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ACTA N.º 13 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

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

 
---- Aos doze dias do mês de Julho 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 e Hélder José Gomes Ambrósio ---------------------------------- 
---- Registou-se a falta, considerada justificada, do Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa 
Paiva, por se encontrar de férias. ------------------------------------------------------------------------ 
 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião ordinária pública anterior, 
realizada em 28 de Junho de 2011, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, 
para efeitos imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 

---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 211.028,84 � (duzentos e onze mil vinte e oito 
euros e oitenta e quatro cêntimos); - De operações extra orçamentais: 192.850,93 � (cento e 
noventa e dois mil oitocentos e cinquenta euros e noventa e três cêntimos). ---------------------- 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA 

 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou o seguinte assunto para ser incluído na 
Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Anulação do contrato de prestação de serviço para cobrança de recibos de água na 
Freguesia de Lapa do Lobo, como balcão de atendimento ao Munícipe, em virtude do Senhor 
Vasco José da Cunha Antunes Almeida ter cessado a sua actividade de comerciante; ----------   
 ---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre este assunto, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-lo na ordem de trabalhos da 
presente reunião, nos termos do artigo 83.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------- 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
---- Não foram apresentados assuntos no Período de Antes da Ordem do Dia. -------------------- 
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ORDEM DO DIA 
  

1 � OBRAS PÚBLICAS 
1.1.CONTRATO DE URBANIZAÇÃO PARA A LIGAÇÃO DA ESCOLA ENG.º 
DIONÍSIO CUNHA/RUA DO PAÇO, EM CANAS DE SENHORIM � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 06 de Julho de 2011, do Senhor Vice-Presidente da 
Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, que a seguir se transcreve: -------------------------- 
---- �Contrato de urbanização para a ligação da Escola Eng.º Dionísio Cunha/Rua do Paço, em 
Canas de Senhorim � Aprovação ------------------------------------------------------------------------- 
---- Por determinação de V.ª Ex.ª iniciou-se o procedimento para a abertura do arruamento: 
�Ligação Escola Eng.º Dionísio Cunha/Rua do Paço, em Canas de Senhorim�. ------------------
---- Em sede de expropriação amigável do terreno para a infra-estrutura referida, a proprietária 
propôs condições as quais se elencam no Contrato de Urbanização que se junta (Doc. 1). ------
---- Concluído o processo e por não existirem circunstâncias excepcionais urgentes, propomos 
a V.ª Ex.ª nos termos da alínea f), n.º 1, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
com a nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o agendamento na 
próxima reunião do Executivo. --------------------------------------------------------------------------- 
---- Mais proponho a V.ª Ex.ª que o Contrato de Urbanização, a aprovar pelo Executivo, só 
produza efeitos após o parecer da CCDR.� ------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma proposta de Contrato de Urbanização para a ligação da Escola 
Eng.º Dionísio Cunha/Rua do Paço, em Canas de Senhorim, a celebrar entre o Município de 
Nelas e Maria da Graça Santos Frazão, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
---- �Entre: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1.º Município de Nelas, com o NIPC 506834166, representado, nos termos legais, pela 
respectiva Presidente, Dr.ª Isaura Pedro, que outorga, em execução da deliberação tomada em 
reunião de �, adiante designado por Primeiro Outorgante, E ---------------------------------------
---- 2.º Maria da Graça Santos Frazão, portadora do Bilhete de Identidade n.º 4949953, 
Contribuinte n.º 135316960, residente na Rua do Infante, Bairro das Faceiras n.º 60, Tires, 
2785-210 São Domingos de Rana, adiante designada por Segunda Outorgante. ------------------
--- Entre as partes supra identificadas é celebrado o presente contrato de urbanização, segundo 
o disposto no artigo 55.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, que se regerá pelas cláusulas 
abaixo referidas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nos termos da informação dos serviços técnicos do Município é apresentado um estudo 
referente à abertura do arruamento, no qual constavam duas alternativas: -------------------------
---- a) Pagar a área a ocupar pela infra-estrutura sem qualquer outro encargo para o 
Município; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Execução do loteamento, com excepção do pagamento das taxas de urbanização e 
compensação. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Entende-se que a alternativa b) é mais vantajosa para o Município. ----------------------------
---- Como se justifica: -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) No valor de �47.025,00; --------------------------------------------------------------------------- 
---- b) No valor de �30.000,00. --------------------------------------------------------------------------- 
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---- Assim sendo, a alternativa b) é vantajosa com um diferencial de �17.025,00. ----------------
---- Cláusula Primeira -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Segunda Outorgante é proprietária e legítima possuidora de dois prédios rústicos sitos 
em Canas de Senhorim, freguesia de Canas de Senhorim, concelho de Nelas, descritos na 
Conservatória do Registo Predial de Nelas sob os n.º 93 e 95 e inscritos nas respectivas 
matrizes prediais sob os artigos 7897 e 7904, respectivamente, da referida freguesia. -----------
---- Cláusula Segunda -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A área dos prédios rústicos referidos na cláusula primeira perfaz um total de 6260 m2, no 
entanto o levantamento topográfico realizado pelos técnicos ao serviço do Primeiro 
Outorgante indica uma área total de 7020,80 m2, contabilizando-se a área destinada ao 
arruamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Terceira -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - A área do prédio a lotear é de 5.139,8 m2. ----------------------------------------------------- 
---- 2 - A operação de loteamento prevê a cedência de uma área total de 110,8 m2, valor 
inferior ao mínimo exigido de 756 m2. ------------------------------------------------------------------ 
---- 3 - No caso concreto não se justifica a localização de qualquer equipamento ou espaço 
verde público, portanto não há lugar a qualquer cedência para esse fim. ---------------------------
---- 4 - Assim, nos termos do n.º 4, do artigo 44.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, a Segunda 
Outorgante, ora loteadora, fica obrigada ao pagamento de uma compensação ao Primeiro 
Outorgante, em numerário ou em espécie. -------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Quarta ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - Pelo presente contrato, o Primeiro Outorgante obriga-se a executar as obras relativas 
às infra-estruturas urbanísticas, sendo da responsabilidade da Segunda Outorgante, ora 
loteadora, o pagamento da taxa de urbanização. ------------------------------------------------------- 
---- 2 - O Primeiro Outorgante obriga-se, ainda, a proceder à execução das seguintes obras de 
urbanização, relativas à execução dos ramais de ligação às redes gerais: --------------------------
---- - Projecto das Redes Prediais de Águas; ------------------------------------------------------------ 
---- - Projecto das Redes Prediais de Esgotos; ---------------------------------------------------------- 
---- - Projecto das Redes Prediais de Águas Pluviais; ------------------------------------------------- 
---- - Ficha Electrotécnica; -------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Projecto de Rede Telefónica; ----------------------------------------------------------------------- 
---- - Projecto da Rede de Gás; --------------------------------------------------------------------------- 
---- - Termos de Responsabilidade dos projectos acima mencionados. ----------------------------- 
---- Cláusula Quinta ---------------------------------------------------------------------------------------- 
----- 1 - O montante da taxa de urbanização a pagar pela loteadora, nos termos do n.º 1, da 
Cláusula Quarta, é de �8.935,43. ------------------------------------------------------------------------- 
---- 2 - O montante da taxa de compensação a pagar pela loteadora, nos termos do n.º 4, da 
Cláusula Terceira, é de �5.765,14. ----------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Sexta ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A execução das obras identificadas na Cláusula Terceira far-se-á de acordo com os 
projectos aprovados pelo Primeiro Outorgante. -------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Sétima ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- O valor total do loteamento é de �30.000,00, correspondendo �12.500,00 à estimativa dos 
projectos das especialidades e �17.500,00 à execução dos ramais. ----------------------------------
---- Cláusula Oitava ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Não há lugar à prestação de caução destinada a garantir a boa e regular execução das 
obras de urbanização descritas na Cláusula Terceira, pelo facto de ser o Primeiro Outorgante a 
executar tais obras. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Nona ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- As obras deverão estar concluídas em meados do ano de 2013. --------------------------------
---- Cláusula Décima --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os dados técnicos constantes deste contrato tiveram como base as informações dos 
técnicos ao serviço do Primeiro Outorgante, fazendo estas informações parte integrante do 
mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pelos Outorgantes foi declarado que aceitam o presente contrato com todas as suas 
condições, de que tomaram inteiro e perfeito conhecimento e a cujo cumprimento se obrigam 
nos termos nele expressos e nos demais impostos pela Lei. ------------------------------------------ 
---- E por estarem de acordo vão assinar as partes.� ---------------------------------------------------
---- Presente, ainda, uma informação, dos Serviços Técnicos de Obras, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ligação da Escola Eng.º Dionísio Cunha/Rua do Paço, em Canas de Senhorim ------------
---- De acordo com as ordens de V.ª Ex.ª para se calcular o valor relativo às expropriações 
para a abertura da �Ligação da Escola Eng.º Dionísio Cunha � Rua do Paço, em Canas de 
Senhorim e também dos custos que envolvem a realização do loteamento marginal a este 
arruamento, informo o seguinte: -------------------------------------------------------------------------- 
---- a) O arruamento irá ocupar a área de 1.881,00 m2 que, de acordo com a proprietária, os 
cederá ao preço unitário de 25�/m2, o que perfaz --------- 1.881,00 m2 x 25�/m2 = 47.025,00 �; 
---- b) O loteamento exige o pagamento de taxas de urbanização e de compensação, que já 
foram estudadas pelos Serviços e que atingem o montante de: --------------------------------------
---- -Taxa de Urbanização �������...��������������.. 8.935,43�; 
---- - Taxa de Compensação ���������������������.  5.765.14�; 
----------------------------------------------------------------------------------------- Total: 14.700,57 �.  
---- - Projectos das especialidades (Infraestruturas eléctricas, telefónicas, gás e acústica) 
estimados em cerca de ����������������������� 12.500,00 �; 
---- - Execução dos ramais cujo custo se estima em cerca de �������.� 17.500,00 �; 
----------------------------------------------------------------------------------------- Total: 44.700,57 �.  
---- Nota: Não foram contabilizadas as infraestruturas a implantar no arruamento porque a 
obra está incluída nas Grandes Opções do Plano Municipal. ----------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, prestou um 
breve esclarecimento sobre o assunto. ------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato de Urbanização para a ligação 
da Escola Eng.º Dionísio Cunha/Rua do Paço, em Canas de Senhorim, a celebrar entre o 
Município de Nelas e Maria da Graça Santos Frazão, acima descrito, na condição de o mesmo 
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só produzir efeitos após o parecer favorável da Comissão de Coordenação de 
Desenvolvimento Regional do Centro. ------------------------------------------------------------------    
   

2 � PATRIMÓNIO MUNICIPAL 
 
2.1.AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIO PARA A CASA DA CULTURA, EM CANAS DE 
SENHORIM � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 06 de Julho de 2011, do Senhor Vice-Presidente da 
Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, que a seguir se transcreve: -------------------------- 
---- �Aquisição de edifício para a Casa da Cultura, em Canas de Senhorim � Aprovação ------- 
---- Por determinação de V.ª Ex.ª iniciou-se o procedimento para a aquisição do imóvel da 
futura Casa da Cultura de Canas de Senhorim. --------------------------------------------------------- 
---- A avaliação foi elaborada pelos serviços técnicos da Autarquia, a qual se junta a esta 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O pagamento do preço será efectuado em conformidade com um acordo a realizar entre a 
Autarquia e a proprietária. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Proprietária: Maria da Graça Santos Frazão; Contribuinte fiscal n.º 135316960; Residente 
na Rua do Infante, Bairro das Faceiras, n.º 60, Tires � 2785-210 São Domingos de Rana. ------
---- Concluído o processo e por não existirem circunstâncias excepcionais urgentes, propomos 
a V.ª Ex.ª nos termos da alínea f), n.º 1, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
com a nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o agendamento na 
próxima reunião do Executivo.� -------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 04 de Julho de 2011, dos Serviços Técnicos 
de Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------- 
---- �Casa da Cultura de Canas de Senhorim � Aquisição de imóvel -------------------------------
---- I. Em sequência das ordens de V.ª Ex.ª para se avaliar o imóvel sito à Rua do Paço, em 
Canas de Senhorim, conhecido por �Casa do Frazão� onde há possibilidade de se instalar a 
�Casa da Cultura�, informo que estes Serviços executaram o respectivo levantamento, cujas 
áreas são as seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Avaliação: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Terreno: 684,00 m2 x 55,00 �/m2 = ���������������� 37.620,00 �; 
---- - Construção: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------- - R/C: 386,00 m2 x 110,00 �/m2 = ��������������. 42.460,00 �; 
----------- - 1.º Piso: 386,00 m2 x 187,00 �/m2 = ������������.... 72.182,00 �. 
---------------------------------------------------------------------------------------- Total: 152.262,00 �.  
---- Julga-se que os valores unitários utilizados se encontram dentro dos praticados na região, 
pelo que sujeito à aprovação de V.ª Ex.ª o preço indicado de 152.262,00 �. ----------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a aquisição do imóvel conhecido por 
�Casa do Frazão�, sito na Rua do Paço, em Canas de Senhorim, pelo valor de 152.262,00 �, 
destinado a Casa da Cultura de Canas de Senhorim, nos termos e de acordo com as 
informações do Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques e dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descritas. ------------------------------------------------------------   
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3 � DIVERSOS 
 

3.1.CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, NOS TERMOS DO ART.º 408.º, DO 
DEC.LEI N.º 18/2008, DE 29 DE JANEIRO � CÓDIGO DOS CONCURSOS 
PÚBLICOS, PARA ATRIBUIÇÃO DA EXPLORAÇÃO DO BAR DO PARQUE DE 
SÃO MIGUEL, EM NELAS, PARA O QUINQUÉNIO 2011-2015 � ABERTURA DE 
PROPOSTAS  
---- Na sequência da deliberação tomada na reunião ordinária, realizada em 14 de Junho de 
2011, foram presentes à reunião duas propostas para atribuição da exploração do Bar do 
Parque de São Miguel, em Nelas, para o quinquénio 2011-2015. ----------------------------------- 
---- Procedeu-se à abertura das duas propostas concorrentes, as quais foram lidas, em voz alta, 
pela Senhora Presidente da Câmara, conforme a seguir se indica: ---------------------------------- 
---- - Proposta apresentada por Fernando Miguel de Sousa Neves, residente na Rua 5 de 
Outubro, n.º 8, no Lugar de Casal Sancho, Freguesia de Santar, deste Concelho de Nelas: -----
----- �Proposta para exploração do Bar do Parque de São Miguel, em Nelas � 2.760,00 � (dois 
mil setecentos e sessenta euros) anuais�; ---------------------------------------------------------------- 
---- - Proposta apresentada por Sónia Alexandra Pais Lopes Rocha, residente na Urbanização 
Quinta da Figueira Velha, Lote B, na Vila, Freguesia e Concelho de Nelas: ----------------------
---- �Proposta para exploração do Bar do Parque de São Miguel, em Nelas: ----------------------
------- - Valor anual: 2.160,00 � (dois mil cento e sessenta euros); ----------------------------------
------- - Valor mensal: 180,00 � (cento e oitenta euros).� ---------------------------------------------  
---- Foi deliberado, por unanimidade, remeter as propostas atrás descritas para os Serviços 
Técnicos de Obras, afim de serem analisadas e informado qual a proposta com as condições 
mais vantajosas, para que se possa proceder à adjudicação numa próxima reunião. -------------- 
3.2.JUNTA DE FREGUESIA DE VILAR SECO - ALTERAÇÃO AO 
REGULAMENTO DE TRÂNSITO DA FREGUESIA DE VILAR SECO � 
PROIBIÇÃO DA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DENTRO DA 
FREGUESIA DE VILAR SECO � APROVAÇÃO  
---- Presente o ofício n.º 028/11, datado de 28 de Junho de 2011, da Junta de Freguesia de 
Vilar Seco, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------ 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------
---- Proibição da circulação de veículos pesados dentro da Freguesia de Vilar Seco -------------
---- Por deliberação desta Junta de Freguesia em 26 de Março e da Assembleia de Freguesia 
de 26 de Abril, ambas do ano de 2011, rectificou-se anteriores deliberações da Junta de 26 de 
Abril de 2008 e da Assembleia de Freguesia de 25 de Setembro de 2010, conforme consta o 
nosso ofício n.º 26/10, de 30 de Novembro de 2010. -------------------------------------------------- 
---- Para tal é de interesse desta Freguesia e para que tenha valor vinculativo, agradecemos 
que V.ª Ex.ª se digne dar continuidade a esta deliberação dos órgãos autárquicos desta 
Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Anexam-se os seguintes documentos: --------------------------------------------------------------
---- - Fotocópia do ofício n.º 026/10, de 30/11/2010, da Junta de Freguesia; ----------------------
---- - Original da proposta da Junta de Freguesia, submetida à apreciação e aprovação da 
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Assembleia de Freguesia, rubricada por todos os elementos da Junta e Assembleia; -------------
---- - Minuta da aprovação; -------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Fotocópia da Planta, com a indicação das ruas e local da colocação dos respectivos 
sinais.� ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma proposta de deliberação, datada de 19 de Abril de 2011, da Junta 
de Freguesia de Vilar Seco, apresentada à Assembleia de Freguesia de Vilar Seco, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Deliberou esta Junta de Freguesia, na sua reunião ordinária do dia vinte e seis de Março 
do ano de dois mil e onze, rectificar a anterior deliberação de vinte e seis de Abril do ano de 
dois mil e oito, da Junta de Freguesia, no respeitante a proibição de veículos pesados com 
mais de 5,5 T, à excepção dos transportes públicos, residentes, cargas e descargas. A anterior 
deliberação foi submetida e aprovada em Assembleia de Freguesia no dia vinte e cinco de 
Setembro do ano de 2010 e aí referia-se a proibição de veículos pesados com mais de 5,5 
toneladas, à excepção de transportes públicos, residentes, cargas e descargas, mas como a 
freguesia abrangia a E.N. n.º 234, E.N. n.º 231 e parte da Zona Industrial de Nelas, uma vez 
que não era a nossa intenção, a Junta deliberou manter a proibição das condições 
anteriormente aprovadas mas retirando o nome da freguesia e indicando apenas o nome das 
ruas da Freguesia onde se pretende a proibição atrás referida e também o local onde serão 
colocados os respectivos sinais nessas mesmas ruas. -------------------------------------------------- 
---- As ruas são as seguintes: Rua Dr. Eurico Amaral, nos dois sentidos, com a colocação do 
respectivo sinal do lado direito no início da rua, sendo as entradas com início na E.N. n.º 231. 
Rua do Cruzeiro, colocação do sinal no início, no sentido norte/sul à saída da E.M. n.º 1437 e 
Rua do Pereiro. Rua do Prado, com colocação de sinal no sentido norte/nascente, com início 
na E.M. n.º 1437. Na Rua Coronel Serpa, sentido nascente/poente, sendo que esta rua tem 
início na zona urbana limitada por o PDM onde será colocado o respectivo sinal. Caminho 
rural do Tralcume, sentido nascente/poente, com início na E.M. 1470, onde será colocado o 
sinal. Também será colocado sinal a indicar a proibição de veículos pesados com mais de 5,5 
toneladas, à excepção de transportes públicos, residentes, cargas e descargas, a mil e 
seiscentos metros no início da E.M. n.º 1470 à saída da E.N. n.º 234 para a entrada da 
localidade de Vilar Seco. Também é proibida a circulação a veículos pesados com mais de 
cinco toneladas e meia nas condições referidas, nas seguintes ruas: Rua das Carvalhas, 
Avenida Doutor Fortunato de Almeida, Rua Conde de Vilar Seco, não sendo colocado sinal 
nestas ruas porque são ruas no interior da povoação que já estão impedidas da circulação de 
pesados nas condições por a colocação de sinais atrás mencionados. -------------------------------
---- Propomos a vossa apreciação, para que este documento seja votado e aprovado por esta 
Assembleia de Freguesia para se dar continuidade ao processo. -------------------------------------
---- Junto se envia o mapa com indicação das ruas e sítios com indicação de colocação dos 
respectivos sinais.� ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente, ainda, uma Minuta da Acta, datada de 28 de Abril de 2011, da Assembleia de 
Freguesia de Vilar Seco, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------- 
---- �Ponto 2.4 � Alteração da deliberação desta Assembleia, datada de 25 de Setembro de 
2010, referente à regulamentação de trânsito, alínea r), do n.º1, do art.º 17.º, da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
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Proibição de circulação a veículos pesados com mais de 5,5 T, à excepção de transportes 
públicos, residentes, cargas e descargas, nas seguintes ruas: Rua Dr. Eurico de Amaral; Rua 
do Cruzeiro; Rua das Carvalhas; Rua do Prado; Av.ª Dr. Fortunato de Almeida; Rua Conde de 
Vilar Seco; Rua Coronel Serpa e Caminho Rural do Tralcume. -------------------------------------
---- Foi posto à apreciação, tendo sido aprovado com 6 votos a favor, 0 votos contra e 0 
abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A respectiva minuta foi posta à votação, tendo sido aprovada por: 6 votos a favor; 0 votos 
contra e 0 abstenções.� ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara prestou uma breve explicação sobre o assunto. -----------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Projecto de alteração ao Regulamento 
de Trânsito da Freguesia de Vilar Seco, como a seguir se indica: - Proibição da circulação de 
veículos pesados com mais de 5,5 T, à excepção de transportes públicos, residentes, cargas e 
descargas, nas seguintes ruas: Rua Dr. Eurico de Amaral; Rua do Cruzeiro; Rua das 
Carvalhas; Rua do Prado; Av.ª Dr. Fortunato de Almeida; Rua Conde de Vilar Seco; Rua 
Coronel Serpa e Caminho Rural do Tralcume e remeter o assunto para aprovação da 
Assembleia Municipal, nos termos da alínea a), do n.º 2, do art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------
3.3.CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO A 
CELEBRAR COM O GRUPO DESPORTIVO E RECREIO, DE CANAS DE 
SENHORIM � APROVAÇÃO  
---- Presente uma proposta de deliberação - Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo, a celebrar entre o Município de Nelas e o Grupo Desportivo e Recreio de Canas 
de Senhorim, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------- 
---- �Constituindo competência das autarquias, nos termos da lei, o apoio a actividades de 
desporto de interesse municipal. Considerando que nos dias que correm, as necessidades e 
disponibilidades das famílias, são muitas vezes incompatíveis com as necessidades das 
associações desportivas, levando a que estas, para poderem satisfazer os seus objectivos, os 
propósitos dos seus dirigentes e associados e as necessidades de treino e formação dos seus 
atletas, principalmente dos mais jovens, tenham de assegurar a realização de transportes para 
treinos e jogos. É celebrado entre: ----------------------------------------------------------------------- 
---- O Município de Nelas, representado pela sua Presidente, Dra. Isaura Leonor Marques 
Figueiredo da Silva Pedro, adiante designada por Município, e; ------------------------------------ 
---- O Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim, associação desportiva com sede em 
Canas de Senhorim, representada pelo Sr. ______, adiante designada por Clube; ----------------
---- O presente Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo, elaborado nos termos da 
Lei de Bases do Sistema Desportivo (Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro) e do Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de Outubro, e rege-se pelas cláusulas seguintes: ------------------------------------
---- Cláusula 1ª (Objecto) ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Este Contrato-Programa visa proporcionar ao clube, as condições para a aquisição de 
uma viatura ligeira de passageiros com nove lugares, para o transporte dos seus atletas, 
preferencialmente dos elementos das equipas de formação de e para os treinos e jogos do 
clube. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Cláusula 2ª (Obrigações do clube beneficiário) ---------------------------------------------------
---- 1. Para beneficiar dos apoios definidos no presente contrato, o clube fica obrigado a 
adquirir o bem descrito na cláusula anterior; ----------------------------------------------------------- 
---- 2. Não cobrar aos seus atletas ou familiares, qualquer contra-prestação, para a usufruição 
dos serviços de transporte que o mesmo vai prestar. -------------------------------------------------- 
---- Cláusula 3ª (Prazo de execução) --------------------------------------------------------------------- 
---- O presente contrato vigorará até à aquisição e efectivo pagamento da viatura. ---------------
---- Cláusula 4ª (Custo previsto do Programa e financiamento) --------------------------------------
---- O custo estimado para a aquisição da viatura é de � 7.000,00. ----------------------------------
---- Para financiamento das actividades o município disponibilizará durante a vigência do 
contrato o montante financeiro de � 3.500,00. --------------------------------------------------------- 
---- O financiamento restante do Programa é da responsabilidade do clube por via das suas 
receitas próprias. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 5ª (Destino dos bens adquiridos ao abrigo do presente contrato) --------------------
---- Os bens que venham a ser adquiridos ao abrigo do presente contrato passam a integrar o 
património do clube, sendo este o responsável pelos respectivos encargos de funcionamento e 
manutenção. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 6ª (Controlo da execução) ----------------------------------------------------------------- 
---- 1. Para controlo da execução do presente contrato o município pode desenvolver todas as 
diligências previstas no Art.º 19.º, do Decreto-Lei n.º 273/2009. ------------------------------------
---- Cláusula 7ª (Revisão do contrato) ------------------------------------------------------------------- 
---- O presente contrato pode ser revisto a qualquer momento, em sequência das acções de 
acompanhamento previstas na cláusula anterior, podendo o montante do apoio financeiro, ser 
reduzido proporcionalmente às condições da sua atribuição. ---------------------------------------- 
---- Cláusula 8ª (Obrigações fiscais e para com a segurança social) --------------------------------- 
---- O clube não pode beneficiar do apoio financeiro previsto no presente contrato caso se 
encontre em situação de incumprimento das suas obrigações fiscais ou para com a segurança 
social, sendo suspensos os apoios decorrentes do mesmo, caso a situação de incumprimento 
se verifique durante o seu decurso e, enquanto a situação se mantiver. -----------------------------
---- Para efeitos do disposto na presente cláusula, o clube deve prestar consentimento expresso 
para a consulta da respectiva situação tributária pelos serviços do município, nos sistemas 
informáticos da Direcção Geral dos Impostos e da Segurança Social, nos termos previstos no 
n.º 1, do artigo 4.º, do Decreto-Lei n.º 114/2007, de 19 de Abril. -----------------------------------
---- Cláusula 9ª (Organização das contas) --------------------------------------------------------------- 
---- O clube deve, nos termos da lei, organizar a sua contabilidade por centros de custo, com 
reconhecimento claro dos custos incorridos no contrato-programa e a identificação das 
receitas respectivas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 10ª (Falhas e omissões) -------------------------------------------------------------------- 
---- Em tudo o que o presente Contrato seja omisso, será cumprido o determinado na Lei n.º 
5/2007, de 16 de Janeiro e no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de Outubro.� ----------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que, com a 
atribuição deste subsídio, o Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim vai adquirir 
mais uma viatura, ficando menos dependentes dos transportes camarários. -----------------------  
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato Programa de Desenvolvimento 
Desportivo, a celebrar entre o Município de Nelas e o Grupo Desportivo de Canas de 
Senhorim, atrás descrito, tendo em vista a aquisição de uma viatura ligeira de passageiros com 
nove lugares. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3.4.AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NELAS � ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º 
CICLOS DR. FORTUNATO DE ALMEIDA � MENSAGEM DE AGRADECIMENTO 
� JORNADAS DO PATRONO 2011 � CONHECIMENTO  
---- Presente o ofício n.º 509, datado de 29 de Junho de 2011, da Escola Básica dos 2.º e 3.º 
Ciclos Dr. Fortunato de Almeida, de Nelas, que a seguir se transcreve: ----------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Mensagem de agradecimento � Jornadas do Patrono 2011 -------------------------------------- 
---- A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Fortunato de Almeida, Nelas, homenageou e 
lembrou mais uma vez o seu Patrono, o Dr. Fortunato de Almeida Pereira de Andrade, tendo 
programado um conjunto de actividades e de iniciativas que decorreram nos dias 15 de Abril 
e 9 de Junho. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Assim, em nome do Estabelecimento de Ensino, supra citado, venho por este meio 
agradecer a generosa e altruísta colaboração prestada pela instituição/entidade que V.ª Ex.ª 
representa, na atribuição de patrocínios e apoios de diversa ordem, os quais constituíram uma 
preciosa ajuda na realização das Jornadas do Patrono, nomeadamente no que respeita à 
entrega dos Prémios de Mérito e do Quadro de Honra, referentes ao ano lectivo de 2009/2010, 
e atribuição de lembranças a outros alunos e às individualidades convidadas.� -------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------    
3.5.ANULAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 
COBRANÇA DE RECIBOS DE ÁGUA NA FREGUESIA DE LAPA DO LOBO, 
COMO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE, EM VIRTUDE DO SENHOR 
VASCO JOSÉ DA CUNHA ANTUNES ALMEIDA TER CESSADO A SUA 
ACTIVIDADE DE COMERCIANTE 
---- Presente uma carta, datada de 30 de Junho de 2011, do Senhor Vasco José da Cunha 
Antunes Almeida, residente no Lugar e Freguesia de Lapa do Lobo, deste Concelho de Nelas, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Denúncia de contrato ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em virtude de ter cessado a minha actividade de comerciante, por motivos de saúde, 
venho por este meio denunciar o contrato, celebrado entre nós em 01 de Junho de 2006.� ------
---- Presente, também, uma informação, datada de 07 de Julho de 2011, do Técnico Superior, 
Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------- 
---- �Anulação do contrato de prestação de serviço para cobrança de água. ----------------------- 
---- - Depois de recebido, em 07 de Julho de 2011, nos serviços da Câmara Municipal de 
Nelas, o pedido de anulação do contrato de prestação de serviço para cobrança de água, na 
Freguesia de Lapa do Lobo, firmado em 01 de Junho de 2006 com o Senhor Vasco José da 
Cunha Antunes Almeida, julgo que a anulação do mesmo deve ser aceite. ------------------------
---- Informo que em reunião de 14 de Fevereiro de 2006 a Câmara Municipal de Nelas 
deliberou: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- - Autorizar a Senhora Presidente da Câmara a celebrar com terceiros o contrato de 
prestação de serviços; -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Autorizar a Senhora Presidente da Câmara a fixar, quer o número de estabelecimentos, 
quer a sua escolha, quer as condições não decorrentes da minuta do contrato referida, sempre 
na óptica do cumprimento dos princípios insertos nos considerandos supra e na defesa dos 
superiores interesses da Autarquia; ---------------------------------------------------------------------- 
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Face à anulação deste contrato e considerando que é necessário contratar com outro 
estabelecimento a cobrança da água informo que: ----------------------------------------------------- 
---- - Na sequência da deliberação da Câmara Municipal tomada em sua reunião de 14 de 
Fevereiro de 2006, devem os serviços proceder à elaboração de um Edital, para tornar público 
a atribuição de um lugar na Freguesia da Lapa do Lobo, para efeitos de recebimento das 
notas-aviso relativas à cobrança de água. --------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a anulação do contrato de prestação de 
serviço para cobrança de recibos de água na Freguesia de Lapa do Lobo, como balcão de 
atendimento ao Munícipe, em virtude do Senhor Vasco José da Cunha Antunes Almeida ter 
cessado a sua actividade de comerciante e deliberou, também por unanimidade, solicitar aos 
serviços para proceder à elaboração de um Edital, tornando público o concurso para a 
atribuição de um lugar, na Freguesia da Lapa do Lobo, para efeitos de recebimento das notas-
aviso relativas à cobrança de água, nos termos e de acordo com a informação do Técnico 
Superior, atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------ 

4 - CONTABILIDADE 
 
4.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Junho de 2011, no total de 1.479.112,16 � (um milhão quatrocentos e 
setenta e nove mil cento e doze euros e dezasseis cêntimos), referente a Operações 
Orçamentais e no total de 81.482,16 � (oitenta e um mil quatrocentos e oitenta e dois euros e 
dezasseis cêntimos), referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela 
Secção de Contabilidade. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

5 - OBRAS PARTICULARES 
 
5.1.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 
5.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido 
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entre 20 de Junho de 2011 e 01 de Julho de 2011, a qual fica anexa à acta (Anexo I), fazendo 
dela parte integrante. --------------------------------------------------------------------------------------- 
5.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a licenças e autorizações de construção e utilização emitidas no período 
compreendido entre 20 de Junho de 2011 e 01 de Julho de 2011, a qual fica anexa a esta acta 
(Anexo II), fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------------------------
5.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
ENTRADOS NOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos e autorizações administrativas de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados nos Serviços de 
Urbanização e Edificação no período compreendido entre 20 de Junho de 2011 e 01 de Julho 
de 2011, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo dela parte integrante. ---------------------- 
5.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS E ADMISSÕES DE COMUNICAÇÃO 
PRÉVIA OU SUAS PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO 
DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � 
APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos alvarás de licenças e 
admissão de comunicação prévia, ou suas prorrogações, caducadas, precedidas de audiência 
prévia, constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, nos termos da 
alínea d), do número 3, do artº. 71.º, do Dec.Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com 
posteriores alterações, no período compreendido entre 20 de Junho de 2011 e 01 de Julho de 
2011, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ------------------------- 
5.3.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 RUA ALBINO PAIS, EM 
NELAS: 1 � PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES; 2 � 
PROPOSTA DE PRÉVIA AUDIÊNCIA ESCRITA DOS INTERESSADOS, NOS 
TERMOS DOS ARTIGOS 100.º E 101.º, DO C.P.A. � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 27 de Junho de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, 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 Rua Albino Pais, em Nelas: 1 � Proposta de 
aplicação de medidas cautelares; 2 � Proposta de prévia audiência escrita dos interessados, 
nos termos dos artigos 100.º e 101.º, do C.P.A. -------------------------------------------------------- 
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---- I � Descrição das reclamações apresentadas: ------------------------------------------------------ 
---- 1. No dia 11/04/2011, com 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. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Reclamam da utilização da esplanada, devido à �poluição sonora e ambiental� e a 
ocorrência de �alguns acidentes já ocorridos contra a própria esplanada�. -------------------------
---- Assim, alegam 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 
qualquer alteração�, �mantém-se a níveis bastante elevados�. Questionam 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 (1.º 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, 
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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 a 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. ------------------------------------------------------------------ 
---- 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 � Enquadramento legal: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O D.L. n.º 09/2007, de 17/01, alterado pelo D.L. n.º 278/2007, de 01/08, aprova o 
Regulamento Geral do Ruído (RGR). ------------------------------------------------------------------- 
---- 2. De acordo com o parecer da CCDR do Centro, com referência DSAJAL n.º 101/09, de 
2009/06/23: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �De acordo com o artigo 4.º, do diploma (Regulamento Geral do Ruído - aprovado pelo 
D.L. n.º 9/2007, de 17.1), que contém os princípios fundamentais, no seu n.º 1, compete, entre 
outros, às autarquias locais, no quadro das atribuições e competências dos respectivos órgãos, 
�promover as medidas de carácter administrativo e técnico adequadas à prevenção e controlo 
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da poluição sonora, nos limites da lei e no respeito do interesse público e dos direitos dos 
cidadãos�. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - �É ainda competência do município, ainda que não em exclusivo, a fiscalização do 
exercício das actividades ruidosas temporárias, previstas no artigo 14.º, que poderão ser 
autorizadas mediante licença especial de ruído, nos termos do artigo 15.º Neste caso, a 
competência para a fiscalização é igualmente das autoridades policiais, conforme se alcança 
do disposto no artigo 18.º e mais expressamente da alínea e), do artigo 26.º, sendo estas 
mesmas autoridades as competentes para suspender as actividades ruidosas temporárias, 
quando violem o disposto nos artigos 14.º a 16.º� ----------------------------------------------------- 
---- 3. Artigo 3.º do RGR � Definições ------------------------------------------------------------------ 
---- Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por: ------------------------------------------ 
---- - Alínea a) «Actividade ruidosa permanente» a actividade desenvolvida com carácter 
permanente, ainda que sazonal, que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite 
ou permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído, designadamente 
laboração de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços; ------------------------------- 
---- - Alínea b) «Actividade ruidosa temporária» a actividade que, não constituindo um acto 
isolado, tenha carácter não permanente e que produza ruído nocivo ou incomodativo para 
quem habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído tais 
como obras de construção civil, competições desportivas, espectáculos, festas ou outros 
divertimentos, feiras e mercados; ------------------------------------------------------------------------ 
---- - Artigo 14.º - Actividades ruidosas temporárias: ------------------------------------------------- 
---- É proibido o exercício de actividades ruidosas temporárias na proximidade de: -------------
---- a) Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e 
as 8 horas; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 15.º - Licença especial de ruído: ------------------------------------------------------------ 
---- O exercício de actividades ruidosas temporárias pode ser autorizado, em casos 
excepcionais e devidamente justificados, mediante emissão de licença especial de ruído pelo 
respectivo município, que fixa as condições de exercício da actividade. ---------------------------
---- IV � Análise da reclamação: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Após diligência ao local, foi possível apurar o seguinte: --------------------------------------
---- a) Durante a semana, de Domingo a Sexta-feira, encontrando-se o estabelecimento com 
música ambiente, não se verifica incomodidade acústica, encontrando-se o estabelecimento 
devidamente isolado. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) No entanto, aos Sábados, pelo facto do proprietário do estabelecimento nestes dias 
efectuar alguns eventos de karaoke e ainda elevar a música ambiente, atinge níveis sonoros 
que originam incomodidade na vizinhança. ------------------------------------------------------------ 
---- 2. A autorização de utilização de estabelecimento de restauração e bebidas não confere o 
título de licença especial de ruído, devendo a todo tempo o estabelecimento cumprir os 
requisitos legais de isolamento acústico. ---------------------------------------------------------------- 
---- - Ainda que o estabelecimento se encontre devidamente isolado para o exercício da 
actividade, a realização de espectáculos ou outros a determinados níveis mais elevados de 
ruído, é passível de ultrapassar os parâmetros admissíveis tornando-se nocivo e incomodativo 
para a vizinhança. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- 3. O direito ao descanso e à consequente integridade física e psíquica dos cidadãos 
constituem valores essenciais constitucionalmente protegidos. --------------------------------------
---- 4. O estabelecimento de bebidas, encontrando-se instalado numa envolvente habitacional, 
deverá pautar a sua actividade por critérios de concertação e moderação, visando o 
desenvolvimento da sua actividade comercial e a salvaguarda da saúde humana e o bem-estar 
da vizinhança. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---- 5. Assim, de acordo com o artigo 13.º, do RGR, o exercício desta actividade ruidosa 
permanente em zona mista, na proximidade dos receptores sensíveis isolados está sujeito: -----
---- a) Ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11.º, ou seja, não devem ficar 
expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e 
superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; e ---------------------------------------------------
---- b) Ao cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o 
valor do indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído 
particular da actividade ou actividades em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído 
residual, diferença que não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do 
entardecer e 3 dB(A) no período nocturno, nos termos do anexo I ao presente Regulamento, 
do qual faz parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 6. Para efeitos do disposto no ponto anterior, têm de ser adoptadas as medidas necessárias, 
de acordo com a seguinte ordem decrescente: ----------------------------------------------------------
---- a) Medidas de redução na fonte de ruído; ----------------------------------------------------------
---- b) Medidas de redução no meio de propagação de ruído; ----------------------------------------
---- c) Medidas de redução no receptor sensível. -------------------------------------------------------
---- Mais informo que compete à entidade responsável pela actividade ou ao receptor sensível, 
conforme quem seja titular da autorização ou licença mais recente, adoptar as medidas 
referidas na alínea c) do ponto anterior relativas ao reforço de isolamento sonoro. ---------------
---- V � Proposta dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Já decorreu o prazo de 20 dias úteis após solicitação de pareceres a várias entidades e 
verifica-se que a situação ruidosa se mantém. ---------------------------------------------------------- 
---- 2. Perante esta situação de incomodidade acústica proveniente da elevação dos níveis 
sonoros devido a espectáculos ao vivo e realização de Karaoke, é da responsabilidade da 
Câmara Municipal, como entidade fiscalizadora, garantir a salvaguarda da saúde humana e o 
bem-estar da vizinhança. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. Enquadramento Legal: Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro - Regulamento Geral 
do Ruído, Artigo 27.º - Medidas cautelares: ------------------------------------------------------------ 
---- 1 - As entidades fiscalizadoras podem ordenar a adopção das medidas imprescindíveis 
para evitar a produção de danos graves para a saúde humana e para o bem-estar das 
populações em resultado de actividades que violem o disposto no presente Regulamento. -----
---- 2 - As medidas referidas no número anterior podem consistir na suspensão da actividade, 
no encerramento preventivo do estabelecimento ou na apreensão de equipamento por 
determinado período de tempo. --------------------------------------------------------------------------- 
---- 3 - As medidas cautelares presumem-se decisões urgentes, devendo a entidade 
competente, sempre que possível, proceder à audiência do interessado concedendo-lhe prazo 
não inferior a três dias para se pronunciar. -------------------------------------------------------------- 
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---- 4. CONCLUSÃO: ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim sendo, nos termos do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro - Regulamento 
Geral do Ruído, Artigo 27.º, proponho que se tomem algumas medidas cautelares, aos fins-
de-semana, de forma a cessar esta poluição sonora pontual: ----------------------------------------- 
---- a) A realização de espectáculos de musica ao vivo e de Karaoke não deverá prolongar-se 
após a 01:00 hora da manhã. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 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. -------------------------------------------------------------------- 
---- 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 poderá ocorrer caso seja apresentado um 
relatório acústico referente à incomodidade acústica a atestar o cumprimento dos limites 
regulamentares. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 5. Em termos da classificação da zona, para efeitos de regulação da produção de ruído, 
nos termos do artigo 6.º, conjugado com o artigo 11.º, do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 
Janeiro, não se encontrando no Plano Municipal de Ordenamento do Território de Nelas 
(Plano Director Municipal) qualquer disposição relativo à classificação das zonas sensíveis, 
todo o Concelho de Nelas se classifica como Zona Mista. ------------------------------------------- 
---- De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de Nelas, encontra-se 
previsto das o período de funcionamento para os Bares das 06:00 h às 02:00 h de domingo a 
quinta-feira e às sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados o funciona das 06:00 h às 04:00 
h para todo o Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 6. Mais se informa que o ruído exterior ao estabelecimento não poderá constituir um 
fundamento, em casos de incomodidade acústica, para a restrição do funcionamento do 
estabelecimento, visto que se trata de uma questão de segurança pública, em que a Lei prevê 
punições individuais para os prevaricadores, não se podendo atribuir responsabilidades ao 
estabelecimento, sob pena de se violar o princípio da proporcionalidade e da prossecução do 
interesse público e da protecção dos direitos e interesses dos cidadãos, nos termos do artigo 
4.º e 5.º, do Código do Procedimento de Administrativo. -------------------------------------------- 
---- NOTA: Note-se que, de acordo com o n.º 1, do Art.º 100.º, do Código do Procedimento 
Administrativo, a empresa proprietária do Bar tem direito a ser ouvido antes da decisão final 
ser tomada (10 dias úteis), pelo que sugiro que se promova a sua audiência prévia escrita. -----
---- À superior consideração de V. Ex.ª.� --------------------------------------------------------------- 
---- A pedido da Senhora Presidente da Câmara, o Senhor Eng.º Luís Almeida prestou alguns 
esclarecimentos sobre o assunto. ------------------------------------------------------------------------- 
---- De seguida, a Senhora Presidente da Câmara procedeu à leitura das medidas cautelares 
propostas na informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas propôs que os 
espectáculos de música ao vivo e de karaoke terminem às 02 horas da manhã, às sextas, 
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sábados e vésperas de feriados, mantendo-se o encerramento do estabelecimento às 04 horas 
da manhã. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a aplicação das medidas cautelas, atrás 
descritas, para funcionamento do Bar Fórum, sito na Rua do Pombal, em Nelas, de que é 
proprietária a firma Pêgas e Gomes, Ld.ª, autorizando, apenas, que os espectáculos de música 
ao vivo e de karaoke funcionem até às 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 horas da manhã, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras e da proposta do Senhor Vereador Dr. Osvaldo 
Luís dos Santos Coelho Seixas, atrás descritas. -------------------------------------------------------- 
---- Deve ser efectuada a audiência prévia da empresa proprietária do Bar, nos termos dos 
artigos 100.º e 101.º, do Código do Procedimento Administrativo. -------------------------------- 
 

ENCERRAMENTO 
 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
às quinze horas e trinta e cinco minutos, da qual se lavrou a presente 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, 

 
__________________________________________ 


