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ACTA N.º 23 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE NELAS, REALIZADA EM TREZE DE DEZEMBRO DE 
DOIS MIL E ONZE  

 
---- Aos treze dias do mês de Dezembro 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 seis 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, Adelino José Borges Amaral, Dr. Osvaldo Luis dos 
Santos Coelho Seixas, Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Hélder José Gomes 
Ambrósio e uma abstenção do Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva, a acta da 
reunião ordinária pública anterior, realizada em 29 de Novembro de 2011, a qual tinha sido 
aprovada em minuta, no final da reunião, para efeitos imediatos. ---------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva declarou que se absteve na votação da 
aprovação da acta da reunião ordinária pública, realizada em 29 de Novembro de 2011, por 
não ter estado presente nessa reunião. ------------------------------------------------------------------- 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 354.039,66 � (trezentos e cinquenta e quatro 
mil trinta e nove euros e sessenta e seis cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
172.308,14 � (cento e setenta e dois mil trezentos e oito euros e catorze cêntimos). ------------- 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA 

 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou o seguinte assunto para ser incluído na 
Ordem do Dia: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Acta da venda, em hasta pública, de 8 lotes, do Loteamento �Jardins do Parque�, sito ao 
Areal, em Nelas � Ratificação. ---------------------------------------------------------------------------  
---- 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. ---------------------------------------------------------------- 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

---- Os Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral e Helder José Gomes Ambrósio, 
apresentaram o Voto de Louvor e Reconhecimento, ao Coordenador Técnico de Expediente 
Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, servindo de Chefe da Unidade Orgânica 
Administrativa, Senhor José Carlos Pires Borges, que a seguir se transcreve: --------------------
---- �Na hora em que cessa funções como colaborador da Autarquia, por aposentação, é justo 
louvar e prestar reconhecimento público ao Senhor JOSÉ CARLOS PIRES BORGES, pela 
forma exemplar como desempenhou as suas funções. ------------------------------------------------ 
---- Exemplo de dedicação e lealdade ao Município, sempre cumpriu as tarefas que lhe foram 
atribuídas com zelo, profissionalismo e sentido da responsabilidade, procurando nortear a sua 
conduta com rigor e isenção, independente da orientação política do Executivo Municipal. ----
---- Para o Sr. JOSÉ CARLOS o cumprimento do dever, a resolução dos problemas dos 
munícipes e o bom nome da Autarquia, a quem prestou muitos e valiosos serviços, sempre 
estiveram em primeiro lugar. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Os Vereadores do Partido Socialista expressam o seu reconhecimento público e desejam-
lhe as maiores felicidades.� ------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que o Executivo Municipal subscrevia o Voto 
de Louvor e Reconhecimento apresentado pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista e 
que já tinha informado o Senhor José Carlos Pires Borges, num jantar de despedida, 
organizado pelos funcionários da Autarquia, que, em data a agendar, o referido funcionário, 
bem como todos os funcionários aposentados no ano de 2011, serão devidamente 
homenageados. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que 
não subscrevia o Voto de Louvor e Reconhecimento, apresentado pelos Senhores Vereadores 
do Partido Socialista, em virtude de já se terem aposentado muitos funcionários e o Órgão 
Executivo não ter tomado nenhuma deliberação nesse sentido e que, caso subscrevesse o 
referido Voto de Louvor e Reconhecimento, poderia ser um caso de injustiça em relação a 
outros funcionários já aposentados. Não era contra a substancia do documento apresentado 
pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista, mas sim contra o procedimento. Aliás, 
também pensei usar o mesmo procedimento do PS, não o fiz por uma questão de justiça com 
todos os Aposentados. Foi das primeiras pessoas com quem trabalhei nesta casa e devo-lhe 
um pouco daquilo que sabia das Execuções Fiscais. Pois, recordo as horas depois do serviço 
que ele usou para me ensinar. Além destas razões haveria outras para eu propor ou subscrever 
o Louvor do Excelente Funcionário Senhor José Carlos. Como já referi, por razões de justiça 
não ficaria bem com a minha consciência, porque todos os trabalhadores são caracterizados, 
para mim, pela mesma consideração independentemente da sua categoria. ------------------------ 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que este Voto de Louvor era o 
reconhecimento de cinquenta anos de trabalho de um funcionário que ele conhecia, que 
entendia que os votos de louvor aos funcionários não deviam ser automáticos e que não tinha 
qualquer problema em reconhecer o trabalho dos outros funcionários, que ele não conhecia. --
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que, em devido tempo, todos os funcionários 
aposentados serão homenageados e que no caso do Senhor José Carlos Pires Borges, foram 
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cinquenta anos de trabalho, eram umas �bodas de ouro� e que foi por isso é que os 
Funcionários da Autarquia lhe organizaram um jantar de despedida. -------------------------------  

 
ORDEM DO DIA 

 
1 � PATRIMÓNIO MUNICIPAL 

 
1.1.ACTA DA VENDA, EM HASTA PÚBLICA, DE 8 LOTES, DO LOTEAMENTO 
�JARDINS DO PARQUE�, SITO AO AREAL, EM NELAS � RATIFICAÇÃO  
---- A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar a acta do júri, 
nomeado por despacho da Senhora Presidente da Câmara de 17 de Novembro de 2011, nos 
termos da deliberação tomada em reunião ordinária pública da Câmara Municipal de 25 de 
Outubro de 2011, para a venda dos lotes do terreno do Loteamento �Jardins do Parque�, sito 
ao Areal, na Vila, Freguesia e Concelho de Nelas e aprovou a venda de 5 lotes, arrematados 
na referida hasta pública, aos contribuintes constantes na referida acta, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �ACTA DA HASTA PÚBLICA PARA A VENDA DOS OITO LOTES DE TERRENO 
DO LOTEAMENTO �JARDINS DO PARQUE�, EM NELAS ------------------------------------- 
---- Às quinze horas do dia doze de Dezembro de dois mil e onze, no Salão Nobre da Câmara 
Municipal, compareceu o Exm.º Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da 
Conceição Marques, em substituição da Exm.ª Senhora Presidente da Câmara e os restantes 
membros do júri nomeado por despacho da Exm.ª Senhora Presidente, de dezassete de 
Novembro de dois mil e onze, nos termos da deliberação tomada em reunião de vinte e cinco 
de Outubro de dois mil e onze, para proceder aos trabalhos para a realização da hasta pública, 
para a venda dos oito lotes de terreno do loteamento �Jardins do Parque�, sito ao Areal, na 
Vila, Freguesia e Concelho de Nelas, assim constituído: --------------------------------------------- 
---- - Presidente: Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, em 
substituição da Senhora Presidente da Câmara, que não pode comparecer; ------------------------
---- - Vogal: Técnico Superior a dirigir a Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos 
Particulares � Eng.º João Luís Borges de Almeida Ferreira; ----------------------------------------- 
---- - Vogal: Coordenador Técnico da Secção de Expediente Geral e Arquivo, servindo de 
Chefe da Unidade Orgânica Administrativa, José Carlos Pires Borges. ----------------------------
---- O Senhor Presidente do Júri declarou abertos os trabalhos e procedeu à leitura do edital 
com as condições e a base de licitação, de cada um dos oito lotes de terreno do loteamento 
�Jardins do Parque�, sito em Nelas, aprovado em reunião da Câmara, realizada em nove de 
Março de dois mil e onze. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- De seguida, foi dado início à licitação dos lotes, tendo, os que a seguir se indicam, sido 
arrematados, pelos valores e aos arrematantes a seguir descritos: -----------------------------------
---- - Lote n.º 1, com base de licitação de 20.500,00 � (Vinte mil e quinhentos euros), que foi 
arrematado, ao Sr. Miguel Amaral Borges, residente em Vilar Seco, portador do cartão de 
contribuinte n.º 179481193, pela quantia de 20.500,00 � (Vinte mil e quinhentos euros). -------
---- - Lote n.º 4, com base de licitação de 15.000,00 � (Quinze mil euros) que foi arrematado, 
ao Senhor Júlio Miguel Albuquerque Moreira, residente em Vilar Seco, portador do cartão de 
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contribuinte n.º 217021034, pela quantia de 15.000.00 � (Quinze mil euros). ---------------------
---- - Lote n.º 5, com base de licitação de 15.000,00 � (Quinze mil euros), que foi arrematado, 
ao Senhor Júlio Miguel Albuquerque Moreira, residente em Vilar Seco, portador do cartão de 
contribuinte n.º 217021034, pela quantia de 16.000,00 � (Dezasseis mil euros). ----------------- 
---- - Lote n.º 7, com base de licitação de 15.500,00 � (Quinze mil e quinhentos euros), que foi 
arrematado, à Senhora D.ª Tatiana Cloe Gallegos Monteiro, residente em Nelas, portadora do 
cartão de contribuinte n.º 234867337, pela quantia de 15.500,00 � (Quinze mil e quinhentos 
euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Lote n.º 8, com base de licitação de 21.000,00 � (Vinte e um mil euros), que foi 
arrematado, à Senhora D.ª Tatiana Cloe Gallegos Monteiro, residente em Nelas, portadora do 
cartão de contribuinte n.º 234867337, pela quantia de 21.000,00 � (Vinte e um mil euros). ----
---- Em virtude de não ter sido feita qualquer oferta, não foram vendidos os lotes números: 2 
(Dois); 3 (Três) e 6 (Seis). -------------------------------------------------------------------------------- 
---- E nada mais havendo a tratar, o Exm.º Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de 
Nelas, Dr. Manuel da Conceição Marques, na sua qualidade de Presidente do Júri, deu por 
findos os trabalhos da hasta pública, sobre os quais se lavrou a presente acta, que vai ser 
assinada por todos os membros do Júri, a qual deverá ser presente à próxima reunião da 
Câmara Municipal, para conhecimento. ----------------------------------------------------------------- 
---- Paços do Concelho do Município de Nelas, aos doze dias do mês de Dezembro de dois 
mil e onze.� ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- Acta assinada pelos Membros do Júri, Dr. Manuel da Conceição Marques; Eng.º João 
Luís Borges de Almeida Ferreira e José Carlos Pires Borges. --------------------------------------- 
 

2 � SUBSÍDIOS 
 

2.1.ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE NELAS � ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO � APROVAÇÃO   
---- Presente o ofício n.º 0600909, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Centro, com sede em Coimbra, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente do Município de Nelas ----------------------------------------------
---- Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de Janeiro ---------------------------------------------------------
---- Em referência ao vosso ofício n.º 758, datado de 10-02-2011, junto remeto a V.ª Ex.ª a 
nossa informação n.º 80, de 23-03-2011, elaborada pela Direcção de Serviços de Apoio 
Jurídico e à Administração Local, da CCDR Centro, relativa à questão que ali nos é 
formulada.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, a informação n.º 80, datada de 23 de Março de 2011, elaborada pela 
Direcção de Serviços de Apoio Jurídico e à Administração Local, da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, que a seguir se transcreve: ---------------
---- �Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de Janeiro -------------------------------------------------------- 
---- 1 � Se bem entendemos, vem a Câmara Municipal de Nelas perguntar sobre os critérios 
para atribuição de apoios financeiros pelas Câmaras Municipais às instituições constituídas 
por trabalhadores municipais, no âmbito do Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de Janeiro. --------
---- 2 � O Decreto-Lei em apreço estabelece as regras relativas à transferência de verbas a 



 
Fls.__________ 

Reunião de 13-12-2011 

 

5

efectuar pelas autarquias locais previstas nas alíneas o) e p), do n.º 1, do artigo 64.º, da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pelas Leis n.ºs 5-A/2002, de 11 de Janeiro e 67/2007, de 
31 de Dezembro. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3 � Tendo em conta a redacção dada ao n.º 1, do artigo 2.º, do já citado Decreto-Lei n.º 
13/2011, à partida, exclui-se a possibilidade de transferência de verbas para efeitos de 
concessão de benefícios socais, se tais benefícios estão a ser abrangidos (financiados) por 
outras fontes de financiamento público, nomeadamente por outros sistemas ou subsistemas de 
protecção social e cuidados de saúde. ------------------------------------------------------------------- 
---- 4 � Todavia, considerando o n.º 2 do mesmo artigo � e embora não se possa liminarmente 
afastar, antes pelo contrário, a possibilidade de entendimentos divergentes � parece-nos que 
essa exclusão não é absoluta, desde que a transferência a efectuar se compagine abaixo do 
limite previsto no artigo 5.º, ou seja, que não exceda, por cada instituição a contemplar, uma 
verba correspondente a 3,5% do somatório das remunerações e pensões, respectivamente, dos 
trabalhadores e aposentados que se achem inscritos na instituição que irá auferir da 
transferência, devendo o limite supra referido ser apurado anualmente, tendo em conta o 
montante ilíquido multiplicado por 12 meses. ---------------------------------------------------------- 
---- 5 � A ser correcto este entendimento e tendo em conta o artigo 7.º, do mesmo Decreto-
Lei, parece eventualmente possível manter, pelo menos até 31 de Dezembro de 2012, a 
cumulação de prestações de idêntica natureza pelos mesmos beneficiários, no âmbito de 
sistemas públicos e privados financiados pelo Estado e pelas Autarquias Locais.� ---------------
---- A Senhora Presidente da Câmara deu a palavra ao Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos 
Santos Coelho Seixas. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas afirmou que o Executivo 
Municipal tinha dificuldade legal em atribuir qualquer subsídio à Associação Social e Cultural 
dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Nelas, mas que devido às dificuldades financeiras 
da referida Associação e com base na informação da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro, atrás descrita, propunha a atribuição de um subsídio no 
valor de 0,5% sobre o vencimento ilíquido dos Funcionários desta Câmara Municipal, Sócios 
da referida Associação, durante o ano de 2012. -------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Social e Cultural dos 
Trabalhadores da Câmara Municipal de Nelas, um subsídio no valor de 0,5% sobre o 
vencimento ilíquido dos Funcionários desta Câmara, Sócios da referida Associação, durante o 
ano de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
3 � DIVERSOS 

 
3.1.ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE LAPA DO LOBO � MEMORANDO � 
CONHECIMENTO 
---- Presente um Memorando, datado de 28 de Novembro de 2011, enviado pela Assembleia 
de Freguesia de Lapa do Lobo, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------- 
---- �Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Freguesia de Lapa do Lobo sempre teve a sua identidade própria, ainda mais arreigada 
desde a sua criação em 1985; ----------------------------------------------------------------------------- 
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----- Tem sede de Junta de Freguesia própria, bem como cemitério; -------------------------------- 
---- Tem também infra-estruturas sociais, nomeadamente Escola de 1.º Ciclo, Jardim-de-
Infância, Centro de Dia e Lar da 3.ª Idade Fundação Lopes Fonseca, além da Sociedade 
Columbófila, de Lapa do Lobo, Associação Desportiva e Cultural Lapense, Campo de Futebol 
e Pavilhão Polivalente; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Junta de Freguesia sempre esteve ao lado das populações e muito tem contribuído para 
o seu desenvolvimento e bem-estar das mesmas; ------------------------------------------------------ 
---- Ultimamente, em colaboração com a Fundação Lapa do Lobo, tem criado condições e 
potenciado os diversos equipamentos e serviços existentes, tendo neste momento todas as ruas 
alcatroadas, destacando que seis delas são em calçada em granito; --------------------------------- 
---- Neste momento está em curso a construção de um anfiteatro, para cerca de 400 pessoas 
sentadas, além de uma casa mortuária, e em andamento, um projecto (turismo de aldeia � 
casas do Lupo) e um mini parque zoológico, tudo patrocinado pela Fundação Lapa do Lobo; -
---- A existência da Freguesia, só por si, será factor de fixação da sua população; ---------------
---- Será impensável a pretensa aculturação deste Povo a uma nova realidade cultural e social 
dado que sempre foi manifesta a autodeterminação das pessoas desta localidade, em relação à 
anterior ligação a Canas de Senhorim; ------------------------------------------------------------------ 
---- Teme-se que uma possível interligação desta Freguesia a qualquer outra, poderá originar 
alguma instabilidade social e, de certeza, um retrocesso no seu desenvolvimento económico e 
social. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Concelho de Nelas está classificado no nível 2, contudo a sua população é inferior a 
25.000 habitantes. Consequentemente, os critérios a considerar serão os de nível 3. Assim 
sendo, a classificação de AMU estará incorrecta, devendo ser obrigatoriamente classificada de 
APR; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Somos uma Freguesia com 816 eleitores, 759 residentes e área de 10,59 km2, aparecendo 
como APR nos censos de 1991, 2001 e 2011. Pergunta-se: Porque razão agora é considerada 
AMU, com 7,3 km2..! Quais os critérios que levaram o INE a mudar a tipologia da nossa 
Freguesia, sabendo que a Lapa do Lobo sempre teve 10,59 km2 e em 1999/2011 ainda 
representava essa mesma área, e, agora aparece com 7,30 km2? -------------------------------------
---- Assim, o Executivo desta Junta e a Assembleia de Freguesia de Lapa do Lobo, 
representada pela Coligação PSD/CDS e PS, deliberam: --------------------------------------------- 
---- 1. Manifestar publicamente a preocupação relativa à extinção ou reintegração da 
Freguesia; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Manifestar publicamente contra a extinção da Freguesia de Lapa do Lobo; ---------------
---- 3. Manifestar publicamente a sua indignação juntamente com as populações; ---------------
---- 4. Enviar cópia deste documento para: - Exm.º Senhor Presidente da República; - Exm.º 
Senhor Primeiro Ministro; - Exm.º Senhor Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares; - 
Exm.º Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata; - Exm.º Senhor 
Presidente do Grupo Parlamentar do CDS/Partido Popular; - Exm.º Senhor Presidente do 
Grupo Parlamentar do Partido Socialista; - Exm.º Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do 
Partido Comunista Português; - Exm.º Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do Bloco de 
Esquerda; - Exm.º Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista � Os 
Verdes; - Exm.º Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Nelas; - Exm.ª Senhora 
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Presidente da Câmara Municipal de Nelas; - Exm.º Senhor Presidente da Associação Nacional 
de Freguesias; - Exm.º Senhor Secretário de Estado das Autarquias Locais.� ---------------------
---- Presente, também, uma minuta da acta da sessão da Assembleia de Freguesia de Lapa do 
Lobo, realizada em 29 de Setembro de 2011, que a seguir se transcreve: --------------------------
---- �Aos 29 dias do mês de Setembro de 2011, a Assembleia de Freguesia de Lapa do Lobo 
aprovou, por unanimidade, a Moção subscrita pelos grupos partidários, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Sendo público que o actual Governo pretende fazer uma reestruturação da realidade do 
mapa das freguesias e municípios do nosso país imposta pelo próprio acordo com a Troika e 
tendo em conta os últimos rumores sobre a extinção de freguesias assente numa possível lei 
cega, meramente numérica e resultante de pressupostos estatísticos, não atendendo a 
realidades históricas, culturais e geográficas que caracterizam algumas destas freguesias. ------
---- Vem-se solicitar que, atendendo a estas mesmas características históricas, culturais e 
outras, seja visto com particular atenção e mantida a nossa Freguesia (Lapa do Lobo). Só 
assim se poderá manter a mesma com o espírito de união que a tem sustentado nos últimos 
anos no caminho do progresso e evolução da qualidade de vida da população. -------------------
---- Cientes da necessidade de poupança de recursos, somos solidária com a mesma, no 
entanto este corte nas freguesias não pode assentar apenas em referentes numéricos, não 
podendo esta reforma ser feita de forma recta, sem que as particularidades de cada caso sejam 
analisadas fazendo justiça às particularidades de cada lugar.� --------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------- 
3.2.ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE AGUIEIRA � ENVIO DE MOÇÃO E 
MINUTA DA ACTA DE APROVAÇÃO � REFORMA ADMINISTRATIVA LOCAL � 
CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 09/11, datado de 03 de Dezembro de 2011, da Assembleia de 
Freguesia de Aguieira, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------- 
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Envio de moção e minuta da acta da aprovação � Reforma Administrativa Local ----------- 
---- Para conhecimento de V.ª Ex.ª e devidos efeitos, junto envio Moção e Minuta da Acta, 
aprovadas por unanimidade, na sessão extraordinária desta Assembleia de Freguesia, 
realizada em 03 de Dezembro de 2011.� ---------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma minuta da acta da sessão da Assembleia de Freguesia de Aguieira, 
realizada em 03 de Dezembro de 2011, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
---- �Minuta da Acta---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ponto único da Ordem do dia: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1.1.Informação e discussão sobre a reforma administrativa local, alínea r), do n.º 1, do 
art.º 17.º, do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a alteração que lhe foi dada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------- 
---- Foi apresentada uma Moção conjunta pela Coligação PSD/CDS-PP, MPT e PS, tendo 
sido posta à votação, tendo sido aprovada por unanimidade. ----------------------------------------- 
---- A respectiva minuta foi posta à votação, tendo sido aprovada por unanimidade.� ----------- 
---- Presente, ainda, uma Moção, datada de 03 de Dezembro de 2011, da Assembleia de 
Freguesia de Aguieira, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------- 
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---- �Moção � Contra a extinção/agregação da Freguesia de Aguieira ------------------------------ 
---- Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Aguieira sempre teve uma identidade que remonta aos primórdios da Nacionalidade 
como provam vestígios ainda existentes e tendo recebido foral de D. Manuel, em 1514; -------
---- - Foi sede de Concelho e Comarca em 1834, e tem como vestígios o tribunal, pelourinho e 
casa da câmara; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Depois de algum período de perda da independência, a mesma foi recuperada a 4 de 
Outubro de 1985 após votação na Assembleia da República e por unanimidade de todos os 
partidos representados, dando resposta à necessidade das suas gentes de pretenderem um 
poder local mais próximos de si próprios; -------------------------------------------------------------- 
---- - Com a autonomia resultante desta independência, assistiu-se a um desenvolvimento sem 
paralelo nos últimos 25 anos; ----------------------------------------------------------------------------- 
---- - A Junta de Freguesia sempre esteve ao lado das populações e muito tem contribuído 
para o seu desenvolvimento e bem-estar das mesmas; ------------------------------------------------ 
---- A extinção/agregação da Freguesia de Aguieira provocaria um abandono da sua 
população mais jovem, com a sua consequente desertificação; -------------------------------------- 
---- - Por se tratar de uma Freguesia com uma grande percentagem de população envelhecida 
e rural, há necessidade de um Poder Local próximo destas pessoas; --------------------------------
---- - O Concelho de Nelas está classificado no nível 2, contudo a sua população é inferior a 
25.000 habitantes, assim, consequentemente os critérios a considerar serão os de nível 3. 
Assim sendo, a classificação de AMU será inevitavelmente incorrecta, deve ser 
obrigatoriamente classificada de APR; ------------------------------------------------------------------ 
---- - Sendo um dos critérios a densidade populacional, a Freguesia de Aguieira tem 5,51 km2 
e 558 habitantes (Censos de 2011), sendo por isso a sua densidade populacional igual a 100 
habitantes por km2 e distar da sede do Concelho 8,5 km; ------------------------------------------ 
---- - A Reforma Administrativa que visa extinguir e agregar Freguesias é contrária ao 
desenvolvimento e desertificação das nossas Freguesias levando ao empobrecimento das 
camadas mais desfavorecidas das populações que aí vivem; -----------------------------------------
---- - Pretende-se agora extinguir Freguesias, depois de encerrar Escolas, Postos de Saúde, 
GNR e de Correios, transformando as localidades em lugares completamente abandonados; --
---- - Hoje as Freguesias são células essenciais da vida e estabilidade da organização dos 
territórios com identidade, cultura, património e muitos anos de história que foram 
construídos ao longo dos tempos, que devem ser reforçados e aperfeiçoados e nunca 
exterminados; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - A extinção de Freguesias não contribui para poupar recursos financeiros, a não ser que 
se privem as respectivas populações dos serviços e apoios prestados pela Freguesia. Pelo 
contrário, acarretará novos e maiores gastos para um pior serviço às populações; ----------------
---- - A agregação de Freguesias provocará uma diminuição da democracia local através da 
redução da participação de muitos cidadãos nas decisões que lhes respeitam, ficando o poder 
cada vez mais distante e mais concentrado constituindo um factor de empobrecimento da vida 
democrática; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- - As Autarquias Locais têm um importante papel na promoção das condições de vida local 
e na realização de investimento público, indispensáveis ao progresso local e no combate às 
assimetrias regionais; -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - A população da Freguesia de Aguieira tem o direito de se opor por todos os meios legais 
ao seu dispor, pois ainda bem se lembra como foi a sua vida quando não era Freguesia, 
administrativamente autónoma e independente; ------------------------------------------------------- 
---- - Uma Reforma Administrativa deve assegurar a participação das populações, ir ao 
encontro das suas necessidades e expectativas, assentar na consulta popular e envelhecer os 
órgãos representantes das Freguesias. ------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, a Assembleia de Freguesia de Aguieira, representada pela Coligação PSD/CDS-
PP, PS e MPT, deliberaram: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- a) Discordar completamente da classificação que foi atribuída à Freguesia de Aguieira � 
Freguesia mediamente urbana � considerando que os critérios utilizados foram meramente 
estatísticos baseados na densidade populacional e na área territorial da Freguesia, não 
acautelando outros aspectos intrinsecamente rurais como serviços e infra-estruturas, a 
primazia da actividade agrícola e as características culturais das suas gentes; ---------------------
---- b) Lutar por todos os meios legais contra a reforma administrativa que prejudique a 
Freguesia de Aguieira e a sua identidade histórica que levaria, também, ao aparecimento de 
conflitos e rivalidades totalmente desnecessários e por isso dispensáveis; -------------------------
---- c) Estar frontalmente contra a extinção ou agregação da Freguesia de Aguieira, a não ser 
por vontade própria dos seus órgãos e das suas populações; -----------------------------------------
---- d) Continuar a manifestar o mais profundo repúdio e oposição pela extinção/agregação de 
Freguesias, através das seguintes formas: abaixo-assinados junto da população, plenários e 
Assembleias de Freguesia extraordinárias com a participação da população, hastear bandeiras 
negras e colocar faixas na sede da Junta, vigílias, manifestações e entrega de abaixo-assinados 
nas diversas entidades e instituições e outras formas adequadas de luta contra a perda de 
autonomia política e administrativa da Freguesia de Aguieira. -------------------------------------- 
---- e) Enviar cópia deste documento para: - Exm.º Senhor Presidente da República; - Exm.ª 
Senhora Presidente da Assembleia da República; - Exm.º Senhor Primeiro Ministro; - Exm.º 
Senhor Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares; - Exm.º Senhor Presidente do Grupo 
Parlamentar do Partido Social Democrata; - Exm.º Senhor Presidente do Grupo Parlamentar 
do CDS/Partido Popular; - Exm.º Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do Partido 
Socialista; - Exm.º Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português; 
- Exm.º Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda; - Exm.º Senhor 
Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista � Os Verdes; - Exm.º Senhor 
Presidente da Assembleia Municipal de Nelas; - Exm.ª Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Nelas; - Exm.º(ª) Sr.(ª) Director(a) Geral da Direcção Geral das Autarquias 
Locais; - Exm.º(ª) Senhor(ª) Presidente do Instituto Nacional de Estatística.� -------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------  
3.3.PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE EDIFICAÇÃO E 
URBANIZAÇÃO DO CONCELHO DE NELAS (RMEU) � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 30 de Novembro de 2011, da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -----------------------------------
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---- �Projecto de Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Concelho de Nelas 
(RMEU) � Proposta de aprovação ----------------------------------------------------------------------- 
---- I � Descrição da pretensão: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Actualmente o Regulamento Municipal das Edificações Urbanas do Concelho de Nelas, 
com posteriores alterações do Regulamento de Liquidação e Cobrança das Taxas, Licenças, 
Autorizações, Compensações e Prestações de Serviços Municipais, encontra-se 
desactualizado, sendo necessário proceder à revisão total do Regulamento Municipal de 
Urbanização e Edificação do Município de Nelas. ---------------------------------------------------- 
---- 2. No seguimento de proposta apresentada, o Departamento Jurídico apresentou algumas 
propostas de alteração ao projecto. ----------------------------------------------------------------------- 
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim sendo, proponho a aprovação do Projecto de Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Concelho de Nelas (RMEU) em anexo. ------------------------------
---- Nota: O presente projecto de RMEU terá de submeter-se à aprovação da Câmara 
Municipal e nos termos da legislação em vigor, ser objecto de publicação, com vista ao 
cumprimento legal da apreciação pública e recolha de sugestões, pelo prazo de 30 dias úteis, 
nos termos do artigo 118.º, do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
n.º 6/96, de 31 de Janeiro. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, o projecto de Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do 
Concelho de Nelas (RMEU), o qual fica anexo a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte 
integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Concelho de Nelas (RMEU) 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, depois de decorrido o 
período de inquérito público. ----------------------------------------------------------------------------- 
3.4.AGUAS DE PORTUGAL, SGPS, S.A. � CESSAÇÃO DE FUNÇÕES � 
AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º S1011100215, datado de 29 de Novembro de 2011, da firma Águas 
de Portugal, SGPS, S.A., com sede em Lisboa, que a seguir se transcreve: ------------------------
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Está a chegar ao seu termo a minha prestação ao serviço do grupo Águas de Portugal, 
funções que desempenhei com entusiasmo e no âmbito das quais tive o privilégio de me 
relacionar com V.ª Ex.ª. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cumprido o mandato que me foi outorgado na liderança desta equipa, é com satisfação 
que registo os sucessos obtidos pelo grupo Águas de Portugal e que se devem, em primeiro 
lugar, ao empenho, dedicação e capacidade de todos os seus colaboradores, que possibilitam 
que este Grupo se distinga pela competência, profissionalismo e qualidade que coloca ao 
serviço da população portuguesa um pouco por todo o país, mas também à boa colaboração 
recebida de todos os nossos parceiros, autarcas, empresas, organismos e entidades com os 
quais nos relacionamos. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Agradeço particularmente a boa colaboração recebida dessa entidade e faço votos para 
que continue, de forma a que seja possível ultrapassar de forma positiva e num futuro 
próximo as dificuldades que ainda persistem.� --------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------  
 

4 � CONTABILIDADE 
 

4.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Novembro de 2011, no total de 976.610,68 � (novecentos e setenta e seis 
mil seiscentos e dez euros e sessenta e oito cêntimos), referente a Operações Orçamentais e no 
total de 85.921,06 � (oitenta e cinco mil novecentos e vinte e um euros e seis cêntimos), 
referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de 
Contabilidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.2.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.º 25 e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2011, n.º 20, as quais ficam 
anexas a esta acta (Anexo II), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------------- 
 

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 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 21 de Novembro de 2011 e 02 de Dezembro de 2011, a qual fica 
anexa à acta (Anexo III), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------------------- 
5.1.2.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 21 de Novembro de 2011 e 02 de Dezembro de 
2011, a qual fica anexa a esta acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. -------------------
5.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
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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 21 de Novembro de 2001 e 02 de Dezembro de 2011, a qual fica anexa à 
acta (Anexo V), 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 N.º 3, DO ART.º 71º., DO 
DEC.LEI N.º 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � 
APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos alvarás de licenças e 
admissão de comunicação prévia, ou suas prorrogações, caducadas, precedidas de audiência 
prévia, constantes na relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos 
Particulares, nos termos da alínea d), do número 3, do art.º 71.º, do Dec.Lei n.º 555/99, de 16 
de Dezembro, com posteriores alterações, no período compreendido entre 21 de Novembro de 
2011 e 02 de Dezembro de 2011, a qual fica anexa à acta (Anexo VI), fazendo dela parte 
integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
5.3.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 23 de Novembro de 2011 e 06 
de Dezembro de 2011, constantes na relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo VII), fazendo dela parte 
integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.4.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE � DOIS RECLAMOS 
LUMINOSOS NO ESTABELECIMENTO �AGÊNCIA DE SEGUROS�. LOCAL: 
QUINTA DO POMAR, LOTE 4, R/C ESQ.º, EM NELAS. REQUERENTE: LUIS 
LOPES SANTOS AFONSO, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 22 de Novembro de 2011, da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 
---- �Pedido de licenciamento de dois reclamos luminosos no estabelecimento �Agência de 
Seguros�, em Nelas. Requerente: Luis Lopes Santos Afonso ---------------------------------------- 
---- I. Pretensão --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Deu entrada nesta Câmara Municipal, sob o registo n.º 12.188, de 10/11/2011, o pedido 
de licenciamento de dois reclamos luminosos, sitos na Quinta do Pomar, Lote 4, R/C Esq.º, 
em Nelas, com as seguintes dimensões: 550mm x 4650 mm e 550mm x 2950 mm, no 
estabelecimento comercial citado, de acordo com as peças escritas e desenhadas, apresentadas 
pelo requerente, em anexo. -------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 6.º, do Regulamento de Publicidade do Município de 
Nelas, a afixação de publicidade de natureza e finalidade comercial, desde que produzida com 
fins lucrativos, depende de licenciamento prévio da Câmara Municipal. ---------------------------
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 9.º, do mesmo regulamento, é da 
competência da Câmara Municipal a decisão final sobre o pedido de licenciamento de 
publicidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de 
licenciamento, desde que seja cumprido o disposto nas peças escritas e desenhadas 
apresentadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento para a colocação de dois 
reclamos luminosos na fachada do prédio, sito na Quinta do Pomar, Lote 4, R/C Esq.º, em 
Nelas, em que é requerente Luís Lopes Santos Afonso, nos termos e de acordo com a 
informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ---- 
5.5.PEDIDO DE LICENÇA PARA INSTALAR UM DEPÓSITO SUPERFICIAL GPL 
COM 22,20 M3. PROCESSO N.º 16/2006. LOCAL: CALDAS DA FELGUEIRA. 
REQUERENTE: COMPANHIA DAS ÁGUAS MEDICINAIS DA FELGUEIRA, S.A. � 
APROVAÇÃO 
---- O assunto foi retirado da Ordem de trabalhos para ser analisado e ser presente a uma 
próxima reunião, depois de verificar se o depósito irá ficar instalado em propriedade do 
requerente ou de outro particular. ------------------------------------------------------------------------ 
5.6.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À UTILIZAÇÃO DE 44 POSTES DA EDP 
PARA ALOJAMENTO DE UM CABO DE FIBRA ÓPTICA. LOCAL: NELAS. 
REQUERENTE: OPTIMUS � COMUNICAÇÕES, S.A. - APROVAÇÃO   
---- O assunto foi retirado da Ordem de trabalhos para ser analisado e ser presente a uma 
próxima reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.7.COMUNICAÇÃO PRÉVIA � REGIME SIMPLIFICADO � REQUERENTE: 
OPTIMUS � COMUNICAÇÕES, S.A. LOCAL: NELAS. 
A) PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE INFRA-ESTRUTURA DE 
COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS � CABOS DE FIBRA ÓPTICA � 
APROVAÇÃO; 
B) COBRAR, OU NÃO, A TAXA DE DIREITO DE PASSAGEM � APROVAÇÃO 
---- O assunto foi retirado da Ordem de trabalhos para ser analisado e ser presente a uma 
próxima reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.8.ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SANTO ANTÓNIO, DE 
NELAS. LOCAL: FONTE DE SANTO ANTÓNIO, EM NELAS: 
A) PEDIDO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: ÁREA 2 X 3 M, PARA MONTAR O 
PRESÉPIO, ATÉ AO FINAL DO ANO � APROVAÇÃO; 
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B) PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS MUNICIPAIS, 
RELATIVAS À EMISSÃO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA � 
ISENTAR, OU REDUZIR, OU INDEFERIR O PEDIDO   
---- Presente uma informação, datada de 06 de Dezembro de 2011, da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: -----------------------------------
---- �Associação Recreativa e Cultural de Santo António, de Nelas. Local: Fonte de Santo 
António, em Nelas: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A) Pedido de ocupação da via pública: Área 2 m x 3 m, para montar o presépio, até ao 
final do ano � Aprovação; --------------------------------------------------------------------------------- 
---- B) Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais, relativas à emissão de licença 
de ocupação da via pública � Isentar, ou reduzir, ou indeferir o pedido ----------------------------
---- I � Solicitação do Requerente: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A associação requerente solicita a ocupação da via pública numa área de 2 m x 3 m 
para montar o presépio, até ao final do ano, na Fonte de Santo António, em Nelas, conforme 
pedido em anexo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. A associação requerente solicita ainda a isenção do pagamento das taxas municipais 
devidas pela emissão de licença de ocupação da via pública, 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 
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 Regulamentos 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. Tendo em conta que se trata de um pedido habitual, não vejo inconveniente. -------------
---- 2. Assim sendo, deixo à consideração de V. Ex.ª isentar, reduzir ou indeferir o pedido. ----
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento para ocupação da via 
pública, com a área de seis metros quadrados, para montar o Presépio de Natal, até ao final do 
ano de 2011, na Fonte de Santo António, em Nelas, em que é requerente a Associação 
Recreativa e Cultural de Santo António, nos termos e de acordo com a informação da Unidade 
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Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. -----------------------------------
---- Mais deliberou, também por unanimidade, isentar a Associação Recreativa e Cultural de 
Santo António, de Nelas, do pagamento das taxas municipais devidas pela licença de 
ocupação da via pública, com a área de seis metros quadrados, para montar o Presépio de 
Natal, até ao final do ano de 2011, na Fonte de Santo António, em Nelas. ------------------------- 
5.9.ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL DO CIMO DO 
POVO, DE NELAS � PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS 
MUNICIPAIS � TAXAS PELA LICENÇA DE RECINTO IMPROVISADO E 
LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO DE FESTA DE MÚSICA AO VIVO NOS DIAS 07, 
17 E 25 DE DEZEMBRO DE 2011 � LOCAL: EDIFÍCIO DA ASSOCIAÇÃO - 
ISENTAR, OU REDUZIR, OU INDEFERIR O PEDIDO � RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, 
datado de 07 de Dezembro de 2011, a isentar a Associação Desportiva, Recreativa e Cultural 
do Cimo do Povo, de Nelas, do pagamento das taxas municipais devidas pela emissão de 
licença de recinto improvisado e da licença especial de ruído, para uma festa de música ao 
vivo nos dias 07, 15 e 25 de Dezembro de 2011, no Edifício da referida Associação, exarado 
na informação, 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 06 de Dezembro 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 recinto 
improvisado e licença especial de ruído de festa de música ao vivo nos dias 07, 17 e 25 de 
Dezembro de 2011 � Isentar, ou Reduzir, ou Indeferir o pedido. Local: Edifício da 
Associação. Requerente: Associação Desportiva, Recreativa e Cultural do Cimo do Povo, de 
Nelas --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento das taxas municipais devidas pela 
licença de recinto e licença especial de ruído, festa em recinto improvisado, a decorrer nos 
dias 07, 17 e 25 de Dezembro de 2011, com início às 14:00 horas e términus às 04:00 horas 
do dia seguinte, 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 
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, por ser considerada uma associação recreativa e cultural, conforme documentos 
em anexo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, como o pedido se encontra devidamente instruído, deixo à consideração 
de V.ª Ex.ª isentar, reduzir, ou indeferir o pedido. ----------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------  
 

ENCERRAMENTO 
 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
às quinze horas e quarenta 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, 

 
__________________________________________ 

 

 


