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

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM VINTE E SEIS DE 
JULHO DE DOIS MIL E ONZE  

 
---- Aos vinte e seis 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 do Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, 
estando presentes os Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral, Maria Antónia 
Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva. ----------------------------------   
---- Registaram-se as faltas, consideradas justificadas, da Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores Dr. Osvaldo 
Luis dos Santos Coelho Seixas e Hélder José Gomes Ambrósio. ------------------------------------ 

 
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, com três votos a favor, Senhores Vereadores, Dr. 
Manuel da Conceição Marques, Adelino José Borges Amaral e Maria Antónia Ferreira 
Casquilha de Figueiredo e uma abstenção do Senhor Vereador, Dr. Jorge David Sousa Paiva, 
a acta da reunião ordinária anterior, realizada em 12 de Julho 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, realizada em 12 de Julho 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: 218.959,49 � (duzentos e dezoito mil 
novecentos e cinquenta e nove euros e quarenta e nove cêntimos); - De operações extra 
orçamentais: 237.287,89 � (duzentos e trinta e sete mil duzentos e oitenta e sete euros e 
oitenta e nove cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------- 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 

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

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

 
ORDEM DO DIA 
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1 � OBRAS PÚBLICAS 
1.1.CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO DE NELAS � TRABALHOS A MAIS 
A PREÇOS CONTRATUAIS, TRABALHOS A MAIS A PREÇOS A ACORDAR E 
TRABALHOS A MENOS � APROVAR  
---- Presente uma informação, datada de 13 de Julho de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Construção do Centro Educativo de Nelas � Trabalhos a mais a preços contratuais, 
trabalhos a mais a preços a acordar e trabalhos a menos ----------------------------------------------
---- I: - Na sequência das ordens de V. Ex.ª para se proceder á abertura de um ajuste directo ao 
abrigo do Decreto-Lei n.º 34/2009 de 6 de Fevereiro, referente á empreitada �Construção do 
Centro Educativo de Nelas�, adjudicada no dia 6 de Janeiro de 2010 á empresa �Chupas e 
Morrão � Construtores de Obras Publicas, S. A.�, informo V. Ex.ª que na fase de execução da 
obra tornou-se necessário executar trabalhos a mais cuja espécie ou quantidade não estava 
prevista no contrato, não podendo ser técnica ou economicamente separados do objecto do 
contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II: - Trabalhos a mais a preço contratual e trabalhos a mais a preço a acordar ---------------- 
---- 1. Movimento de terras ------------------------------------------------------------------------------- 
---- No inicio dos trabalhos, devido ao elevado nível freático do terreno, houve necessidade de 
alterar a cota de implantação do edifício que conduziu a um aumento de volume do 
movimento terras. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A diferença entre o volume previsto e o realizado atinge o montante de 10.309,97 � 
(S/IVA). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Cobertura -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No decorrer da obra, verificou-se que os corredores interiores tinham pouca luz natural, o 
que futuramente levaria a que se recorresse ao uso de luz artificial. Tratando-se de um 
projecto onde se deu muita importância ao recurso a sistemas de poupança ambiental, tal 
como o reaproveitamento das águas da chuva e utilização de energias renováveis, julga-se ser 
de todo o interesse dotar estes corredores de luz natural. Assim previu-se a colocação de 
cúpulas que permitem a entrada de luz natural. -------------------------------------------------------- 
---- Estes trabalhos atingem o montante de 3.920,00 � (S/IVA). ------------------------------------
---- 3. Tectos interiores ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- a) Constatou-se que na sala polivalente/ginásio não estava contemplada a colocação de 
tecto falso, ficando a instalação AVAC á vista. Tratando-se de uma sala polivalente, onde se 
irão desenvolver actividades físicas e jogos, é conveniente que a instalação fique devidamente 
protegida. Assim, para evitar a danificação da respectiva tubagem, houve necessidade de se 
aplicar um tecto falso isolado com lã de rocha, por ser a alternativa de menor custo 
encontrada. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Neste capítulo constatou-se também que nas zonas da Escola previstas com tectos 
falsos não estavam contemplados alçapões necessários para futuro acesso a condutas e calhas 
técnicas ou futuras alterações da rede. ------------------------------------------------------------------- 
---- Estes trabalhos atingem o montante de 12.923,96 � (S/IVA). -----------------------------------
---- 4. Vãos interiores -------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Na obra verificou-se a existência de pouca luz natural no wc anexo ao ginásio e nas salas 
do ensino pré-escolar, o que futuramente levaria ao uso excessivo de luz artificial. Atendendo 
á preocupação referida no ponto 1 previu-se a abertura de vãos nas paredes interiores para 
aproveitamento de luz natural criada pela colocação das cúpulas transparentes já referidas. ----
---- Estes trabalhos atingem o montante de 716,00 � (S/IVA). --------------------------------------- 
---- 5. AVAC ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O projecto foi concebido tendo em consideração que as refeições seriam fornecidas por 
sistema �catering�, pelo que não considerou um sistema de tratamento de ar da cozinha. Para 
possibilitar a confecção de refeições sem recurso a serviços externos, é tecnicamente 
necessário dotá-la de um sistema eficaz de tratamento de ar, que permitirá no futuro optar 
pelo serviço de �catering� ou pela confecção própria. ------------------------------------------------ 
---- Estes trabalhos atingem o montante de 53.250,00 � (S/IVA). -----------------------------------
---- Tratando-se de um projecto onde se deu muita importância ao recurso a sistemas de 
poupança ambiental, tal como o reaproveitamento das águas da chuva e utilização de energias 
renováveis, propõe-se a instalação de um sistema eólico de produção de energia eléctrica e de 
um sistema solar térmico de apoio ao sistema previsto inicialmente, sistema de geotermia. ----
---- Estes trabalhos atingem o montante de 44.375,00 � (S/IVA). -----------------------------------
---- III: - Trabalhos a menos ------------------------------------------------------------------------------ 
---- A drenagem da cobertura estava prevista ser feita recorrendo á execução de caleiras que 
depois encaminhariam as águas pluviais para tubos de queda. Em obra optou-se pela execução 
de pendentes na laje da cobertura com inclinação para a zona de recolha. -------------------------
---- Estes trabalhos atingem o montante de 6.614,31 � (S/IVA). ------------------------------------
---- IV: - Assim, de acordo com o estipulado no n.º 1, do artigo 373.º, do D.L n.º 18/2008, de 
29 de Janeiro, apresenta-se em anexo o 1.º Orçamento de trabalhos a mais a preço contratual, 
cujo valor é de 13.633,93 � (S/IVA), o 1.º Orçamento de trabalhos a mais a preço a acordar 
cujo valor é de 112.617,00 � (S/IVA) e os trabalhos a menos cujo valor é de 6.614,31 � 
(S/IVA). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Os valores apresentados para os trabalhos com preços a acordar encontram-se dentro dos 
valores normalmente praticados para este tipo de trabalhos, pelo que se julga serem de aceitar. 
---- III. � De acordo com o estipulado no n.º 2, do art.º 370.º, do D.L n.º 18/2008, de 29 de 
Janeiro, só pode ser ordenada a execução de trabalhos a mais quando: -----------------------------
---- - O contrato tenha sido celebrado na sequência de ajuste directo adoptado ao abrigo do 
disposto no artigo 24.º ou no n.º 1, do artigo 25.º, de procedimento de negociação, de diálogo 
concorrencial, de concurso público ou de concurso limitado por prévia qualificação; -----------
---- - Quando o contrato tenha sido celebrado na sequência de concurso público ou de 
concurso limitado por prévia qualificação e o anúncio do concurso tenha sido publicado no 
Jornal Oficial da União Europeia, no caso de o somatório dos preço atribuído aos trabalhos a 
mais com o preço contratual ser igual ou superior ao valor referido na alínea b), do artigo 19.º. 
---- - O preço atribuído aos trabalhos a mais, somado ao preço de anteriores trabalhos a mais e 
deduzido do preço de quaisquer trabalhos a menos, não exceder 5 % do preço contratual; e ---
---- - O somatório do preço atribuído aos trabalhos a mais com o preço de anteriores trabalhos 
a mais e de anteriores trabalhos de suprimento de erros e omissões não exceder 50% do preço 
contratual. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- O valor dos trabalhos a mais (126.250,93 �) deduzido do valor dos trabalhos a menos 
(6.614,31�) perfaz um total de 119.636,61 � (S/IVA), representando uma percentagem de 
3,59%. O somatório do valor dos trabalhos de erros e omissões de 0,00 � (S/IVA) e o de 
trabalhos a mais 119.636,61 � (S/IVA) perfaz um total de 119.636,61 � (S/IVA), 
representando 3,59 %, não excedendo 50% do valor contratual. ------------------------------------
---- IV. � Face ao exposto, solicito a V. Ex.ª a aprovação de trabalhos a mais no valor de 
119.636,61 � (S/IVA). ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Á consideração de V. Ex.ª� --------------------------------------------------------------------------- 
---- A pedido do Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, o 
Senhor Eng.º Luis Almeida explicou o assunto, tendo resumido a informação atrás descrita. --  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais com preços 
contratuais e os trabalhos a mais com preços a acordar, no valor de 126.250,93 � (S/IVA) e os 
trabalhos a menos, no valor de 6.614,31 � (S/IVA), perfazendo um total de 119.636,61 � 
(S/IVA), da obra de �Construção do Centro Educativo de Nelas�, adjudicada à firma Chupas e 
Morrão � Construtores de Obras Públicas, S.A., nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------------------------
---- Mais foi deliberado, também por unanimidade, aprovar a minuta do respectivo contrato. - 

 
2 � AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

2.1.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO NÍVEL DOS CUIDADOS DE 
SAÚDE � ANULAÇÃO DE CONCURSO � RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, datado de 15 de Julho de 2011, que autorizou a anulação de concurso para a 
contratação da prestação de serviços de assessoria ao nível de cuidados de saúde, através de 
um concurso de ajuste directo, com convite à firma Bioseia, Clínica Médica, Ld.ª, nos termos 
da informação que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------- 
---- �Autorizado. Agende-se para a próxima reunião de Câmara�. ---------------------------------- 
---- exarado na informação, datada de 11 de Julho de 2011, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Prestação de serviços de assessoria ao nível dos cuidados de saúde. Ajuste directo nos 
termos da alínea a), do n.º 1, do artigo 20.º, do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de 
Outubro � Anulação de concurso. ------------------------------------------------------------------------ 
---- Na sequência do despacho de adjudicação de V.ª Ex.ª, ratificado em reunião de Câmara de 
31 de Maio de 2011, a firma �Bioseia, Clínica Médica, Ld.ª foi notificada que a prestação dos 
serviços em referência lhe foram adjudicados e simultaneamente solicitados os documentos 
de habilitação. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A referida firma não entregou todos os documentos solicitados, tendo-se constatado que a 
situação da firma não se encontra regularizada face à Segurança Social. --------------------------
---- Assim, de acordo com o n.º 1, do art.º 86.º, do CCP, a adjudicação da prestação destes 
serviços caduca por não ter apresentado o referido documento. -------------------------------------
---- De acordo com o n.º 4, do referido artigo, caducando a adjudicação, deverá adjudicar-se à 
proposta ordenada em lugar subsequente. Atendendo a que o convite foi enviado apenas a um 
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concorrente, estes Serviços são de parecer que se deve anular a adjudicação a esta firma e 
proceder a novo procedimento, caso V.ª Ex. assim o entenda. --------------------------------------  
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, também por unanimidade, mandar proceder à abertura de novo 
procedimento tendo em vista a prestação de serviços de assessoria ao nível dos cuidados de 
saúde. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3 � SUBSÍDIOS 

3.1.ACAPO � ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS E AMBLÍOPES DE PORTUGAL � 
PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE 9 LUGARES 
---- Presente um ofício, datado de 27 de Junho de 2011, da ACAPO � Associação dos Cegos e 
Amblíopes de Portugal, da Delegação de Viseu, que a seguir se transcreve: ----------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- A Delegação de Viseu, da ACAPO, Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal, tem 
por missão, numa lógica de proximidade às pessoas e aos seus contextos sociais, o 
desenvolvimento da autonomia, participação social, inclusão e o pleno exercício da cidadania 
das pessoas cegas ou com baixa visão. Para o efeito, a Delegação de Viseu da ACAPO leva a 
cabo um trabalho intenso nas áreas de Atendimento/Aconselhamento, Apoio Social, Apoio 
Psicológico, Habilitação/Reabilitação � treino em Orientação e Mobilidade, Braille, 
Actividades de Vida Diária, Novas Tecnologias, Desenvolvimento e Estimulação Sensorial, 
Actividades culturais e lúdicas. --------------------------------------------------------------------------- 
---- Salienta-se que todo o trabalho desenvolvido implica uma intervenção muito particular 
com uma equipa multidisciplinar constituída por uma Psicóloga, uma Assistente Social, uma 
Terapeuta Ocupacional e duas Técnicas de Reabilitação. -------------------------------------------- 
---- A Delegação de Viseu foi ainda pioneira na concretização de um Centro de Actividades 
da Vida Diária (AVD�S), um projecto inovador que tem como principais objectivos a 
aprendizagem de actividades inerentes ao dia-a-dia, imprescindíveis ao desenvolvimento e 
autonomia do cidadão com deficiência visual. --------------------------------------------------------- 
---- Devido às fragilidades socioeconómicas dos nossos sócios/utentes e às frágeis redes de 
transporte dos nossos municípios, é imprescindível para a ACAPO a aquisição de um veículo 
de 9 lugares que a aproxime dos cidadãos e permita executar o nosso trabalho com sucesso. 
Estamos a falar em mais de 400 utentes do distrito de Viseu. ---------------------------------------- 
---- O veículo, apreçado em 25.600,00 euros (vinte e cinco mil e seiscentos euros) é um 
encargo significativo e demasiadamente pesado para as contas da Delegação num período de 
grandes dificuldades económicas e em que os cortes orçamentais dos nossos parceiros criam 
crescentes dificuldades. Em causa está o apoio a pessoas portadoras de deficiência visual que 
têm nesta Instituição a única resposta social, económica e humana, muitas vezes, a única 
palavra e a única motivação no seu dia-a-dia. Todas as instituições têm sofrido recentemente 
com o proliferar da crise económica, contudo são as pessoas geograficamente isoladas, com 
limitações humanas e carências básicas que têm em causa a sua dignidade humana. São estas 
pessoas que a ACAPO e a sociedade não podem desamparar, agora mais do que nunca. --------
---- A aquisição do veículo é, assim, imprescindível ao apoio que prestamos aos nossos 
associados/utentes e é neste âmbito que, conscientes da sensibilidade de V.ª Ex.ª para os 
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problemas dos cidadãos deficientes e mais carenciados, apelamos à solidariedade do vosso 
município na atribuição de uma verba/subsídio que nos ajude a adquirir o veículo e assim 
continuar a nossa missão, inclusive, no município que V.ª Ex.ª preside. --------------------------- 
---- Lembramos que a Delegação de Viseu passará recibo do donativo que poderá ser 
colocado em despesas e usufruírem dos respectivos benefícios fiscais. ---------------------------- 
---- Para mais esclarecimentos poderá contactar os serviços da Delegação de Viseu ou o 
Presidente da mesma, Dr. Humberto Abrunhosa, cujo contacto é: 915678309. -------------------
---- NIB da Delegação de Viseu, da ACAPO � 003509300013195903036. -----------------------
---- Sem outro assunto de momento, subscrevo-me com os mais cordiais cumprimentos.� -----
---- No ofício atrás descrito encontra-se exarado um despacho do Senhor Vereador Dr. 
Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: -------------------------------
---- �Sugiro à Senhora Presidente que sujeite a reunião de Câmara, com o parecer que não 
deve ser concedido qualquer apoio por falta de enquadramento orçamental/legal. Mais 
informo que este Município tem, nos últimos anos, apoiado a Associação, seja pela forma de 
quotizações, seja pela realização de diversos transportes de utentes da Associação.� ------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, não atribuir qualquer subsídio por falta de 
enquadramento orçamental/legal e pelo facto deste Município ter, nos últimos anos, apoiado a 
ACAPO � Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal, quer pela forma de quotizações, 
quer pela realização de diversos transportes de utentes da referida Associação. --------------- 

 
4 � DIVERSOS 

 
4.1.GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL E 
REFORMA ADMINISTRATIVA � RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COM OS 
MUNICÍPIOS � CONHECIMENTO   
---- Presente o ofício n.º 3/2011, datado de 05 de Julho de 2011, do Gabinete do Senhor 
Secretário de Estado da Administração Local e Reforma Administrativa, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, Presidente da 
Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Relações institucionais com os Municípios -------------------------------------------------------- 
---- É na sequência da tomada de posse como Secretário de Estado da Administração Local e 
Reforma Administrativa que me dirijo a V.ª Ex.ª no sentido de manifestar a minha total 
disponibilidade para colaborar, com todos e com cada um dos municípios, na procura de 
soluções que permitam aprofundar a qualidade do Poder Local em Portugal. ---------------------
---- Em decorrência do que consta do programa do XIX Governo Constitucional, propomos 
uma agenda reformista e inovadora para o Poder Local, na qual terão preponderância absoluta 
os valores da proximidade aos cidadãos e da descentralização administrativa. --------------------
---- Todos sabemos e V.ª Ex.ª sente-o a cada dia no contacto directo com as populações que 
serve, que necessitamos, juntos, de nos transcendermos para que possam ser ultrapassados os 
graves bloqueios e dificuldades em que Portugal mergulhou. Este é o tempo de olhar em 
frente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Cumpre-nos, antes de mais, enaltecer o trabalho de todos os Autarcas Portugueses, pelo 
qual temos um profundo respeito. Somos conhecedores dessa realidade e, por isso, temos 
consciência do esforço e da dedicação que cada eleito local dispensa no exercício das suas 
funções, na prossecução do desenvolvimento de cada um dos 308 Municípios de Portugal. ----
---- São inúmeros os desafios que se nos colocam para os próximos anos. Entendemos que a 
atitude a assumir deve ter como pano de fundo um misto de abertura à mudança e de bom 
senso. Vivemos um tempo em que Portugal, mais do que nunca, precisa de um Poder Local 
ainda mais coeso, mais inovador e mais virado para as pessoas. ------------------------------------ 
---- Da Lei Eleitoral Autárquica, à Lei da Tutela Administrativa, passando pela reorganização 
do mapa administrativo, a Lei das Finanças Locais, o reforço das competências do 
intermunicipalismo, a descentralização de competências do Estado para os Municípios, o 
caminho que pretendemos prosseguir é grande e ambicioso. -----------------------------------------
---- A articulação de políticas sectoriais no âmbito do Ordenamento do Território, Cidades, 
Educação, Solidariedade Social, Desenvolvimento Rural e do QREN, constitui também, para 
nós, preocupação primordial. Assim, queremos que sejam assumidas por esta Secretaria de 
Estado os principais anseios e preocupações das Autarquias Locais portuguesas, de forma a 
que se abram novas oportunidades. ---------------------------------------------------------------------- 
---- Com este firme propósito, gostaríamos, Senhora Presidente, que visse nesta Secretaria de 
Estado um seu interlocutor privilegiado, desde logo com os demais Membros do Governo e, 
naturalmente, um apoio efectivo e empenhado ao trabalho que continuará a desenvolver no 
seu Município e na sua Região. --------------------------------------------------------------------------- 
---- Reiterando a disponibilidade manifestada, apresento a V.ª Ex.ª os meus melhores 
cumprimentos pessoais.� ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------        
4.2.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 � ADJUDICAÇÃO 
---- Na sequência da reunião ordinária desta Câmara Municipal, realizada em 12 de Julho de 
2011, na qual foram abertas duas propostas para atribuição da exploração do Bar do Parque de 
São Miguel, em Nelas, para o quinquénio 2011-2015, foi presente à reunião um relatório de 
análise e de proposta de adjudicação, datado de 26 de Julho de 2011, elaborado pelos Serviços 
Técnicos de Obras, bem como a minuta do contrato de adjudicação, ficando uma fotocópia 
dos mesmos anexos a esta acta, (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ------------------------- 
---- Depois de analisar o referido relatório, a Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar ao 
concorrente Fernando Miguel de Sousa Neves, a exploração do Bar do Parque de São Miguel, 
em Nelas, para o quinquénio 2011-2015, pelo valor de 230,00 euros mensais, ou seja 2.760,00 
euros anuais. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Mais deliberou, também por unanimidade, aprovar a minuta do contrato de adjudicação 
para atribuição do Parque de São Miguel, em Nelas, para o quinquénio 2011-2015, entre o 
Município de Nelas e o Senhor Fernando Miguel de Sousa Neves. --------------------------------- 
4.3.PEDIDO DE TROCA DE SEPULTURA PERPÉTUA. REQUERENTE: ANA 
MARIA DE JESUS BORGES MARQUES � APROVAÇÃO 
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---- Presente uma carta, datada de 09 de Maio de 2011, de Ana Maria de Jesus Borges 
Marques, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------
---- Ana Maria de Jesus Borges Marques, casada, residente no Largo do Comércio, n.º 10, em 
Folhadal, Freguesia de Nelas, contribuinte fiscal n.º 136552927, na qualidade de herdeira da 
sepultura n.º 35, Talhão I, do Cemitério Municipal de Nelas, a que corresponde o alvará n.º 
22/80, registado a fls. 48v, do Livro n.º 4, vem requerer: --------------------------------------------- 
---- - A troca pela sepultura n.º 38, do Talhão B, do Cemitério Municipal do Folhadal, a qual 
não está comprada e onde está inumada Maria do Céu desde 02/09/2009; -------------------------
--- - Tal pretensão prende-se com o facto de a requerente ter herdado a sepultura sita em Nelas 
por testamento lavrado em 12/09/2007, em que Maria do Céu, por sua livre vontade, em vida, 
a constituiu herdeira do terreno; -------------------------------------------------------------------------- 
---- - Maria do Céu, a testamentária, está inumada na sepultura que se pretende obter por 
troca, no Folhadal, por ter sido esta a sua vontade em vida; ------------------------------------------
---- - No Cemitério de Nelas está inumada a mãe de Maria do Céu desde 09/09/1973.� ---------  
---- Presente, também, uma informação do Senhor Coordenador Técnico de Expediente Geral, 
Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, servindo de Chefe da Unidade Orgânica 
Administrativa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------- 
---- �Troca de sepultura perpétua. Requerente: Ana Maria de Jesus Borges Marques ------------
---- A requerente, em referência, pretende a concessão de um terreno, para sepultura perpétua, 
no Cemitério do Folhadal, onde se encontra inumado o corpo da sua falecida tia Maria do 
Céu, cedendo em troca um outro terreno, que já possui, no Cemitério de Nelas e que herdou 
de sua referida tia Maria do Céu, no qual, o último corpo a ser inumado, foi efectuado em 12 
de Setembro de 1973. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Quanto a este pedido, cumpre-me prestar a informação seguinte: ------------------------------
---- a) A requerente possui um terreno para sepultura perpétua no Cemitério de Nelas, onde 
foi sepultado um seu familiar em 1973, tendo declarado que se compromete a deixá-lo 
devoluto, procedendo à transladação dos restos mortais existentes; ---------------------------------
---- b) O Regulamento do Cemitério Municipal não prevê a possibilidade de troca de terrenos, 
mas também não tem qualquer norma que proíba essa possibilidade; ------------------------------ 
---- c) A Tabela de Taxas, em vigor neste Município, prevê, apenas, na Obs. 2.ª do Art.º 31.º, 
que a transferência do proprietário de terrenos do cemitério, para sepultura perpétua, fica 
sujeita ao pagamento, pelo novo proprietário, de um valor correspondente a 50% da taxa em 
vigor para a sua concessão, o que não é este caso. ---------------------------------------------------- 
---- Assim e considerando o interesse da Câmara na troca solicitada, atendendo a que não 
existe nenhum terreno disponível no Cemitério de Nelas, sendo vários os munícipes que 
manifestam vontade de sepultar os seus familiares neste Cemitério, julgo que é de aceitar o 
presente pedido de troca de terrenos, cedendo à requerente o terreno solicitado no Cemitério 
do Folhadal, em troca pelo que possui no Cemitério de Nelas, sem que seja obrigada ao 
pagamento de qualquer verba. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto V.ª Ex.ª superiormente decidirá.�------------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de troca de terrenos, cedendo a 
Ana Maria de Jesus Borges Marques, a sepultura n.º 38, do Talhão B, do Cemitério Municipal 
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do Folhadal, onde se encontra inumado o corpo de sua tia Maria do Céu, por troca com a 
sepultura n.º 35, Talhão I, que possui no Cemitério Municipal de Nelas, sem o pagamento de 
qualquer verba, nos termos e de acordo com a informação do Senhor Coordenador Técnico de 
Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, servindo de Chefe da Unidade 
Orgânica Administrativa, atrás descrita. ----------------------------------------------------------------  
 

5 � CONTABILIDADE 
 

5.1.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 12, e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2011, n.º 9, as quais ficam 
anexas a esta acta (Anexo II), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------------- 
5.2.FALTA DE PAGAMENTO DA DESPESA DE LIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA 
� DÉBITO AO TESOUREIRO � JORGE COSTA NISA, DE AGUIEIRA � 
APROVAÇÃO    
---- Presente uma informação, datada de 28 de Junho de 2011, da Jurista em serviço nesta 
Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------- 
---- �Falta de pagamento da despesa de ramal de ligação de água � Jorge Costa Nisa ----------- 
---- Presente informação do Serviço Administrativo de Obras e pedido de parecer do 
Dirigente da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, relativamente à falta 
de pagamento de uma despesa relacionada com um ramal de ligação de água a Jorge Costa 
Nisa, residente na Rua das Carvalhas, n.º 49, 3525-514 Aguieira, tendo este sido já notificado 
para pagamento voluntário por duas vezes (existe uma terceira notificação datada de 18 de 
Março de 2010, no entanto não se encontra anexo o aviso de recepção), cumpre-nos emitir o 
parecer seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nos termos do artigo 24.º, do Regulamento do Sistema de Abastecimento de Água do 
Concelho de Nelas, o ramal de ligação corresponde ao troço de canalização privativo do 
serviço de um prédio, compreendido entre a torneira de suspensão do abastecimento ao prédio 
e a rede pública ou entre esta e qualquer dispositivo de utilização exterior ao prédio. -----------
---- O artigo 20.º do mesmo diploma estabelece que os proprietários ou usufrutuários são 
obrigados a promover o abastecimento dos respectivos prédios, nos seguintes termos: ----------
---- a) Solicitando a ligação da rede de distribuição interior, com os acessórios e equipamentos 
necessários à utilização da água à rede geral; ---------------------------------------------------------- 
---- b) Todas as despesas resultantes das acções previstas na alínea a) deverão ser suportadas 
pelo proprietário ou usufrutuário do prédio. ------------------------------------------------------------ 
---- No caso concreto, o particular devedor foi notificado para pagamento por duas vezes: ----- 
---- - 1.ª notificação em 22/01/2010; --------------------------------------------------------------------- 
---- - 2.ª notificação em 27/01/2010. ---------------------------------------------------------------------
---- Os avisos de recepção foram remetidos a este Município, sendo que apenas o de 
27/01/2010 se encontra assinado. ------------------------------------------------------------------------ 
---- A Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, regula as relações jurídico-tributárias geradoras 
da obrigação de pagamento de taxas às autarquias locais. -------------------------------------------- 
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---- Segundo o disposto no artigo 3.º da referida lei. -------------------------------------------------- 
---- �As taxas das autarquias locais são tributos que assentam na prestação concreta de um 
serviço público local, na utilização privada de bens do domínio público e privado das 
autarquias locais ou na remoção de um obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares, 
quando tal seja atribuição das autarquias locais, nos termos da lei.� --------------------------------
---- As taxas municipais incidem sobre utilidades prestadas aos particulares ou geradas pela 
actividade dos municípios, designadamente, pela concessão de licenças, prática de actos 
administrativos e satisfação administrativa de outras pretensões de carácter particular. ---------
---- No caso sub judice, o sujeito passivo (Jorge Costa Nisa, pessoa singular que está 
vinculada ao cumprimento da prestação tributária) beneficiou de uma utilidade característica 
da actividade do município, sendo, portanto, devida a respectiva taxa. -----------------------------
---- O valor em dívida constante da notificação datada de 27/01/2010 é de �23,34. --------------
---- De acordo com o artigo 14.º, da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, sob a epígrafe 
�Caducidade�, o direito a liquidar as taxas caduca se a liquidação não for validamente 
notificada ao sujeito passivo no prazo de quatro anos a contar da data em que o facto 
tributário ocorreu. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Relativamente à prescrição, nos termos do artigo 15.º, as dívidas por taxas às autarquias 
locais prescrevem no prazo de oito anos a contar da data em que o facto tributário ocorreu. O 
n.º 2 do mesmo artigo acrescenta que a citação, a reclamação e a impugnação interrompem a 
prescrição. A paragem dos processos de reclamação, impugnação e execução fiscal por prazo 
superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo faz cessar a interrupção da 
prescrição, somando-se, neste caso, o tempo que decorreu após aquele período ao que tiver 
decorrido até à data da autuação (artigo 15.º, n.º 3, da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro).  
---- Ora, tanto a notificação de 22/01/2010 como a notificação de 27/01/2010 encontra-se 
dentro do prazo legal de quatro anos referente à caducidade (artigo 14.º, da Lei n.º 53-E/2006, 
de 29 de Dezembro), pois o serviço foi prestado em Dezembro de 2009. --------------------------
--- Consideramos que, ao caso concreto, não se aplicam os prazos de prescrição e caducidade 
patentes no artigo 10.º, da Lei n.º 23/96, de 26 de Julho, alterada e republicada pela Lei n.º 
12/2008, de 26 de Fevereiro, pois, entendemos que este tipo de serviço não se subsume em 
nenhuma das alíneas do artigo 1.º, n.º 2, do referido diploma. --------------------------------------- 
---- Portando, não tendo também decorrido o prazo de oito anos relativo à prescrição, deverá o 
sujeito passivo ser responsabilizado pelo pagamento das taxas devidas, nos seguintes termos: 
---- Dispõe o artigo 11.º, alínea c), da Lei das Finanças Locais (Lei n.º 2/2007, de 15 de 
Janeiro): ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Os municípios dispõem de poderes tributários relativamente a impostos e outros tributos 
a cuja receita tenham direito, designadamente: --------------------------------------------------------- 
---- c) Possibilidade de cobrança coerciva de impostos e outros tributos a cuja receita tenham 
direito, nos termos a definir por diploma próprio. ----------------------------------------------------- 
---- Nesta conformidade, dispõe o artigo 78.º, do Código do Procedimento e de Processo 
Tributário, adiante designado por CPPT, que a cobrança de dívidas tributárias pode ocorrer 
sob a forma de pagamento voluntário ou de cobrança coerciva, acrescentando o n.º 1, do 
artigo 86.º, do CPPT que, ---------------------------------------------------------------------------------- 
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---- �Findo o prazo de pagamento voluntário, começarão a vencer-se juros de mora nos termos 
das leis tributárias�. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Acrescenta o artigo 88.º, n.os 1 e 4 do mesmo diploma que, após o decurso do prazo 
previsto para pagamento voluntário da divida, será extraída pelos serviços competentes 
certidão de dívida que servirá de base à instauração do processo de execução fiscal. ------------
---- Posto isto e tendo em consideração o princípio da legalidade que constitui o fundamento, 
o critério e o limite de toda a actuação administrativa, resta-nos concluir que, salvo melhor 
opinião, tendo existido notificação válida e não tendo ainda ocorrido qualquer prazo de 
caducidade, dever-se-á proceder à cobrança coerciva da dívida, devendo, para tal, serem 
tomados os procedimentos necessários à extracção da respectiva certidão de dívida. ------------ 
---- Salvo melhor opinião, é este o nosso parecer. ----------------------------------------------------- 
---- É o que nos cumpre informar, a Senhora Presidente da Câmara superiormente o decidirá.�  
---- Presente, também, uma informação, datada de 11 de Julho de 2011, do Dirigente da 
Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: --------- 
---- �Falta de pagamento da despesa de ligação ao ramal de água � Cobrança coerciva da 
dívida. Jorge Costa Nisa, de Aguieira ------------------------------------------------------------------- 
---- I � Historial do processo: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Efectuada a ligação ao ramal de água para o prédio sito na Aguieira, em 11/12/2009, 
após ter sido notificado, a factura ainda não foi regularizada. --------------------------------------- 
---- II � Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento do Sistema de Abastecimento de Água do Concelho de 
Nelas, Artigo 20.º - Obrigatoriedade de ligação à rede geral: ----------------------------------------
---- 1.1. Os proprietários ou usufrutuários, nos termos do presente regulamento, são obrigados 
a promover o abastecimento dos respectivos prédios, nos seguintes termos: ----------------------
---- a) Solicitando a ligação da rede de distribuição interior, com os acessórios e equipamentos 
necessários à utilização da água, à rede geral, depois de aprovada nos termos do artigo 44.º; --
---- b) Todas as despesas resultantes das acções previstas na alínea a) deverão ser suportadas 
pelo proprietário ou usufrutuário do prédio. ------------------------------------------------------------ 
---- 2. De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais da Câmara Municipal de 
Nelas, Art.º 12.º - Cobrança coerciva: ------------------------------------------------------------------- 
---- 2.1 � Findo o prazo de pagamento voluntário das taxas e outras receitas municipais 
liquidadas e que constituem débitos ao município, começam a vencer-se juros de mora à taxa 
legal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2.2 � Consideram-se em débito todas as taxas e outras receitas municipais, relativamente 
às quais o contribuinte usufruiu de facto, do serviço ou do benefício, sem o respectivo 
pagamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2.3 � O não pagamento das taxas e outras receitas municipais referidas nos números 
anteriores implica a extracção das respectivas certidões de dívida e o seu envio aos serviços 
competentes, para efeitos de execução fiscal. ---------------------------------------------------------- 
---- Nos termos do artigo 14.º - Transformação em receitas virtuais: ------------------------------- 
---- 2.4 � Os títulos comprovativos das receitas provenientes das taxas previstas na tabela 
anexa cuja natureza o justifique poderão ser debitados ao tesoureiro. ------------------------------ 
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---- 2.5 � Seguir-se-ão, para o efeito, as regras estabelecidas para a cobrança das receitas 
virtuais com as necessárias adaptações. ----------------------------------------------------------------- 
---- 3. O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) encontra-se 
regulamentado no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22-02, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 162/99, de 14/09, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 02/12, pelo Decreto-Lei n.º 84-A/02, 
de 05/04 e pela Lei n.º 60-A/05, de 30/12, constituindo uma das principais reformas da 
administração financeira e das contas públicas, nos últimos anos, na Administração Local. 
Assim, de acordo com o ponto 2.6.2: -------------------------------------------------------------------- 
---- - As receitas de todas as autarquias locais, seja as que remetem os documentos de 
prestação de contas ao Tribunal de Contas, seja as que estão dispensadas de o fazer, podem 
ser cobradas virtual ou eventualmente. As receitas são cobradas virtualmente se os respectivos 
documentos de cobrança forem debitados ao tesoureiro por deliberação do órgão executivo. 
Estas receitas são movimentadas em �Contas de ordem � Recibos para cobrança�, --------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim, de acordo com o citado e no seguimento do parecer da Jurista Municipal em 
anexo, de forma a extrair uma certidão de dívida, a guia de receita eventual deverá ser 
convertida em receita virtual e consequentemente debitada à tesouraria por deliberação da 
Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Tratando-se de uma questão administrativa relacionada com a cobrança de taxas 
municipais, sou de opinião que se deverá solicitar parecer à Unidade Orgânica 
Administrativa, relativo ao enunciado no ponto anterior. --------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- Presente, ainda, uma informação do Senhor Coordenador Técnico de Expediente Geral, 
Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, servindo de Chefe da Unidade Orgânica 
Administrativa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------- 
---- �Falta de pagamento da despesa de ligação do ramal de água de Jorge Costa Nisa, de 
Aguieira ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Face ao despacho de V.ª Ex.ª, exarado na informação da jurista estagiária em serviço 
nesta Câmara Municipal e tendo em conta a informação da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, desta Câmara Municipal, cumpre-me informar que, para que 
possa ser extraída a necessária certidão, para a cobrança coerciva da dívida, correspondente à 
falta de pagamento das despesas do ramal de água, de que é devedor Jorge Costa Nisa, 
residente em Aguieira, deverá a respectiva guia de receita eventual ser convertida em receita 
virtual e consequentemente debitada à Tesouraria. ---------------------------------------------------- 
---- Para isso e tendo em conta o art.º 14.º, do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, em 
vigor, o débito à Tesouraria depende de deliberação da Câmara Municipal, nos termos do 
ponto 2.6.2 do Pocal. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- É o que me ocorre informar, no entanto V.ª Ex.ª decidirá.� ------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o débito ao Tesoureiro da guia de receita 
referente ao pagamento da despesa de ligação do ramal de água, no valor de 23,34 �, de que é 
devedor Jorge Costa Nisa, nos termos e de acordo com as informações da Jurista em serviço 
nesta Câmara Municipal, do Dirigente da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos 
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Particulares e do Senhor Coordenador Técnico de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos 
Órgãos Autárquicos, servindo de Chefe da Unidade Orgânica Administrativa atrás descritas. - 
5.3.FALTA DE PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE À REPARAÇÃO 
DA CONDUTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DANIFICADA PELA FIRMA 
ENGIGÁS, S.A., DE SINTRA � DÉBITO AO TESOUREIRO � APROVAÇÃO    
---- Presente uma informação, datada de 29 de Junho de 2011, da Jurista em serviço nesta 
Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------- 
---- �Falta de pagamento da despesa de reparação de conduta de água � Engigás, S.A. ---------- 
---- Presente informação do Serviço Administrativo de Obras e pedido de parecer do 
Dirigente da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, relativamente à falta 
de pagamento de uma despesa relacionada com a reparação de conduta de água danificada 
pela Engigás, S.A., tendo este sido já notificada para pagamento voluntário por três vezes, 
cumpre-nos emitir o parecer seguinte: ------------------------------------------------------------------- 
---- A empresa devedora foi notificada para pagamento por três vezes: ---------------------------- 
---- - 1.ª notificação em 06/05/2009 (via fax); --------------------------------------------------------- 
---- - 2.ª notificação em 29/04/2009 (não existe no processo o aviso de recepção, no entanto a 
funcionária  do Serviço de Obras, Luísa Barata, referiu que a carta foi recebida pela empresa, 
pois esta entrou em contacto com os serviços da autarquia naquela data); -------------------------
---- - 3.ª notificação em 29/06/2009. --------------------------------------------------------------------- 
---- A Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, regula as relações jurídico-tributárias geradoras 
da obrigação de pagamento de taxas às autarquias locais. -------------------------------------------- 
---- Segundo o disposto no artigo 3.º da referida lei. -------------------------------------------------- 
---- �As taxas das autarquias locais são tributos que assentam na prestação concreta de um 
serviço público local, na utilização privada de bens do domínio público e privado das 
autarquias locais ou na remoção de um obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares, 
quando tal seja atribuição das autarquias locais, nos termos da lei.� -------------------------------- 
---- As taxas municipais incidem sobre utilidades prestadas aos particulares ou geradas pela 
actividade dos municípios, designadamente, pela concessão de licenças, prática de actos 
administrativos e satisfação administrativa de outras pretensões de carácter particular. ---------
---- No caso sub judice, o sujeito passivo (Engigás, S.A., pessoa colectiva que está vinculada 
ao cumprimento da prestação tributária) beneficiou de uma utilidade característica da 
actividade do município, pois danificou uma conduta de água no exercício das suas funções e 
a autarquia procedeu à reparação, sendo, portanto, devida a respectiva taxa. ----------------------
---- O valor em dívida constante da notificação datada de 29/06/20090 é de �866,55. -----------
---- De acordo com o artigo 14.º, da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, sob a epígrafe 
�Caducidade�, o direito a liquidar as taxas caduca se a liquidação não for validamente 
notificada ao sujeito passivo no prazo de quatro anos a contar da data em que o facto 
tributário ocorreu. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Ora, nos termos do artigo 38.º, do CPPT, as notificações poderão ser efectuadas por 
telefax, quando a administração tenha conhecimento do número de telefax do notificando e 
possa posteriormente confirmar o conteúdo da mensagem e o momento em que foi enviada. O 
artigo 39.º, n.º 7, do mesmo diploma, acrescenta que, quando a notificação for efectuada por 
telefax, presume-se que foi feita na data da emissão, servindo de prova a cópia do aviso de 



 
Fls.__________ 

Reunião de 26-07-2011 

 

14

onde conste a menção de que a mensagem foi enviada com sucesso, bem como a data, hora e 
número de telefax receptor. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nestes termos, consideramos que o sujeito passivo foi validamente notificado em 
06/05/2009. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- Relativamente à prescrição, nos termos do artigo 15.º, as dívidas por taxas às autarquias 
locais prescrevem no prazo de oito anos a contar da data em que o facto tributário ocorreu. O 
n.º 2 do mesmo artigo acrescenta que a citação, a reclamação e a impugnação interrompem a 
prescrição. A paragem dos processos de reclamação, impugnação e execução fiscal por prazo 
superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo faz cessar a interrupção da 
prescrição, somando-se, neste caso, o tempo que decorreu após aquele período ao que tiver 
decorrido até à data da autuação (artigo 15.º, n.º 3, da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro).  
---- Ora, a notificação de 06/05/2009 encontra-se ainda dentro do prazo legal de quatro anos 
referente à caducidade (artigo 14.º, da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro), pois o serviço 
prestado data de Junho de 2005, uma vez que o primeiro aviso para pagamento é de 
05/07/2005. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- Consideramos que, ao caso concreto, não se aplicam os prazos de prescrição e caducidade 
patentes no artigo 10.º, da Lei n.º 23/96, de 26 de Julho, alterada e republicada pela Lei n.º 
12/2008, de 26 de Fevereiro, pois, entendemos que este tipo de serviço não se subsume em 
nenhuma das alíneas do artigo 1.º, n.º 2, do referido diploma. --------------------------------------- 
---- Portando, não tendo também decorrido o prazo de oito anos relativo à prescrição, deverá o 
sujeito passivo ser responsabilizado pelo pagamento das taxas devidas, nos seguintes termos: 
---- Dispõe o artigo 11.º, alínea c), da Lei das Finanças Locais (Lei n.º 2/2007, de 15 de 
Janeiro): ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Os municípios dispõem de poderes tributários relativamente a impostos e outros tributos 
a cuja receita tenham direito, designadamente: --------------------------------------------------------- 
---- c) Possibilidade de cobrança coerciva de impostos e outros tributos a cuja receita tenham 
direito, nos termos a definir por diploma próprio. ----------------------------------------------------- 
---- Nesta conformidade, dispõe o artigo 78.º, do Código do Procedimento e de Processo 
Tributário, adiante designado por CPPT, que a cobrança de dívidas tributárias pode ocorrer 
sob a forma de pagamento voluntário ou de cobrança coerciva, acrescentando o n.º 1, do 
artigo 86.º, do CPPT que, ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Findo o prazo de pagamento voluntário, começarão a vencer-se juros de mora nos termos 
das leis tributárias�. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Acrescenta o artigo 88.º, n.os 1 e 4 do mesmo diploma que, após o decurso do prazo 
previsto para pagamento voluntário da divida, será extraída pelos serviços competentes 
certidão de dívida que servirá de base à instauração do processo de execução fiscal. ------------
---- Posto isto e tendo em consideração o princípio da legalidade que constitui o fundamento, 
o critério e o limite de toda a actuação administrativa, resta-nos concluir que, salvo melhor 
opinião, tendo existido notificação válida e não tendo ainda ocorrido qualquer prazo de 
caducidade, dever-se-á proceder à cobrança coerciva da dívida, devendo, para tal, serem 
tomados os procedimentos necessários à extracção da respectiva certidão de dívida, uma vez 
que os oito anos do prazo de prescrição ainda não ocorreram. Salientamos que este 
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procedimento deveria ter ocorrido logo após a primeira tentativa infrutífera para cobrança da 
dívida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Salvo melhor opinião, é este o nosso parecer. ----------------------------------------------------- 
---- É o que nos cumpre informar, a Senhora Presidente da Câmara superiormente o decidirá.�  
---- Presente, também, uma informação, datada de 11 de Julho de 2011, do Dirigente da 
Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: --------- 
---- �Falta de pagamento da despesa de reparação de conduta pública de água � Cobrança 
coerciva da dívida. Engigás, S.A. ----------------------------------------------------------------------- 
---- I � Historial do processo: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Perfurada a conduta de água, os Serviços procederam às devidas reparações. Após ter 
sido notificada, a factura ainda não foi regularizada. -------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento do Sistema de Abastecimento de Água do Concelho de 
Nelas, Artigo 20.º - Obrigatoriedade de ligação à rede geral: ---------------------------------------- 
---- 1.1. Os proprietários ou usufrutuários, nos termos do presente regulamento, são obrigados 
a promover o abastecimento dos respectivos prédios, nos seguintes termos: ----------------------
---- a) Solicitando a ligação da rede de distribuição interior, com os acessórios e equipamentos 
necessários à utilização da água, à rede geral, depois de aprovada nos termos do artigo 44.º; --
---- b) Todas as despesas resultantes das acções previstas na alínea a) deverão ser suportadas 
pelo proprietário ou usufrutuário do prédio. ------------------------------------------------------------ 
---- 2. De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais da Câmara Municipal de 
Nelas, Art.º 12.º - Cobrança coerciva: ------------------------------------------------------------------- 
---- 2.1 � Findo o prazo de pagamento voluntário das taxas e outras receitas municipais 
liquidadas e que constituem débitos ao município, começam a vencer-se juros de mora à taxa 
legal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2.2 � Consideram-se em débito todas as taxas e outras receitas municipais, relativamente 
às quais o contribuinte usufruiu de facto, do serviço ou do benefício, sem o respectivo 
pagamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2.3 � O não pagamento das taxas e outras receitas municipais referidas nos números 
anteriores implica a extracção das respectivas certidões de dívida e o seu envio aos serviços 
competentes, para efeitos de execução fiscal. ---------------------------------------------------------- 
---- Nos termos do artigo 14.º - Transformação em receitas virtuais: ------------------------------- 
---- 2.4 � Os títulos comprovativos das receitas provenientes das taxas previstas na tabela 
anexa cuja natureza o justifique poderão ser debitados ao tesoureiro. ------------------------------ 
---- 2.5 � Seguir-se-ão, para o efeito, as regras estabelecidas para a cobrança das receitas 
virtuais com as necessárias adaptações. ----------------------------------------------------------------- 
---- 3. O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) encontra-se 
regulamentado no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22-02, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 162/99, de 14/09, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 02/12, pelo Decreto-Lei n.º 84-A/02, 
de 05/04 e pela Lei n.º 60-A/05, de 30/12, constituindo uma das principais reformas da 
administração financeira e das contas públicas, nos últimos anos, na Administração Local. 
Assim, de acordo com o ponto 2.6.2: -------------------------------------------------------------------- 
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---- - As receitas de todas as autarquias locais, seja as que remetem os documentos de 
prestação de contas ao Tribunal de Contas, seja as que estão dispensadas de o fazer, podem 
ser cobradas virtual ou eventualmente. As receitas são cobradas virtualmente se os respectivos 
documentos de cobrança forem debitados ao tesoureiro por deliberação do órgão executivo. 
Estas receitas são movimentadas em �Contas de ordem � Recibos para cobrança�, --------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim, de acordo com o citado e no seguimento do parecer da Jurista Municipal em 
anexo, de forma a extrair uma certidão de dívida, a guia de receita eventual deverá ser 
convertida em receita virtual e consequentemente debitada à tesouraria por deliberação da 
Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Tratando-se de uma questão administrativa relacionada com a cobrança de taxas 
municipais, sou de opinião que se deverá solicitar parecer à Unidade Orgânica 
Administrativa, relativo ao enunciado no ponto anterior. --------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- Presente, ainda, uma informação do Senhor Coordenador Técnico de Expediente Geral, 
Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, servindo de Chefe da Unidade Orgânica 
Administrativa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------- 
---- �Falta de pagamento da despesa correspondente à reparação da conduta de abastecimento 
de água, danificada pela firma Engigás, S.A., com sede em Sintra ---------------------------------- 
---- Face ao despacho de V.ª Ex.ª, exarado na informação da jurista estagiária em serviço 
nesta Câmara Municipal e tendo em conta a informação da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, desta Câmara Municipal, cumpre-me informar que, para que 
possa ser extraída a necessária certidão, para a cobrança coerciva da dívida, correspondente à 
falta de pagamento das despesas com a reparação da conduta de abastecimento de água, 
danificada pela firma Engigás, S.A., com sede em Quinta da Tapada de Cima, Linhó, Sintra, 
deverá a respectiva guia de receita eventual ser convertida em receita virtual e 
consequentemente debitada à Tesouraria. --------------------------------------------------------------- 
---- Para isso e tendo em conta o art.º 14.º, do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, em 
vigor, o débito à Tesouraria depende de deliberação da Câmara Municipal, nos termos do 
ponto 2.6.2 do Pocal. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- É o que me ocorre informar, no entanto V.ª Ex.ª decidirá.� ------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o débito ao Tesoureiro da guia de receita 
referente ao pagamento da despesa correspondente à reparação da conduta de abastecimento 
de água, danificada pela firma Engigás, S.A., no valor de 866,55 �, nos termos e de acordo 
com as informações da Jurista em serviço nesta Câmara Municipal, do Dirigente da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares e do Senhor Coordenador Técnico de 
Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, servindo de Chefe da Unidade 
Orgânica Administrativa atrás descritas. ----------------------------------------------------------------
5.4.FALTA DE PAGAMENTO DA DESPESA PELA ALTERAÇÃO DO RAMAL DE 
ÁGUA � DÉBITO AO TESOUREIRO � FERNANDO MANUEL VALENÇA PAIS 
TAVARES, DE NELAS � APROVAÇÃO    
---- Presente uma informação, datada de 14 de Abril de 2011, da Jurista em serviço nesta 
Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------- 
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---- �Falta de pagamento da despesa de ligação do ramal de água - Fernando Manuel Valença 
Pais Tavares ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente informação e pedido de parecer do Dirigente da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, relativamente à falta de pagamento de uma despesa relacionada 
com a alteração de um ramal de água requerida por Fernando Manuel Valença Pais Tavares, 
tendo este sido já notificado para pagamento voluntário por duas vezes, cumpre-nos emitir o 
parecer seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nos termos do artigo 24.º, do Regulamento do Sistema de Abastecimento de Água do 
Concelho de Nelas, o ramal de ligação corresponde ao troço de canalização privativo do 
serviço de um prédio, compreendido entre a torneira de suspensão do abastecimento ao prédio 
e a rede pública ou entre esta e qualquer dispositivo de utilização exterior ao prédio. -----------
---- O artigo 20.º do mesmo diploma estabelece que os proprietários ou usufrutuários são 
obrigados a promover o abastecimento dos respectivos prédios, nos seguintes termos: ----------
---- a) Solicitando a ligação da rede de distribuição interior, com os acessórios e equipamentos 
necessários à utilização da água à rede geral; ---------------------------------------------------------- 
---- b) Todas as despesas resultantes das acções previstas na alínea a) deverão ser suportadas 
pelo proprietário ou usufrutuário do prédio. ------------------------------------------------------------ 
---- No caso concreto, o devedor foi notificado para pagamento por duas vezes: ----- 
---- - 1.ª notificação em 15/04/2009; --------------------------------------------------------------------- 
---- - 2.ª notificação em 29/04/2009. ---------------------------------------------------------------------
---- Os avisos de recepção foram remetidos a este Município, sendo que apenas o de 
29/04/2009 se encontra assinado. ------------------------------------------------------------------------ 
---- A Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, regula as relações jurídico-tributárias geradoras 
da obrigação de pagamento de taxas às autarquias locais. -------------------------------------------- 
---- Segundo o disposto no artigo 3.º da referida lei. -------------------------------------------------- 
---- �As taxas das autarquias locais são tributos que assentam na prestação concreta de um 
serviço público local, na utilização privada de bens do domínio público e privado das 
autarquias locais ou na remoção de um obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares, 
quando tal seja atribuição das autarquias locais, nos termos da lei.� --------------------------------
---- As taxas municipais incidem sobre utilidades prestadas aos particulares ou geradas pela 
actividade dos municípios, designadamente, pela concessão de licenças, prática de actos 
administrativos e satisfação administrativa de outras pretensões de carácter particular. ---------
---- No caso sub judice, o sujeito passivo (Fernando Manuel Valença Pais Tavares, pessoa 
singular que está vinculada ao cumprimento da prestação tributária) beneficiou de uma 
utilidade característica da actividade do município, sendo, portanto, devida a respectiva taxa. -
---- O valor em dívida constante da notificação datada de 29/04/2010 é de �49,49. --------------
---- De acordo com o artigo 14.º, da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, sob a epígrafe 
�Caducidade�, o direito a liquidar as taxas caduca se a liquidação não for validamente 
notificada ao sujeito passivo no prazo de quatro anos a contar da data em que o facto 
tributário ocorreu. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Relativamente à prescrição, nos termos do artigo 15.º, as dívidas por taxas às autarquias 
locais prescrevem no prazo de oito anos a contar da data em que o facto tributário ocorreu. O 
n.º 2 do mesmo artigo acrescenta que a citação, a reclamação e a impugnação interrompem a 
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prescrição. A paragem dos processos de reclamação, impugnação e execução fiscal por prazo 
superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo faz cessar a interrupção da 
prescrição, somando-se, neste caso, o tempo que decorreu após aquele período ao que tiver 
decorrido até à data da autuação (artigo 15.º, n.º 3, da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro).  
---- Ora, a notificação de 29/04/2009 encontra-se dentro do prazo legal de quatro anos 
referente à caducidade (artigo 14.º, da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro), pois o serviço 
prestado data de 22/02/2008. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Portando, não tendo também decorrido o prazo de oito anos relativo à prescrição, deverá o 
sujeito passivo ser responsabilizado pelo pagamento das taxas devidas, nos seguintes termos: 
---- Dispõe o artigo 11.º, alínea c), da Lei das Finanças Locais (Lei n.º 2/2007, de 15 de 
Janeiro): ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Os municípios dispõem de poderes tributários relativamente a impostos e outros tributos 
a cuja receita tenham direito, designadamente: --------------------------------------------------------- 
---- c) Possibilidade de cobrança coerciva de impostos e outros tributos a cuja receita tenham 
direito, nos termos a definir por diploma próprio. ----------------------------------------------------- 
---- Nesta conformidade, dispõe o artigo 78.º, do Código do Procedimento e de Processo 
Tributário, adiante designado por CPPT, que a cobrança de dívidas tributárias pode ocorrer 
sob a forma de pagamento voluntário ou de cobrança coerciva, acrescentando o n.º 1, do 
artigo 86.º, do CPPT que, ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Findo o prazo de pagamento voluntário, começarão a vencer-se juros de mora nos termos 
das leis tributárias�. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Acrescenta o artigo 88.º, n.os 1 e 4 do mesmo diploma que, após o decurso do prazo 
previsto para pagamento voluntário da divida, será extraída pelos serviços competentes 
certidão de dívida que servirá de base à instauração do processo de execução fiscal. ------------
---- Posto isto e tendo em consideração o princípio da legalidade que constitui o fundamento, 
o critério e o limite de toda a actuação administrativa, resta-nos concluir que, salvo melhor 
opinião, tendo existido notificação válida e não tendo ainda ocorrido qualquer prazo de 
caducidade, dever-se-á proceder à cobrança coerciva da dívida, devendo, para tal, serem 
tomados os procedimentos necessários à extracção da respectiva certidão de dívida. ------------ 
---- Salvo melhor opinião, é este o nosso parecer. ----------------------------------------------------- 
---- É o que nos cumpre informar, a Senhora Presidente da Câmara superiormente o decidirá.�  
---- Presente, também, uma informação, datada de 24 de Maio de 2011, do Dirigente da 
Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: --------- 
---- �Falta de pagamento da despesa de alteração do ramal de água � Cobrança coerciva da 
dívida. Fernando Manuel Valença Pais Tavares. Local: Beco das Padeiras, em Nelas -----------
---- I � Historial do processo: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Solicitada a alteração do ramal de água para o prédio citado, registo n.º 2417, de 
19/02/2008, o Serviço de Águas procedeu à execução das obras. Contudo, após notificação 
(07/05/2009), a factura ainda não foi regularizada. ---------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento do Sistema de Abastecimento de Água do Concelho de 
Nelas, Artigo 20.º - Obrigatoriedade de ligação à rede geral: ----------------------------------------
---- 1.1. Os proprietários ou usufrutuários, nos termos do presente regulamento, são obrigados 
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a promover o abastecimento dos respectivos prédios, nos seguintes termos: ----------------------
---- a) Solicitando a ligação da rede de distribuição interior, com os acessórios e equipamentos 
necessários à utilização da água, à rede geral, depois de aprovada nos termos do artigo 44.º; --
---- b) Todas as despesas resultantes das acções previstas na alínea a) deverão ser suportadas 
pelo proprietário ou usufrutuário do prédio. ------------------------------------------------------------ 
---- 2. De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais da Câmara Municipal de 
Nelas, Art.º 12.º - Cobrança coerciva: ------------------------------------------------------------------- 
---- 2.1 � Findo o prazo de pagamento voluntário das taxas e outras receitas municipais 
liquidadas e que constituem débitos ao município, começam a vencer-se juros de mora à taxa 
legal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2.2 � Consideram-se em débito todas as taxas e outras receitas municipais, relativamente 
às quais o contribuinte usufruiu de facto, do serviço ou do benefício, sem o respectivo 
pagamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2.3 � O não pagamento das taxas e outras receitas municipais referidas nos números 
anteriores implica a extracção das respectivas certidões de dívida e o seu envio aos serviços 
competentes, para efeitos de execução fiscal. ---------------------------------------------------------- 
---- Nos termos do artigo 14.º - Transformação em receitas virtuais: ------------------------------- 
---- 2.4 � Os títulos comprovativos das receitas provenientes das taxas previstas na tabela 
anexa cuja natureza o justifique poderão ser debitados ao tesoureiro. ------------------------------ 
---- 2.5 � Seguir-se-ão, para o efeito, as regras estabelecidas para a cobrança das receitas 
virtuais com as necessárias adaptações. ----------------------------------------------------------------- 
---- 3. O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) encontra-se 
regulamentado no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22-02, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 162/99, de 14/09, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 02/12, pelo Decreto-Lei n.º 84-A/02, 
de 05/04 e pela Lei n.º 60-A/05, de 30/12, constituindo uma das principais reformas da 
administração financeira e das contas públicas, nos últimos anos, na Administração Local. 
Assim, de acordo com o ponto 2.6.2: -------------------------------------------------------------------- 
---- - As receitas de todas as autarquias locais, seja as que remetem os documentos de 
prestação de contas ao Tribunal de Contas, seja as que estão dispensadas de o fazer, podem 
ser cobradas virtual ou eventualmente. As receitas são cobradas virtualmente se os respectivos 
documentos de cobrança forem debitados ao tesoureiro por deliberação do órgão executivo. 
Estas receitas são movimentadas em �Contas de ordem � Recibos para cobrança�, --------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim, de acordo com o citado e no seguimento do parecer da Jurista Municipal em 
anexo, de forma a extrair uma certidão de dívida, a guia de receita eventual deverá ser 
convertida em receita virtual e consequentemente debitada à tesouraria por deliberação da 
Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Tratando-se de uma questão administrativa relacionada com a cobrança de taxas 
municipais, sou de opinião que se deverá solicitar parecer à Unidade Orgânica 
Administrativa, relativo ao enunciado no ponto anterior. --------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
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---- Presente, ainda, uma informação do Senhor Coordenador Técnico de Expediente Geral, 
Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, servindo de Chefe da Unidade Orgânica 
Administrativa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------- 
---- �Falta de pagamento da despesa pela alteração do ramal de água, de Fernando Manuel 
Valença Pais Tavares, residente em Nelas -------------------------------------------------------------- 
---- Face ao despacho de V.ª Ex.ª, exarado na informação da jurista estagiária em serviço 
nesta Câmara Municipal e tendo em conta a informação da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, desta Câmara Municipal, cumpre-me informar que, para que 
possa ser extraída a necessária certidão, para a cobrança coerciva da dívida, correspondente à 
falta de pagamento das despesas de alteração do ramal de água, instalado na Rua das Padeiras, 
em Nelas, de que é devedor Fernando Manuel Valença Pais Tavares, residente em Nelas, 
deverá a respectiva guia de receita eventual ser convertida em receita virtual e 
consequentemente debitada à Tesouraria. --------------------------------------------------------------- 
---- Para isso e tendo em conta o art.º 14.º, do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, em 
vigor, o débito à Tesouraria depende de deliberação da Câmara Municipal, nos termos do 
ponto 2.6.2 do Pocal. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- É o que me ocorre informar, no entanto V.ª Ex.ª decidirá.� ------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o débito ao Tesoureiro da guia de receita 
referente ao pagamento da despesa de alteração do ramal de água, no valor de 49,49 �, de que 
é devedor Fernando Manuel Valença Pais Tavares, nos termos e de acordo com as 
informações da Jurista em serviço nesta Câmara Municipal, do Dirigente da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares e do Senhor Coordenador Técnico de 
Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, servindo de Chefe da Unidade 
Orgânica Administrativa atrás descritas. --------------------------------------------------------------- 
5.5.EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR � COMPONENTE SÓCIO-EDUCATIVA. 
PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS � 
APROVAÇÃO   
---- Presente uma informação, datada de 15 de Julho de 2011, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
---- �Educação Pré-Escolar � Componente Sócio-Educativa � Pagamento de refeições às 
entidades fornecedoras. ------------------------------------------------------------------------------------  
---- No âmbito do Programa de Alargamento e Expansão da Rede Pré-Escolar e de acordo 
com a Lei n.º 5/97 e o Dec.Lei n.º 147/97, este Serviço sugere para apreciação de V. Ex.ª e 
posterior aprovação a seguinte transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de 
algumas crianças dos Jardins de Infância de Folhadal, Nelas, Moreira, Carvalhal Redondo, 
Vila Ruiva, Santar, Vilar Seco, Vale de Madeiros, Lapa do Lobo, Póvoa de Santo António, 
Canas de Senhorim e Aguieira, referentes ao ano lectivo de 2010/2011: --------------------------- 
---- Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim: -------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Vale de Madeiros: Maio de 2011 � 726,30 �; Junho de 2011 � 
567,00 �; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Póvoa de Santo António: Maio de 2011 � 59,40 �; Junho de 2011 
� 37,80 �. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- TOTAL: 1.390,50 �; ---------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Agrupamento de Escolas de Nelas - Escola Secundária de Nelas: ----------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Nelas: Maio de 2011 � 1.023,12 �; Junho de 2011 � 888,72 �; 
Julho de 2011 � 107,52. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- TOTAL: 2.019,36 �. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Canas de Senhorim: Maio de 2011 � 507,36 �; Junho de 2011 � 
393,12 �; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- TOTAL: 900,48 �; ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Empresa Gertal: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Vila Ruiva: Maio de 2011 � 119,68 �; Junho de 2011 � 93,84 �; -- 
---- - Jardim de Infância de Senhorim: Maio de 2011 � 379,44 �; Junho de 2011 � 314,16 �; - 
---- - Jardim de Infância de Folhadal: Maio de 2011 � 239,36 �; Junho de 2011 � 217,60 �; --- 
---- - Jardim de Infância de Lapa do Lobo: Maio de 2011 � 77,52 �; Junho de 2011 � 74,80 �;  
---- - Jardim de Infância de Aguieira: Maio de 2011 � 205,36 �; Junho de 2011 � 149,60 �; --- 
---- - Jardim de Infância de Carvalhal Redondo: Maio de 2011 � 208,08 �; Junho de 2011 � 
191,76 �; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Moreira: Maio de 2011 � 235,28 �; Junho de 2011 � 198,56 �; -- 
---- - Jardim de Infância de Santar: Maio de 2011 � 437,92 �; Junho de 2011 � 333,20 �; ----- 
---- - Jardim de Infância de Vilar Seco: Maio de 2011 � 229,84 �; Junho de 2011 � 195,84 �; -
--- TOTAL: 3.901,84 * 13% IVA = 4.409,08 �.� -----------------------------------------------------  
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas, nos valores e às entidades referidas nessa 
informação, Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim, Agrupamento de Escolas de 
Nelas - Escola Secundária de Nelas, Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim e 
Empresa Gertal. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.6.PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS 
RELATIVAMENTE ÀS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO CONCELHO � APROVAÇÃO 
 ---- Presente uma informação, datada de 15 de Julho de 2011, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
---- �Pagamento de refeições às entidades fornecedoras relativamente às Escolas do Primeiro 
Ciclo do Concelho ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- No âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos 
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de acordo com o Despacho n.º 22251/05, de 25 de 
Outubro, este serviço sugere para apreciação de V.ª Ex.ª e posterior aprovação, a seguinte 
transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de algumas crianças das Escolas 
de Folhadal, Nelas, Moreira, Vila Ruiva, Santar, Vilar Seco, Vale de Madeiros, Lapa do 
Lobo, Póvoa de Santo António, Canas de Senhorim e Aguieira, referentes ao ano lectivo de 
2010/2011: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim: -------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Vale de Madeiros: Maio de 2011 � 486,00 �; Junho de 2011 � 315,90 �; -----
---- - 1.º CEB de Póvoa de Santo António: Maio de 2011� 440,10 �; Junho de 2011�205,10 �; 
---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim - Feira: Maio de 2011 � 2.829,60 �; Junho de 2011 � 
1.830,60 �; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- TOTAL: 6.207,30 �. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim � Pólo Fojo: Maio de 2011 � 482,08 �; Junho de 2011 � 
319,38 �; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- TOTAL: 801,46 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Nelas: ----------------------------------------------------------------- 
---- - Escola Secundária de Nelas - 1.º CEB de Nelas � Serra da Estrela: Maio de 2011 � 
1.476,72 �; Junho de 2011 � 888,72 �; ------------------------------------------------------------------ 
---- Escola EB 2,3 Dr. Fortunato de Almeida � (Comparticipações relativas aos alunos do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico, no ano lectivo de 2010/2011): Maio de 2011 � 1.793,39 �; Junho de 
2011 � 1.115,90 �; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- TOTAL: 5.274,73 �. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Empresa Gertal: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - EB1 de Vila Ruiva � Maio de 2011 � 505,92 �; Junho de 2011 � 278,80 �; ---------------- 
---- - EB1 de Senhorim � Maio de 2011 � 529,04 �; Junho de 2011 � 318,24 �; ----------------- 
---- - EB1 de Lapa do Lobo � Maio de 2011 � 448,80 �; Junho de 2011 � 285,60 �; ------------ 
---- - EB1 de Aguieira � Maio de 2011 � 365,84 �; Junho de 2011 � 251,60 �; ------------------ 
---- - EB1 de Carvalhal Redondo � Maio de 2011 � 544,00 �; Junho de 2011 � 295,12 �; ----- 
---- - EB1 de Moreira � Maio de 2011 � 221,68 �; Junho de 2011 � 141,44 �; -------------------- 
---- - EB1 de Santar � Maio de 2011 � 510,0 �; Junho de 2011 � 326,40 �; -----------------------
---- - EB1 de Vilar Seco � Maio de 2011 � 811,92 �; Junho de 2011 � 512,72 �. -----------------
---- TOTAL: 6.347,12 � * 13% IVA = 7.172,25 �.� --------------------------------------------------- 
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas, nos valores e às entidades referidas nessa 
informação, Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim, Agrupamento de Escolas de 
Canas de Senhorim, Agrupamento de Escolas de Nelas e Empresa Gertal. ------------------------ 
 

6 - OBRAS PARTICULARES 
 
6.1.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 
6.1.1.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 
entre 04 e 15 de Julho de 2011, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo dela parte 
integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
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---- 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 04 e 15 de Julho de 2011, a qual fica anexa a esta acta (Anexo IV), 
fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------- 
6.1.3.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 04 e 15 de Julho de 2011, a qual 
fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------- 
6.2.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS 
DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100.º E 101.º, DO 
CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO � APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos processos de edificação, 
precedidos de audiência prévia, nos termos dos artigos 100.º e 101.º, do Código do 
Procedimento Administrativo, no período compreendido entre 05 e 19 de Julho de 2011, 
constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta 
(Anexo VI), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------- 
6.3.ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL LAPENSE, DE LAPA DO LOBO � 
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS MUNICIPAIS - TAXAS 
PELA LICENÇA DE REALIZAÇÃO DE UM DIVERTIMENTO PÚBLICO E 
LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO DE FESTA POPULAR NOS DIAS 09 E 10 DE 
JULHO DE 2011 � ISENTAR, OU REDUZIR, OU INDEFERIR O PEDIDO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 18 de Julho de 2011, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais � Taxas pela licença de realização 
de um divertimento público e licença especial de ruído de festa popular nos dias 09 e 10 de 
Julho de 2011 � Isentar, ou Reduzir, ou Indeferir o pedido. Local: Lapa do Lobo. Requerente: 
Associação Desportiva e Cultural Lapense ------------------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento das taxas municipais devidas pela 
licença de recinto improvisado, ao abrigo do n.º 2, da alínea c), do artigo 5.º, do Regulamento 
e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, conforme pedido em anexo. ------------------------------ 
---- II � Enquadramento legal: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, n.º 2, da alínea 
c), do artigo 5.º: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Na medida do interesse público municipal de que se revistam os actos cujo 
licenciamento se pretende obter, ou as prestações de serviços requeridas, podem ainda 
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beneficiar de isenção, ou de redução do pagamento de taxas e outras receitas municipais: ------
---- - Alínea c) As associações religiosas, culturais, desportivas, profissionais, ou recreativas, 
legalmente constituídas e as comissões fabriqueiras de igrejas e capelas pelas actividades que 
se destinem, directamente, à realização dos seus fins estatutários; ---------------------------------- 
---- 2. As isenções e reduções referidas no número anterior não afastam a necessidade de 
apresentação de requerimento dirigido à Câmara Municipal das necessárias licenças, quando 
devidas, nos termos da lei, ou Regulamento Municipal, nem dispensam o prévio 
licenciamento municipal a que houver lugar. ----------------------------------------------------------- 
---- 3. As isenções e reduções referidas no n.º 2 serão concedidas por deliberação da Câmara 
Municipal mediante requerimento dos interessados e apresentação de prova da qualidade em 
que requerem e dos requisitos exigidos para a concessão da isenção ou redução. ----------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Como o pedido de licença de recinto improvisado não se encontrava bem instruído, 
foram notificados (ofício n.º 2929, de 08/07/2011) para apresentar fotocópia da apólice de 
seguro de responsabilidade pelos acidentes pessoais, de acordo com o n.º 4, do artigo 15.º, do 
D.L. n.º 309/02, de 16 de Dezembro, alterado pelo D.L. n.º 268/2009, de 29/09. Decorrido o 
prazo do evento, não chegaram a apresentar o documento. ------------------------------------------- 
---- No entanto, de acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, quando da 
entrada do pedido deverão proceder ao pagamento da respectiva taxa. -----------------------------
---- 2. Assim sendo, como a taxa municipal ainda não foi paga e a Associação requerente 
(Desportiva e Cultural) solicitou a isenção da mesma (registo n.º 7636, de 04/07/2011), deixo 
à consideração de V.ª Ex.ª isentar, reduzir, ou indeferir o pedido. ---------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a Associação Desportiva e Cultural 
Lapense, do pagamento das taxas municipais devidas pela licença de divertimento público e 
licença especial de ruído, referente à festa popular, que decorreu em Lapa do Lobo, nos dias 
09 e 10 de Julho de 2011, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------------------------------------- 
6.4.LICENCIAMENTO ADMINISTRATIVO � CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO E 
MURO DE VEDAÇÃO. LOCAL: VILAR SECO. REQUERENTE: JOÃO JOSÉ 
GUIMARÃES PILOTO � PROPOSTA DE REVOGAÇÃO DA CADUCIDADE DA 
LICENÇA ADMINISTRATIVA � APROVAÇÃO 
---- Presente a informação n.º 118/2011, datada de 12 de Julho de 2011, dos Serviços 
Técnicos de Obras, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------- 
---- �Licenciamento administrativo � Construção de barracão e muro de vedação. Processo n.º 
125/2008. Requerente: João José Guimarães Piloto. Local da obra: Vilar Seco -------------------
---- I � Descrição geral: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. No dia 24/05/2011, através do nosso ofício n.º 2194, o requerente foi notificado que o 
prazo para requerer a emissão do alvará ia caducar no dia 09/06/2011. Assim sendo, no dia 
01/06/2011, com registo de entrada n.º 6397, o requerente solicitou a prorrogação do prazo 
por mais um ano, o qual foi deferido, através do despacho datado de 07/06/2011 e notificado 
através do ofício n.º 2568, de 08/06/2011. -------------------------------------------------------------- 
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---- 2. Contudo, por lapso, o processo foi objecto de declaração de caducidade em reunião de 
Câmara Municipal de 28/06/2011, por falta de emissão de alvará, notificado através do ofício 
n.º 2840, de 01/07/2011, quando o pedido de prorrogação de emissão do alvará já tinha sido 
deferido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II � Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim sendo, de forma a regularizar esta situação de incompatibilidade, proponho a 
revogação do acto administrativo de deliberação de caducidade da licença administrativa em 
reunião de Câmara Municipal de 28/06/2011, nos termos da Secção IV, do Código do 
Procedimento Administrativo. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A pedido do Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, o 
Senhor Eng.º Luis Almeida explicou o assunto, tendo resumido a informação atrás descrita. --  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, revogar o acto administrativo da deliberação de 
caducidade da licença administrativa, tomada em reunião ordinária pública, desta Câmara 
Municipal, realizada em 28 de Junho de 2011, referente ao licenciamento administrativo � 
construção de barracão e muro de vedação, a que se refere o processo n.º 125/2008, em que é 
requerente João José Guimarães Piloto, de Vilar Seco, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -----------------------------------------
6.5.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
ESPLANADA. LOCAL: LARGO FRANCISCO GONÇALVES, EM NELAS. 
REQUERENTE: VIEIRA E JUSTO, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 07 de Julho de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de licenciamento de ocupação da via pública com esplanada. Local: Largo 
Francisco Gonçalves, em Nelas. Requerente: Vieira e Justo, Ld.ª ----------------------------------- 
---- I. Foi solicitado à Sr.ª Presidente da Câmara o licenciamento para ocupação da via 
pública, com mesas e cadeiras, numa área de 14,00 metros quadrados (2,00 m x 7,00 m), 
durante os meses de Julho e Agosto do corrente ano, em frente ao seu estabelecimento �Café 
Primavera�. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Assim, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de ocupação da via 
pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento de ocupação da via 
pública com mesas e cadeiras, requerida pela firma Vieira e Justo, Ld.ª, junto do seu 
estabelecimento de �Café Primavera�, sito no Largo Francisco Gonçalves, em Nelas, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------
6.6.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE DOIS RECLAMOS LUMINOSOS NO 
ESTABELECIMENTO �ANTÓNIO CHAVES � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, LD.ª�. 
LOCAL: AV.ª JOÃO XXIII, LOTE 6, LOJA 2, R/C ESQ.º, EM NELAS. 
REQUERENTE: ANTÓNIO PAIS DE AMARAL CHAVES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 07 de Julho de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
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---- �Pedido de licenciamento de dois reclamos luminosos no estabelecimento �António 
Chaves � Mediação de Seguros, Ld.ª�. Requerente: António Pais de Amaral Chaves ------------ 
---- I. Pretensão: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Deu entrada nesta Câmara Municipal, sob o registo n.º 7.456, de 29/06/2011, o pedido de 
licenciamento de dois reclamos luminosos, sitos na Av.ª João XXIII, Lote 6, Loja 2, R/C 
Esq.º, em Nelas, com as seguintes dimensões (600mm x 600 mm), (2995mm x 600 mm), no 
estabelecimento comercial citado, de acordo com as peças escritas e desenhadas, apresentadas 
pelo requerente, em anexo. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. 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 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 superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento para a colocação de dois 
reclamos luminosos no estabelecimento �António Chaves � Mediação de Seguros, Ld.ª�, sito 
na Av.ª João XXIII, Lote 6, Loja 2, R/C Esq.º, em Nelas, em que é requerente António Pais de 
Amaral Chaves, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.7.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE UM RECLAMO LUMINOSO E TRIPÉ 
SINALÉTICA NO ESTABELECIMENTO DE OURIVESARIA. LOCAL: RUA GAGO 
COUTINHO, EM NELAS. REQUERENTE: ANTÓNIO VIRGÍLIO DINIS SANTOS � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 07 de Julho de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de licenciamento de um reclamo luminoso e tripé sinalética no estabelecimento 
de ourivesaria, sito na Rua Gago Coutinho, em Nelas. Requerente: António Virgílio Dinis 
Santos -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Pretensão: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Deu entrada nesta Câmara Municipal, sob o registo n.º 942, de 20/01/2011, o pedido de 
licenciamento de um reclamo luminoso e tripé sinalética, sito na Rua Gago Coutinho, em 
Nelas, com as seguintes dimensões (400 cm x 25 cm), (55 cm x 70 cm), no estabelecimento 
comercial citado, de acordo com as peças escritas e desenhadas, apresentadas pelo requerente, 
em anexo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
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---- 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 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 um 
reclamo luminoso e tripé sinalética, no estabelecimento de ourivesaria, sito na Rua Gago 
Coutinho, em Nelas, em que é requerente António Virgílio Dinis Santos, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------- 
6.8.PEDIDO DE LICENÇA PARA RIPAGEM DE TERRENO PARA 
ARBORIZAÇÃO. LOCAL: CARVALHAS. REQUERENTE: RAUL LOURENÇO 
MONTEIRO � APROVAÇÃO 
---- Presente a informação n.º 95/2011, datada de 07 de Julho de 2011, dos Serviços Técnicos 
de Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de licença para ripagem de terreno para arborização. Registo n.º 4.328, de 
11/04/2011. Local. Carvalhas. Requerente: Raul Lourenço Monteiro. -----------------------------
---- I. Solicitação do requerente: -------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Foi solicitado pelo requerente licença para proceder à destruição do revestimento 
vegetal (limpeza manual e mecânica e para surribar) nos seus terreno, sitos às �Herdades� e 
�Fonte Cadoiço�, em Carvalhas, na Freguesia de Senhorim, Concelho de Nelas, descritos sob 
os artigos n.º 2882, 2884 e 2940, a fim de os arborizar com eucaliptos. ---------------------------- 
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Sobre o solicitado, informo V.ª Ex.ª que: -------------------------------------------------------- 
---- a) Os terrenos em causa localizam-se em Espaço Florestal, não incluído em RAN ou 
REN, de acordo com o regulamento do PDM de Nelas. ---------------------------------------------- 
---- b) Foi solicitado parecer à Direcção-Geral dos Recursos Florestais (DGRF), nos termos 
do n.º 2, do artigo 1.º, do Decreto-Lei n.º 139/89, de 28/04. ----------------------------------------- 
---- c) A ripagem tem como objectivo a plantação de �Eucaliptos Glóbulos�. ---------------------
---- 2. Da sua análise pode-se concluir que: ------------------------------------------------------------- 
---- a) A ripagem é permitida em Espaço Florestal, de acordo com o que é referido no artigo 
54.º, do Regulamento do PDM. --------------------------------------------------------------------------- 
---- b) A DGRF emitiu um parecer favorável, de acordo com o parecer com referência 
788/UGFDL/FP/11, de 27/06/2011. --------------------------------------------------------------------- 
---- c) O requerente deverá solicitar autorização à Autoridade Florestal Nacional (AFN) para 
plantação de eucaliptos nas propriedades em apreço. ------------------------------------------------- 
---- 3 � Assim, não vejo inconveniente na pretensão. ------------------------------------------------- 
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---- Mais informo que o requerente deverá ser informado do parecer da DGRF, com referência 
788/UGFDL/FP/11, de 27/06/2011. --------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de licença para ripagem dos 
terrenos, sitos às �Herdades� e �Fonte Cadoiço�, em Carvalhas, na Freguesia de Senhorim, 
Concelho de Nelas, descritos sob os artigos n.º 2882, 2884 e 2940, a fim de serem arborizados 
com eucaliptos, em que é requerente Raul Lourenço Monteiro, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------------------------- 
6.9.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 11 de Julho de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Renovação de mapas de horários de 2011. -------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos 
seguintes estabelecimentos: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 7552, de 01/07/2011 - �Venda e Reparações de Motos�, de 
Manuel Ferreira João, sito na Rua da Estação, n.º 143, em Canas de Senhorim, com o horário 
de funcionamento de segunda a sexta das 09:00h às 20:00h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h 
com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao domingo. ------- 
---- - Registo de entrada n.º 7307, de 27/06/2011 � �Vieira e Justo, Ld.ª � Café Primavera�, 
sito no Largo Francisco Gonçalves da Costa, em Nelas, com o horário de funcionamento das 
08:00 h às 24:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao domingo. ------------ 
---- À consideração de V.ª Ex.ª� -------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, 
atrás referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.10.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 14 de Julho de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de renovação de mapas de horários ------------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação do Requerente: ------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Os requerentes solicitam a renovação do mapa de horário do seu estabelecimento. ------
---- II � Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------- 
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---- 1. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de Nelas, artigo 18.º, o 
mapa de horário é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua renovação 
anual. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III � Parecer os Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação dos seguintes mapas de horário:  
---- a) Requerimento n.º 8022, de 13/07/2011, em nome de Carlos Soares da Silva, relativo ao 
estabelecimento industrial � Serralharia, sito na Rua dos Chões, n.º 5, em Carvalhal Redondo, 
com o horário de funcionamento das 09:00h às 18:00h de segunda a sexta, com paragem para 
almoço das 12:30 h às 13:30 h. Aos sábados funciona das 09:00 h às 12:00 h e encerra aos 
domingos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Requerimento n.º 8018, de 13/07/2011, em nome de Maria de Fátima Costa Melo 
Baptista, relativo ao estabelecimento de bebidas � Johnny�s Bar, sito na Rua da Cumieira, n.º 
4, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00h às 02:00h de domingo a quinta-feira 
e das 09:00 h às 04:00 h às sextas, sábados e vésperas de feriado, sem encerramento semanal. 
---- c) Requerimento n.º 7870, de 11/07/2011, em nome de Luís Lopes Santos Afonso, 
relativo ao estabelecimento de serviços � Agência de Seguros, sito na Quinta do Pomar, lote 4 
� r/c esquerdo, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00h às 19:00h de segunda a 
sexta, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerra aos sábados e domingos. --- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª� --------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, 
atrás referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 
ENCERRAMENTO 

 
---- Nada mais havendo a tratar, o Senhor Vice-Presidente da Câmara deu por encerrada a 
reunião às quinze horas e vinte 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. ------------------------------------------------ 

 
O Vice-Presidente da Câmara, 

 
__________________________________________ 

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

 
__________________________________________ 


