nelas, de forma emitir um parecer quanto às reclamações 
apresentadas (ofício n.º 2088, de 16/05/2011). No dia 20/05/2011, com registo de entrada n.º 
5852, emitiu o parecer n.º 61/11, de 18/05/2011, no qual expõe que julga ser recomendável a 
�redução do horário de funcionamento, proceder às ditas obras de insonorização e 
posteriormente avaliar de novo�. Propõe ainda a fiscalização da ocupação da via pública com 
esplanada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Governo Civil, de forma emitir um parecer quanto às reclamações apresentadas (ofício 
n.º 2087 de 16/05/2011) - Até à data não emitiu qualquer parecer. ----------------------------------
---- d) Proprietário do Bar � Pêgas e Gomes, Lda � Morada: Estabelecimento Sárita � Edifício 
Santo António � Loja A � 3520 Nelas, de forma a justificar e/ou elucidar, por escrito, a razão 
das reclamações apresentadas. ---------------------------------------------------------------------------- 
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---- Foi ainda notificado que pelo facto do estabelecimento se encontrar instalado numa 
envolvente habitacional, terá de respeitar os requisitos de isolamento/incomodidade acústica e 
pautar a sua actividade com critérios de concertação e moderação, visando o desenvolvimento 
da sua actividade comercial e a salvaguarda da saúde humana e o bem-estar da vizinhança, 
sob pena de ser necessário tomar medidas punitivas em conformidade com os regulamentos 
em vigor (ofício n.º 2086 de 16/05/2011); -------------------------------------------------------------- 
---- - Até à data não emitiu qualquer justificação por escrito. Apenas no dia 13/05/2011, 
houve uma reunião dos proprietários do Bar com os Serviços Municipais, na qual alegaram 
ter efectuado alterações nos vãos do estabelecimento, substituindo as portas por outras com 
maior espessura e substituição das janelas por caixilharia de vidro duplo com isolamento. 
Julgam que desta forma e com alguns cuidados como pelo recurso a fecho automático da 
porta e algum controlo do nível sonoro, será possível eliminar a incomodidade acústica. -------
---- 3. No dia 30/05/2011, com registo de entrada n.º 6220, a Delegação de Saúde Concelhia 
envia cópia de queixa apresentada por Rosa Maria Paiva da Silva Aires, relativo ao �barulho 
ensurdecedor e continuado provocado pelo Bar Fórum�. --------------------------------------------- 
---- III � Análise da resposta à audiência prévia: -------------------------------------------------------
---- 1. No seguimento de deliberação da Câmara Municipal de Nelas de 12/07/2011, a 
empresa proprietária do estabelecimento foi notificada (nosso ofício n.º 3143 de 26/07/2011) 
do período de 10 dias úteis de audiência prévia para se pronunciar do intuito da Câmara 
Municipal de reduzir o horário de funcionamento dos espectáculos de música ao vivo e 
karaoke para as 02:00 horas da manhã, nas sextas, sábados e vésperas de feriados, devendo 
nos outros dias terminar à 01:00 hora da manhã, mantendo-se o encerramento do 
estabelecimento às 04:00 horas da manhã. -------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim, no dia 10/08/2011, com registo de entrada n.º 9196, a empresa Pêgas & Gomes, 
Lda, proprietária do estabelecimento �Bar Fórum�, apresentou uma carta em sua defesa, 
conforme documento anexo. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- a) Informa que houve contacto com o mandatário do colectivo de moradores na tentativa 
de encontrar uma solução. Assim, mudaram a porta principal, que passou a �ser de alumínio e 
com vidros duplos, bem como, tem um sistema de mola� e procederam também à reparação 
das portadas de madeira maciça e almofadadas. ------------------------------------------------------- 
---- b) Posteriormente falaram com �alguns moradores� e estes �já não tinham nenhuma 
queixa a apresentar�. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Reclama com a proposta de redução do horário de funcionamento, tendo em conta a 
sustentabilidade financeira do estabelecimento. --------------------------------------------------------
---- d) Afirma que Vitor Manuel Marques Figueiredo e Sandra Elisabete Fonseca Rodrigues, 
que moram por cima do Bar (1º andar), �disseram que não tinham nada a reclamar, apenas 
disseram que havia um sábado por mês que os incomodava um pouco�. ---------------------------
---- e) Propõem que seja �feito um teste de som, principalmente na casa de Joaquim Aires 
Borges, para que desta forma, de uma vez por todas se perceba onde está o problema�. Caso 
seja desfavorável, assume as despesas pela realização do ensaio acústico, ou de contrário, 
ficará às custas do vizinho citado. ------------------------------------------------------------------------ 
---- 3. Analisado a carta supracitada, exponho o seguinte: --------------------------------------------
---- a) Verifica-se que houve uma tentativa de conciliação com os vizinhos e realização de 
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algumas obras com vista a obter maior isolamento acústico no estabelecimento. -----------------
---- b) Aparentemente, haverá concertação com alguns dos vizinhos. ------------------------------
---- c) Julgo que houve alguma confusão por parte da empresa, pois a proposta não é de 
�redução do horário de funcionamento� do estabelecimento, mas de reduzir o horário de 
funcionamento dos espectáculos de música ao vivo e karaoke para as 02:00 horas da manhã, 
nas sextas, sábados e vésperas de feriados, devendo nos outros dias terminar à 01:00 hora da 
manhã, mantendo-se o encerramento do estabelecimento às 04:00 horas da manhã. -------------
---- d) Relativo aos vizinhos do 1º andar (por cima do estabelecimento), através de acordo 
entre as partes, será passível de não originar incomodidade. -----------------------------------------
---- e) A realização do ensaio acústico, com as despesas condicionadas pelo resultado, julgo 
que se trata de uma questão de índole privada, que a realizar-se, deverá ser acordada entre as 
partes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV � Proposta dos Serviços: -------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim, na sequência da carta apresentada pela empresa visada, no dia 10/08/2011, com 
registo de entrada n.º 9196, conforme documento em anexo, deixo à consideração de V. Ex.ª 
reduzir ou não o horário de realização de espectáculos ao vivo e karaoke para as 02:00 horas 
às sextas, sábados e vésperas de feriado e nos dias restantes à 01:00 hora, sem alteração do 
horário de encerramento normal, até às 04:00 horas. --------------------------------------------------
---- 2. Ainda assim, deverá ser garantidas as seguintes premissas: ----------------------------------
---- a) A realização de espectáculos de musica ao vivo e de Karaoke não deverá originar 
incomodidade acústica na vizinhança. Caso alguém da vizinhança reclame do ruído 
produzido, deverá adoptar as medidas adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as 
autoridades policiais o entenderem, poderá ter de cessar o ruído de imediato. --------------------
---- b) A música ambiente deverá manter-se a um nível que não origine incomodidade 
acústica na vizinhança. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- c) A actividade comercial deverá pautar-se por princípios de salvaguarda da saúde 
humana e o bem-estar da vizinhança, devendo privilegiar-se a concertação e acordo entre as 
partes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O desrespeito pelas alíneas citadas deverá ser comprovado por entidade fiscalizadora 
pública (GNR, fiscalização municipal, etc.) e poderá implicar a aplicação de outras medidas, 
tais como, a redução do horário de funcionamento. --------------------------------------------------- 
---- NOTA: A suspensão das medidas cautelares, caso sejam aplicadas, poderá ocorrer caso 
seja apresentado um relatório acústico referente à incomodidade acústica a atestar o 
cumprimento dos limites regulamentares. --------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V. Ex.ª.� ---------------------------------------------------------------
---- A pedido da Senhora Presidente da Câmara o Senhor Eng.º Luis Almeida prestou algumas 
informações sobre o assunto em análise. ---------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento da carta acima descrita, enviada pela firma Pêgas & 
Gomes, Ld.ª e deliberou, por unanimidade, reduzir o horário de realização de espectáculos ao 
vivo e karaoke para as 02:00 horas, às sextas, sábados e vésperas de feriados e nos restantes 
dias até à 01:00 hora, mantendo-se o horário de encerramento para o funcionamento normal, 
às 04:00 horas, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------------------------------------------------------------ 
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7.11.PEDIDO DE ALARGAMENTO DO HORÁRIO DO CAFÉ/SNACK � BAR 
�JACA�, NO DIA 01/10/2011 E RESPECTIVA LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO. 
LOCAL: ESTABELECIMENTO �JACA�, EM NELAS. REQUERENTE: ALBERTO 
MANUEL DE ALMEIDA SAMPAIO � INDEFERIMENTO � RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, 
datado de 30 de Setembro de 2011, que indeferiu o pedido de alargamento pontual do horário 
do Café/Snack � Bar �Jaca�, sito em Nelas, no dia 01 de Outubro de /2011 e respectiva 
licença especial de ruído, em que é requerente Alberto Manuel de Almeida Sampaio, 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, 
indefira-se a pretensão. Este acto deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 30 de Setembro de 2011, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Pedido de alargamento do horário do Café/Snack � Bar �Jaca�, no dia 01 de Outubro de 
2011 e respectiva licença especial de ruído. Local: Estabelecimento �Jaca�, em Nelas. 
Requerente: Alberto Manuel de Almeida Sampaio ---------------------------------------------------- 
---- I � Solicitação do Requerente: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O requerente solicita o alargamento de horário e licença especial de ruído para o dia 
01/10/2011, de forma a efectuar um churrasco para festejar a �Festa do Outono�. ---------------
---- II � Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Artigo 13.° do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de Nelas - Alargamento de 
horários: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1 - A Câmara Municipal tem competência para alargar os limites fixados no presente 
Regulamento, a requerimento do interessado, devendo para tal, apresentar, além da 
documentação referida no artigo 16.º, os seguintes documentos: ------------------------------------
---- a) Atestado da junta de freguesia e da força policial local, em como o alargamento do 
período de funcionamento não afecta a segurança, tranquilidade e o repouso dos cidadãos 
residentes; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Acta da reunião da assembleia do condomínio, onde, por unanimidade, tenha sido 
deliberado não haver inconveniente no alargamento pretendido, nos casos em que o 
estabelecimento se encontre instalado em edifícios de utilização colectiva; -----------------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A GNR de Nelas informa que pelo facto de não sendo uma época festiva, é 
entendimento que não se deverão exceder os horários estipulados no regulamento municipal 
para os cafés, ou seja, até às 02:00 horas. Refere ainda que �por diversas vezes, foi efectuada 
reclamação por parte de uma moradora do prédio, devido ao barulho existente no café� � 
Parecer n.º 1.678/11 de 30/09/2011 � Processo n.º 300.05.26. ---------------------------------------
---- 2. A Junta de Freguesia de Nelas informa que não vê inconveniente na realização da festa, 
desde que o �alargamento seja até às 02:00 horas e desde que se mostrem satisfeitos todos os 
requisitos (GNR e Condomínio) � � Parecer n.º 95/11 de 29/09/2011. -----------------------------
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---- 3. Assim sendo, deverá indeferir-se o pedido de alargamento pontual de horário e licença 
especial de ruído, de acordo com o artigo 13.º do citado regulamento municipal, visto que não 
possui o atestado da Junta de Freguesia e da GNR de Nelas e existem reclamações de ruído. --
---- 4. Ainda assim, caso se realize a festa, deverá cumprir com o disposto nas alíneas 
seguintes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) O ruído emitido pelo funcionamento do estabelecimento não deverá ser susceptível de 
originar problemas para a saúde e bem-estar da vizinhança. -----------------------------------------
---- b) O encerramento não se deverá prolongar além das 02:00 horas da manhã no dia 
solicitado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adoptar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, deverá 
cessar de imediato. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- d) Enviar cópia do parecer da à GNR de Nelas e da Junta de Freguesia de Nelas, para 
efeito de conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V. Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
7.12.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�CLIMAHOTEL, LD.ª�. LOCAL: AVENIDA RODRIGO DA FONSECA, LOTE 2, 
R/C ESQ.º, EM NELAS. REQUERENTE: CLIMAHOTEL, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 27 de Setembro de 2011, da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 
---- �Pedido de concessão de mapa de horário para o ano de 2011 �Climahotel, Ld.ª�. Local: 
Avenida Rodrigo da Fonseca, Lote 2, R/C Esq.º, em Nelas. Requerente: Climahotel, Ld.ª ----- 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 10.651, de 22/09/2011, o requerente pretende 
aprovação do mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento. -------------------- 
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16.º, 
do regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, de segunda 
a sexta, das 09:00 h às 19:00 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, com paragem para almoço 
das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de mapa de horário para o 
estabelecimento Climahotel, Ld.ª, sito na Avenida Rodrigo da Fonseca, Lote 2, R/C Esq.º, em 
Nelas, em que é requerente a firma Climahotel, Ld.ª, nos termos e de acordo com a 
informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------ 
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ENCERRAMENTO 

 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
às dezasseis horas e dez minutos, da qual se lavrou a presente acta que foi lida em voz alta por 
mim, __________________________________________________, Coordenador Técnico de 
Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, servindo de Chefe da Unidade 
Orgânica Administrativa, que a redigi, subscrevi e assino, tendo verificado a sua 
conformidade com a minuta já aprovada e assinada. -------------------------------------------------- 

 
A Presidente, 

 
__________________________________________ 

 
O Coordenador Técnico de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, 

 
__________________________________________ 


