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ACTA N.º 24 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM VINTE E SETE DE 
DEZEMBRO DE DOIS MIL E ONZE  

 
---- Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e onze, nesta Vila de Nelas 
e edifício dos Paços do Município, reuniu pelas quinze horas, a Câmara Municipal de Nelas, 
sob a presidência 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, Hélder José Gomes Ambrósio 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 do Senhor Vereador, Dr. Osvaldo Luis 
dos Santos Coelho Seixas. --------------------------------------------------------------------------------- 

 
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião ordinária anterior, realizada em 
13 de Dezembro de 2011, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para 
efeitos imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 155.748,75 � (cento e cinquenta e cinco mil 
setecentos e quarenta e oito euros e setenta e cinco cêntimos); - De operações extra 
orçamentais: 209.584,08 � (duzentos e nove mil quinhentos e oitenta e quatro euros e oito 
cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 

 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara apresentou os seguintes assuntos para serem 
incluídos na Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Despacho de designação de funcionário para elaborar a acta desta reunião � Ratificação;  
---- - Elaboração e assinatura das actas; ----------------------------------------------------------------- 
---- - Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim � 
Responsabilização pela transferência de montante financeiro para aquisição de viatura � 
Aprovação. --------------------------------------------------------------------------------------------------   
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre estes assuntos, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-los na ordem de trabalhos da 
presente reunião, nos termos do artigo 83.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------- 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
---- Não foram apresentados assuntos no Período de Antes da Ordem do Dia. --------------------  

ORDEM DO DIA 
 

1 � ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
 

1.1.DESPACHO DE DESIGNAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PARA ELABORAR A 
ACTA DESTA REUNIÃO � RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho, datado de 22 de Dezembro 
de 2011, do Senhor Vice-Presidente, Dr. Manuel da Conceição Marques, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �No uso da competência que me é conferida pelo n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e considerando a 
necessidade de designar um oficial público, para a elaboração das actas, em virtude da 
aposentação do Coordenador Técnico de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos 
Autárquicos, Senhor José Carlos Pires Borges, que na sua qualidade de substituto legal do 
chefe da Unidade Orgânica Administrativa, procedia à sua elaboração, designo a 
Coordenadora Técnica, nomeada Técnica Superior em mobilidade interna, por meu despacho 
de 22 de Agosto de 2011, ao abrigo do art.º 59.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, 
servindo de chefe da Unidade Orgânica Financeira, Célia dos Anjos Pais Amaral Tavares, 
para elaborar a acta da próxima reunião ordinária pública, a realizar no dia 27 de Dezembro 
de 2011.� -----------------------------------------------------------------------------------------------------   
 1.2.ELABORAÇÃO E ASSINATURA DAS ACTAS 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do n.º 2, do art.º 92.º, da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, designar, para 
elaboração das actas das reuniões da Câmara Municipal, a Técnica Superior, servindo de 
chefe da Unidade Orgânica Financeira, Célia dos Anjos Pais Amaral Tavares e nas suas faltas 
e impedimentos, a funcionária que legalmente a substitui, a Assistente Técnica, Arlete da Luz 
Vaz Freixo Garcia. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2 � PATRIMÓNIO MUNICIPAL 
 
2.1.LOTEAMENTO DO PRADO, EM VILAR SECO � ACTA DA VENDA DOS 
LOTES DE TERRENO NÃO ALIENADOS NAS HASTAS PÚBLICAS ANTERIORES 
� RATIFICAÇÃO 
---- Na sequência da deliberação tomada na reunião ordinária pública do Executivo 
Municipal, realizada em 29 de Novembro de 2011, a Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por unanimidade, ratificar a acta referente à venda, por hasta pública, de 8 lotes de 
terreno do Loteamento do Prado, sito no Lugar e Freguesia de Vilar Seco, deste Concelho de 
Nelas, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 



 
Fls.__________ 

Reunião de 27-12-2011 

 

3

---- �ACTA DA 5.ª HASTA PÚBLICA PARA A VENDA DOS LOTES DE TERRENO DO 
LOTEAMENTO DO PRADO, EM VILAR SÊCO, NÃO VENDIDOS NAS 1.ª, 2.ª, 3.ª E 4.ª 
HASTAS PÚBLICAS ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Às vinte horas do dia vinte e dois de Dezembro de dois mil e onze, na sede da Junta de 
Freguesia de Vilar Seco, compareceu o Exm.º Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel 
da Conceição Marques, em substituição da Exm.ª Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura 
Leonor Marques de Figueiredo da Silva Pedro, que não pôde comparecer por motivos 
particulares inadiáveis e os restantes membros do júri nomeado por deliberação da Câmara 
Municipal, tomada em reunião de vinte e nove de Novembro de dois mil e onze, para 
proceder aos trabalhos para a realização da hasta pública, para a venda de oito lotes de terreno 
do loteamento do �Prado�, em Vilar Seco, assim constituído: --------------------------------------- 
---- - Presidente: Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques; --------------
---- - Vogal: Chefe de Divisão de Projectos e Planeamento Municipal � Eng.º Luís Adelino 
Guerra Almeida Ferreira; ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Vogal: Coordenador Técnico da Secção de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos 
Órgãos Autárquicos, servindo de chefe da Unidade Orgânica Administrativa, José Carlos 
Pires Borges. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Presidente do Júri declarou abertos os trabalhos e procedeu à leitura do edital 
com as condições e a base de licitação de cada um dos oito lotes de terreno, não vendidos nas 
hastas públicas anteriores, do �Loteamento do Prado�, sito em Vilar Seco, com os números 1, 
3, 4, 7, 13, 14, 15 e 16, cuja venda foi aprovada em reunião da Câmara Municipal de vinte e 
nove de Novembro de dois mil e onze. ------------------------------------------------------------------ 
---- De seguida, foram postos a licitação os referidos lotes, não tendo nenhum dos presentes 
manifestado intenção de licitar qualquer um deles. ---------------------------------------------------- 
---- Aguardaram-se mais trinta minutos, para ver se aparecia algum interessado, o que não se 
verificou, pelo que, o Senhor Presidente do Júri considerou finda esta hasta pública. ------------
---- E nada mais havendo a tratar, o Exm.º Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da 
Conceição Marques, na sua qualidade de Presidente do Júri, deu por findos os trabalhos da 
hasta pública, sobre os quais se lavrou a presente acta, que vai ser assinada por todos os 
membros do Júri, a qual deverá ser presente à próxima reunião da Câmara Municipal, para 
ratificação.� ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3 � DIVERSOS 
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3.1.GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS, DA 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA � APRECIAÇÃO PARLAMENTAR DO DECRETO-
LEI N.º 111/2011, DE 28 DE NOVEMBRO � SUJEITA OS LANÇOS E SUBLANÇOS 
DAS AUTO-ESTRADAS SCUT DO ALGARVE, DA BEIRA INTERIOR, DO 
INTERIOR NORTE E DA BEIRA LITORAL/BEIRA ALTA AO REGIME DE 
COBRANÇA DE TAXAS DE PORTAGEM AOS UTILIZADORES � 
CONHECIMENTO 
---- Presente um requerimento, datado de 29 de Novembro de 2011, do Grupo Parlamentar do 
Partido Comunista Português, da Assembleia da República, que a seguir se transcreve: -------- 
---- �Apreciação Parlamentar do Decreto-Lei n.º 111/2011, de 28 de Novembro � Sujeita os 
lanços e sublanços das auto-estradas SCUT do Algarve, da Beira Interior, do Interior Norte e 
da Beira Litoral/Beira Alta ao regime de cobrança de taxas de portagem aos utilizadores ------
---- Através do Decreto-Lei n.º 111/2011, de 28 de Novembro, o Governo visa a introdução 
de portagens nas auto-estradas A22, A23, A24 e A25, consideradas até à data como vias sem 
custos para o utilizador. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Via Infante de Sagres (A22), usualmente conhecida por Via do Infante, é um eixo 
rodoviário com duas vias de circulação em cada sentido que atravessa longitudinalmente o 
Algarve desde a Ponte Internacional do Guadiana até Lagos/Bensafrim. Esta via, com uma 
extensão de 133 kms e 18 nós de acesso, integra a rede de itinerários principais e a rede de 
estradas europeias desde a Ponte Internacional do Guadiana até ao nó com a A2 (IP1/EO1) e a 
rede de itinerários complementares desde o nó Faro-Loulé até ao nó de Lagos/Bensafrim 
(IC4). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O lanço que vai desde a fronteira com Espanha até ao nó da Guia (concelho de Albufeira), 
concluído em 1992, foi financiado pelo Orçamento do Estado com comparticipação de fundos 
europeus do Quadro Comunitário de Apoio I (FEDER). Com o mesmo tipo de financiamento, 
foi ainda construído o lanço Guia-Alcantarilha, que entrou ao serviço em 2000. Estes lanços, 
com 94 kms, representam cerca de 70% da extensão total da Via do Infante. ---------------------
---- Apesar de a Via do Infante ser considerada uma auto-estrada, não cumpre, de acordo com 
um estudo do Instituto de Infra-Estruturas Rodoviárias IP (Auto-Estradas � Características 
Técnicas, 2008), todos os requisitos técnicos aconselhados para as auto-estradas inter-
urbanas, em particular, no que diz respeito ao perfil transversal. ------------------------------------ 
---- A única via longitudinal do Algarve, além da própria Via do Infante, é a Estrada Nacional 
125. Este eixo rodoviário, que em partes significativas do seu traçado é uma autêntica artéria 
urbana, com cruzamentos, semáforos e passadeiras de peões, não tem características 
adequadas ao tráfego inter-urbano. �Historicamente, a EN 125 sempre se apresentou como 
uma das vias com maior sinistralidade do País, segundo os relatórios de sinistralidade 
rodoviária da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, contabilizando o período entre 
1998 e 2006, a EN 125 foi a segunda estrada onde não só ocorreram mais acidentes com 
vítimas mortais mas também onde se registaram mais vítimas mortais, apresentando também 
o segundo indicador de gravidade mais elevado, na relação entre vítimas mortais, feridos 
graves e feridos ligeiros�, reconhece a Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2008, do 
XVII Governo Constitucional. A anunciada, mas sempre adiada, requalificação da EN 125, 
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com 71 rotundas num percurso de 155 kms (12 rotundas nos 20 kms que separam Lagos de 
Vila do Bispo e 14 rotundas nos 19 kms que vão de Olhão a Tavira), contribuirá, concerteza, 
para a diminuição da sinistralidade, mas não tornará esta via num eixo inter-urbano 
alternativo à A22 � Via do Infante. ---------------------------------------------------------------------- 
---- O Governo tenciona também aplicar regime de portagens na A23, entre a saída da A1 em 
Videla/Torres Novas e a A25 nas proximidades da Guarda, na A24, entre Viseu, Chaves, até à 
fronteira com Espanha e na A25 entre Aveiro e Vilar Formoso. ------------------------------------ 
---- Acresce que não há alternativas à A23, A24 e A25. No essencial a EN 16, a EN 2, a EN 
18 e a EN 17 não constituem alternativa, tendo em conta a sua desadequação com vias inter-
regionais, o seu elevado estado de degradação e uma parte significativa do percurso que 
atravessa diversas localidades. Em diversos troços, a A23 foi construída sobre os anteriores 
itinerários tornando inevitável a sua utilização. Em outros troços, a não utilização da A23 
obriga à circulação no interior das localidades. Em outros troços ainda, evitar a A23 obriga a 
circular em estradas quase intransitáveis. O trajecto entre Torres Novas e a Guarda sem passar 
pela A23, utilizando a EN 118, o IP 2 e a EN 18, obriga a percorrer 231 quilómetros e demora 
seguramente mais de quatro horas. Pela A23, a distância é de 207 quilómetros e tem uma 
duração média de 2:10 h. Não há, como é evidente, nenhuma alternativa viável à A23. A 
introdução de portagens na A23 representa um retrocesso de décadas nas acessibilidades dos 
distritos de Santarém, Portalegre, Castelo Branco e Guarda. -----------------------------------------
---- A distância entre Viseu e Chaves pela A24 é de pouco mais de 150 quilómetros e demora 
aproximadamente 1:45 h, enquanto o mesmo trajecto pela EN 2, tem a distância de 170 
quilómetros e uma duração mais de três horas e meia. Pela A25 de Aveiro a Vilar Formoso, 
são 190 quilómetros, num percurso que não chega a duas horas. Na ligação entre estas duas 
localidades sem utilizar a A25, pela EN 17 e pela EN 16, a distância é de 234 quilómetros e 
demora certamente mais de quatro horas. --------------------------------------------------------------- 
---- A não aplicação de portagens nas chamadas SCUT foi sempre justificada com a 
necessidade de compensar as regiões do interior do país com medidas de discriminação 
positiva tendo em conta as manifestas assimetrias regionais existentes. Acontece que a 
introdução de portagens nas vias em causa terá consequências profundamente negativas para 
as populações e para o tecido económico das regiões atingidas. Trata-se de uma dupla 
discriminação das regiões do interior. Com efeito, essas portagens vão onerar de uma forma 
desproporcionada e injusta as populações e as empresas dos distritos de Faro, Santarém, 
Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Aveiro e Vila Real. Para além de agravar as 
dificuldades económicas dos utentes, já duramente afectados por cortes salariais, pelo 
aumento do custo de vida, por situações de desemprego e precariedade e por baixos níveis de 
rendimentos, esta medida conduzirá ao agravamento da situação económica de muitas 
empresas, podendo levar mesmo ao encerramento de muitas delas assim como dificultaria em 
muito a vida de inúmeras pessoas que utilizam esta via para se deslocar diariamente para o 
trabalho. No caso da Via do Infante, a introdução de portagens terá enormes consequências 
negativas turísticas que, como se sabe, tem uma importância estratégica para a região. ---------
---- Com a aplicação do princípio do �utilizador-pagador�, o Governo transfere o esforço 
financeiro colectivo e solitário do país para as populações que são obrigadas a custear a 
utilização de infraestruturas estruturantes para as respectivas regiões. Desta forma, estará a 
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aumentar o custo por utilização, diminuindo gravemente os índices de eficiência destas vias e 
gerando elevadas perdas de competitividade das empresas e o agravamento da qualidade de 
vida das populações afectadas. --------------------------------------------------------------------------- 
---- Sob o argumento da consolidação orçamental o Governo tenciona garantir a manutenção 
de rendas para os grupos económicos e financeiros através da portagem paga pelos 
utilizadores e pelas transferências da Estradas de Portugal, em compensação pelos défices de 
exploração hoje existentes e que tenderão a agravar-se, no futuro. ---------------------------------- 
---- A introdução de portagens tem suscitado um generalizado repúdio por parte das 
populações, autarquias e associações empresariais afectadas. O PCP associa-se a este justo 
protesto, fará tudo o que estiver ao seu alcance para evitar a imposição dessa injusta medida e 
considera que esse objectivo é perfeitamente atingível se todos os deputados eleitos pelos 
círculos eleitorais atingidos mantiverem na Assembleia da República as posições que têm 
manifestado junto das populações que os elegeram. ---------------------------------------------------
---- Nestes termos, ao abrigo do disposto na alínea c), do artigo 162.º e do artigo 169.º, da 
Constituição da República Portuguesa e ainda do artigo 189.º, do Regimento da Assembleia 
da República, os Deputados abaixo assinados, do Grupo Parlamentar do PCP, vêm requerer a 
Apreciação Parlamentar do Decreto-Lei n.º 111/2011, de 28 de Novembro, que sujeita os 
lanços e sublanços das auto-estradas SCUT do Algarve, da Beira Interior, do Interior Norte e 
da Beira Litoral/Beira Alta ao regime de cobrança de taxas de portagens aos utilizadores. -----
---- Os Deputados: António Filipe; João Oliveira; Jorge Machado; Bernardino Soares; Paulo 
Sá; João Ramos; Miguel Tiago; Bruno Dias; Paula Santos; Rita Rato e Francisco Lopes.� -----
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
3.2.ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANAS 
DE SENHORIM � RESPONSABILIZAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DE 
MONTANTE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA � APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas de 
Senhorim, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas, Dr.ª Isaura Pedro ---------------
---- A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim vem 
solicitar a V.ª Ex.ª que o Município de Nelas se digne responsabilizar-se pela transferência do 
montante financeiro correspondente à contrapartida nacional, referente à candidatura 
apresentada por esta Associação para aquisição de um veículo do tipo VUCI, efectuada no 
âmbito da operação de: �Requalificação dos veículos operacionais de combate a incêndios, 
identificada com o n.º 4346 e código universal de operação CENTRO-04-RM36-FEDER-
004030�. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, um Contrato de Financiamento, datado de vinte e cinco de Julho de 
dois mil e onze, celebrado entre a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional 
do Centro e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Contrato de Financiamento ------------------------------------------------------------------------- 
---- Aos 25 dias do mês de Julho de 2011, nas instalações do Programa Operacional Regional 
do Centro, sitas na Rua Bernardim Ribeiro, n.º 80, 3000-069 Coimbra, entre: --------------------
---- O Primeiro Outorgante, Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do 
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Centro, representada pelo Presidente da Comissão Directiva do PO Centro 2007-2013 QREN, 
Alfredo Rodrigues Marques, portador do Bilhete de Identidade n.º 642129, emitido em 
14/12/2006, pelo Arquivo de Identificação de Coimbra, nomeado gestor do PO pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 169/2007, de 19 de Outubro, e --------------------------- 
---- O Segundo Outorgante, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas de 
Senhorim, Pessoa Colectiva n.º 501138358, com sede no Largo do Cruzeiro, n.º 1 � 3525-013 
Canas de Senhorim, representado por Fernando Gomes Pinto, portador do Cartão de Cidadão 
n.º 02823059, válido até 04/03/2014, que outorga na qualidade de Presidente da Direcção e no 
uso de poderes legais para este acto, adiante designado por beneficiário. --------------------------
---- É, na sequência da candidatura apoiada pelo FEDER, apresentada ao Regulamento 
Específico Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos � Acções Materiais, no 
âmbito do Programa Operacional Regional do Centro 2007-2013 QREN, celebrado o presente 
contrato de concessão de financiamento que se rege pelas disposições constantes das cláusulas 
seguintes e, subsidiariamente, pelas disposições legais aplicáveis, conforme o estipulado pela 
alínea p), do n.º 3, do art.º 19.º, do Regulamento Geral FEDER e Fundo de Coesão. ------------
---- Cláusula Primeira (Objecto) -------------------------------------------------------------------------- 
---- O presente contrato tem por objecto a concessão de um apoio financeiro para aplicação 
pelo Beneficiário, da operação Aquisição de Viatura de Combate a Incêndios, identificada 
com o n.º 4346 e código universal de operação CENTRO-04-RM36-FEDER-004030, no 
montante global de 200.000,00 �, considerando-se parte integrante do presente contrato o 
formulário de candidatura e a decisão de financiamento. --------------------------------------------- 
---- Cláusula Segunda (Objectivos) ---------------------------------------------------------------------- 
---- A operação é executada nos termos dos objectivos e indicadores previstos no anexo I ao 
presente contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Terceira (Prazo de execução) ------------------------------------------------------------- 
---- A data de início da operação é 01/08/2011 e a de fim é 31/12/2011. ---------------------------
---- Cláusula Quarta (Apoio a conceder) ----------------------------------------------------------------
---- 1. A comparticipação financeira a atribuir, conforme definido nos termos da decisão de 
aprovação, reveste a(s) seguinte(s) modalidade(s): ----------------------------------------------------
---- a) Comparticipação não reembolsável até ao valor de 140.000,00 �, de acordo com o 
anexo II ao presente contrato. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. A comparticipação atribuída corresponde à aplicação da taxa de 70% sobre o montante 
das despesas consideradas elegíveis. --------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Quinta (Despesas Elegíveis) -------------------------------------------------------------- 
---- As despesas elegíveis da operação, assumem um valor global de 200.000,00 �, de acordo 
com o Anexo III do presente contrato.� ----------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, prestou 
esclarecimentos sobre o assunto, informando que, de acordo com a carta desta Associação 
Humanitária, já presente na reunião ordinária pública de 29 de Novembro de 2011 e cujo 
assunto foi retirado da Ordem de Trabalhos, a comparticipação comunitária poderá aumentar 
em 10% se o Município se responsabilizar pelo montante financeiro referente à contrapartida 
nacional. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o Município de Nelas a responsabilizar-
se pela transferência para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas de 
Senhorim pelo montante financeiro correspondente à contrapartida nacional, referente à 
candidatura apresentada por aquela Associação para aquisição de um veículo do tipo VUCI, 
efectuada no âmbito da operação de: �Requalificação dos veículos operacionais de combate a 
incêndios, identificada com o n.º 4346 e código universal de operação CENTRO-04-RM36-
FEDER-004030�. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4 - CONTABILIDADE 

 
4.1.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.ºs 26 e 27 e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2011, n.º 21, as quais 
ficam anexas a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------- 
  

5 � LOTEAMENTOS 
 

5.1.PROPOSTA DE DECLARAÇÃO DE NÃO CADUCIDADE DO ALVARÁ DE 
LOTEAMENTO N.º 01/2009. LOCAL: NELAS. REQUERENTE: JOÃO CARLOS 
RUIVO MOREIRA ALVES - APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 06 de Dezembro de 2011, da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 
---- �Não caducidade do Alvará de Loteamento n.º 01/2009 - Aprovação. Requerente: João 
Carlos Ruivo Moreira Alves. Local: Nelas ------------------------------------------------------------- 
---- I � Descrição da situação: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. No dia 09/11/2011, pelo ofício n.º 4335, o requerente é informado do términus do prazo 
do alvará de loteamento em 04/12/2011, sendo intenção da Câmara Municipal declarar a 
caducidade do alvará. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. A operação de loteamento proposta incide sobre o arruamento � Ligação EN n.º 234 à 
Radial da Urgeiriça, em Nelas � Previsto no Plano de Actividades Municipal. Contudo, como 
ainda não foi possível concluir as obras do arruamento e o loteador ainda não consegue 
efectuar todas as obras de urbanização, e solicitar a respectiva recepção provisória. -------------
---- II � Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na actual redacção do 
Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março alterado pela Lei n.º 28/2010 de 02/09, que 
estabelece o regime jurídico da urbanização e edificação (RJUE): Artigo 71.º - Caducidade: --
---- - N.º 1 - A licença ou admissão de comunicação prévia para a realização de operação de 
loteamento caduca se: -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Alínea d) Se as obras não forem concluídas no prazo fixado na licença ou comunicação 
prévia ou suas prorrogações, contado a partir da data de emissão do alvará ou do pagamento 
das taxas a que se refere o n.º 2, do artigo 36.º-A; n.º 5 - As caducidades previstas no presente 
artigo são declaradas pela Câmara Municipal, com audiência prévia do interessado. ------------ 
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---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim sendo, visto que a conclusão das obras de urbanização depende da realização de 
algumas obras por parte do município, proponho a não declaração de caducidade do alvará de 
loteamento n.º 01/2009, com a seguinte condição: ---------------------------------------------------- 
---- - Assim que as infra-estruturas gerais se encontrem concluídas, o loteador deverá executar 
os ramais em falta, no prazo máximo imposto inicialmente. ----------------------------------------- 
---- À superior consideração de V. Ex.ª.� --------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a declaração de não caducidade do Alvará 
de Loteamento n.º 01/2009, sito em Nelas, em que é requerente João Carlos Ruivo Moreira 
Alves, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------------------------------------------------------------ 
 

6 - OBRAS PARTICULARES 
 

6.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 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 pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no 
período compreendido entre 05 e 16 de Dezembro de 2011, a qual fica anexa à acta (Anexo 
II), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------------------ 
6.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO   
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, referente a licenças e autorizações de construção e utilização 
emitidas no período compreendido entre 05 e 16 de Dezembro de 2011, a qual fica anexa a 
esta acta (Anexo III), 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 pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, referente a processos de licenciamentos e autorizações 
administrativas de obras, loteamentos, destaques, propriedades horizontais, informações 
prévias e outros, entrados nos Serviços de Urbanização e Edificação no período 
compreendido entre 05 e 16 de Dezembro de 2011, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), 
fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------- 
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6.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS E ADMISSÕES DE COMUNICAÇÃO 
PRÉVIA OU SUAS PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DA ALÍNEA D), DO N.º 3, DO ART.º 71.º, DO 
DEC.LEI N.º 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � 
APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos alvarás de licenças e 
admissão de comunicação prévia, ou suas prorrogações, caducadas, precedidas de audiência 
prévia, constantes na relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos 
Particulares, nos termos da alínea d), do número 3, do art.º 71.º, do Dec.Lei n.º 555/99, de 16 
de Dezembro, com posteriores alterações, no período compreendido entre 05 e 16 de 
Dezembro de 2011, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. -------- 
6.3.PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE UM DIVERTIMENTO PÚBLICO E LICENÇA 
ESPECIAL DE RUÍDO � PROCISSÃO RELIGIOSA A REALIZAR NO DIA 
18/12/2011. LOCAL: CASAL SANCHO. REQUERENTE: ANTÓNIO CAETANO 
ALEXANDRE � RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, 
datado de 15 de Dezembro de 2011, que aprovou o pedido de realização de um divertimento 
público e a licença especial de ruído, procissão religiosa, realizada no dia 18 de Dezembro de 
2011, requerido por António Caetano Alexandre, de Casal Sancho, que a seguir se transcreve: 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este acto deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 15 de Dezembro de 2011, da Unidade 
Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: --------------------
---- �Pedido de realização de um divertimento público e licença especial de ruído � Procissão 
religiosa a realizar no dia 18/12/2011, das 09:00 h às 20:00 h � Registo n.º 12.718, de 
28/11/2011. Requerente: António Caetano Alexandre. Local: Casal Sancho. --------------------- 
---- I � Solicitação do Requerente: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O requerente solicita autorização para a realização de uma actividade na via pública � 
procissão religiosa e festa musical, em Casal Sancho, a decorrer no dia 18/12/2011, com 
início às 09:00 horas e términus às 20:00 horas. ------------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O pedido de autorização para a realização de outras actividades que podem afectar o 
trânsito normal está sujeita ao regime jurídico previsto no D.R. n.º 2-A/2005 de 24/03, de 
acordo com o seu artigo 7.º. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. A realização de arraias, romarias, bailes e outros divertimentos públicos organizados 
nas vias públicas, jardins e demais lugares públicos, carece de licenciamento municipal, de 
acordo com o n.º 1, do artigo 50.º, do Regulamento sobre o Licenciamento das Actividades 
Diversas previstas no D.L. 264/2002, de 25/11 e no D.L. 310/2002, de 18/12. -------------------
---- 3. Chama-se também a atenção para o facto de ao funcionamento de emissores, 
amplificadores e outros aparelhos sonoros que projectam sons para as vias e demais lugares 
públicos, aplicarem-se os limites fixados no Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo 
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D.L. n.º 09/2007, de 17/01, com posteriores alterações do D.L. 278/2007, de 01/08. ------------
---- 4. A realização de festas públicas, nos dias úteis entre as 20:00 horas e as 08:00 horas, aos 
Sábados, Domingos e Feriados, fica condicionada à atribuição de uma licença especial de 
ruído, tal como é referido no art.º 15.º. ------------------------------------------------------------------ 
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A GNR de Nelas emitiu parecer favorável, de acordo com o parecer n.º 2127/11, de 
07/12/2011. Contudo, a EP, Estradas de Portugal S.A., ainda não se manifestou. Assim sendo, 
atendendo à brevidade do evento, julgo que se poderá dar continuidade ao pedido, desde que 
não se condicione o trânsito na estrada nacional. ------------------------------------------------------ 
---- 2. Assim, encontrando-se o pedido devidamente instruído, não vejo qualquer 
inconveniente na realização do divertimento público, devendo no entanto, a entidade 
organizadora tomar as medidas necessárias de forma a assegurar a segurança dos participantes 
e o normal fluxo de trânsito nas vias utilizadas. -------------------------------------------------------- 
---- 3. Mais informo que a entidade organizadora deverá ainda garantir que: ----------------------
---- a) Não podem provocar interrupções do trânsito, nem total nem parcial, salvo se nos 
troços de vias públicas em que decorre a manifestação religiosa, com excepção da estrada 
nacional. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Quando se realizem em via aberta ao trânsito, quer os participantes, quer os 
organizadores devem respeitar as regras do trânsito, bem como as ordens e instruções dos 
agentes reguladores do trânsito. -------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Informações colocadas na via relacionadas com a realização da prova ou manifestação 
devem ser retiradas imediatamente após passagem do último participante. ------------------------
---- d) Não sejam pintados quaisquer símbolos ou marcas nas estradas nacionais; ---------------
---- e) Qualquer dano causado nas estradas é da responsabilidade da entidade organizadora; ---
---- f) Aconselha-se que a prova seja acompanhada por patrulhas da GNR ou outra entidade de 
segurança e saúde; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. O requerente deverá ser informado do parecer da GNR, datado de 07/12/2011. ----------
---- 5. Deverá ainda garantir que: ------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Pela emissão das Licenças é devido o pagamento das respectivas taxas fixadas no 
�Regulamento e Tabela de Taxas de Nelas�. ----------------------------------------------------------- 
---- b) Na via de acesso das viaturas de socorro, o estacionamento de veículos só deve ser 
permitido se dele não resultar prejuízo para o cumprimento das disposições contidas do 
Capitulo II do D.L. n.º 34/95, de 16 de Dezembro; ---------------------------------------------------- 
---- c) A licença pela realização da procissão na via pública, bem como a licença especial de 
ruído são válidas para o dia 18 de Dezembro de 2011, das 09:00 h às 20:00 h. -------------------
---- d) Terá de ser sinalizada de acordo com o Decreto Regulamentar 22-A/98, de 01 de 
Outubro, com posteriores alterações. -------------------------------------------------------------------- 
---- e) A entidade organizadora deverá tomar medidas necessárias de forma a assegurar a 
segurança de todos os intervenientes. -------------------------------------------------------------------- 
---- 6. Enviar cópia da licença especial de ruído à GNR de Nelas, a fim de dar conhecimento. -
---- À superior consideração de V. Ex.ª.� --------------------------------------------------------------- 
6.4.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DO REGIME DE 
COMPROPRIEDADE DE UM TERRENO RÚSTICO. LOCAL: LAMEIRAS, 
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FREGUESIA DE CANAS DE SENHORIM. REQUERENTES: ABEL FRANCISCO 
CORREIA BORGES, LUIS CARLOS FERREIRA PIMENTEL E CARLOS 
EDUARDO MACEDO DA CRUZ FERREIRA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 19 de Dezembro de 2011, da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição do regime de compropriedade de um terreno 
rústico. Local: Lameiras, Freguesia de Canas de Senhorim. Requerentes: Abel Francisco 
Correia Borges, Luis Carlos Ferreira Pimentel e Carlos Eduardo Macedo da Cruz Ferreira. ----
---- I. Solicitação dos requerentes: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 
possa resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 
prédios rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos 
prédios, de acordo com o n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto. ---------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa 
ou dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, 
nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade 
económica não urbana. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Os três requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade do terreno rústico, sito às �Lameiras�, artigo 7867, localizado em Canas de 
Senhorim, sendo ⅓ a favor de cada um. ----------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável. ------------------------------------------------------------- 
---- - Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento 
físico de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em 
lotes com vista ao mesmo fim. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar parecer favorável à constituição de 
compropriedade, em nome dos requerentes Abel Francisco Correia Borges, Luis Carlos 
Ferreira Pimentel e Carlos Eduardo Macedo da Cruz Ferreira, de um prédio rústico, sito às 
�Lameiras�, em Canas de Senhorim, inscrito na matriz predial rústica da Freguesia de Canas 
de Senhorim, sob o artigo número 7867, nos termos e de acordo com a informação da 
Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------------------------ 
6.5.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DO REGIME DE 
COMPROPRIEDADE DE UM TERRENO RÚSTICO. LOCAL: PLANE, FREGUESIA 
DE CANAS DE SENHORIM. REQUERENTES: MARIA DE LURDES COELHO 
FIGUEIREDO E JOÃO RODRIGUES COELHO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 19 de Dezembro de 2011, da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição do regime de compropriedade de um terreno 
rústico. Local: Plane, Freguesia de Canas de Senhorim. Requerentes: Maria de Lurdes Coelho 
Figueiredo e João Rodrigues Coelho. -------------------------------------------------------------------- 
---- I. Solicitação dos requerentes: ----------------------------------------------------------------------- 



 
Fls.__________ 

Reunião de 27-12-2011 

 

13

---- 1. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 
possa resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 
prédios rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos 
prédios, de acordo com o n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto. ---------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa 
ou dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, 
nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade 
económica não urbana. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Os dois requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade do terreno rústico, sito ao �Plane�, artigo 9065, localizado em Canas de 
Senhorim, sendo ½ a favor de cada um. ----------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável. ------------------------------------------------------------- 
---- - Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento 
físico de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em 
lotes com vista ao mesmo fim. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar parecer favorável à constituição de 
compropriedade, em nome dos requerentes Maria de Lurdes Coelho Figueiredo e João 
Rodrigues Coelho, de um prédio rústico, sito ao �Plane�, em Canas de Senhorim, inscrito na 
matriz predial rústica da Freguesia de Canas de Senhorim, sob o artigo número 9065, nos 
termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos 
Particulares, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------------- 
6.6.RECLAMAÇÃO RELATIVA AO RUÍDO PROVENIENTE DO BAR FÓRUM, 
DEVIDO À REALIZAÇÃO DE MÚSICA AO VIVO E KARAOKE AOS FINS-DE-
SEMANA � REAPRECIAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES � PROPOSTA DE 
SUSPENSÃO. REQUERENTES: MORADORES DA RUA DO POMBAL E DA RUA 
ALBINO PAIS. LOCAL: BAR FÓRUM, RUA DO POMBAL, EM NELAS � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 19 de Dezembro de 2011, da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 
---- �Reclamação relativa ao ruído proveniente do Bar Fórum, devido à realização de música 
ao vivo e karaoke aos fins-de-semana � Reapreciação das medidas cautelares � Proposta de 
suspensão. Requerentes: Moradores da Rua do Pombal e da Rua Albino Pais. Local: Bar 
Fórum, Rua do Pombal, em Nelas ----------------------------------------------------------------------- 
---- I � Descrição geral: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. No dia 11/04/2011, com o registo de entrada n.º 4318, deu entrada uma reclamação por 
parte de 12 moradores, das Ruas do Pombal e Albino Pais, relativo ao ruído proveniente do 
Bar Fórum na noite de 02/04/2011, devido ao Karaoke. ----------------------------------------------
---- Alegam que a GNR se deslocou ao local 3 vezes. Informam que já há algum tempo que o 
bar tem música ao vivo. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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---- 2. Posteriormente, no dia 18/04/2011, 26/04/2011 e em 11/05/2011, registaram-se novas 
reclamações relativas ao ruído do estabelecimento, apresentados por Joaquim Borges Aires. --
---- 3. No dia 30/05/2011, por Rosa Maria Aires e Joaquim Borges Aires e no dia 31/05/2011, 
por Vítor Manuel Marques Figueiredo e Sandra Elisabete Fonseca Rodrigues, voltam a 
reclamar do ruído proveniente do �Bar Fórum com a realização de espectáculos de musica ao 
vivo e Karaoke�. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. No dia 02/06/2011, 08/06/2011 e em 17/06/2011, são apresentadas novas queixas por 
Joaquim Borges Aires. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 5. No dia 13/12/2011, Joaquim Aires reclama novamente por e-mail dos �níveis 
insuportáveis não permitindo o sono�. ------------------------------------------------------------------ 
---- 6. Assim, no seguimento de deliberação da Câmara Municipal de Nelas de 11/10/2011, a 
empresa proprietária do estabelecimento foi notificada (ofício n.º 4156, de 24/10/2011) para 
reduzir o horário de funcionamento dos espectáculos de música ao vivo e karaoke para as 
02:00 horas da manhã, nas sextas, sábados e vésperas de feriados, devendo nos outros dias 
terminar à 01:00 hora da manhã, mantendo-se o encerramento do estabelecimento às 04:00 
horas da manhã. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II � Outras Informações: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. No dia 27/04/2011, com referência n.º 799/11 � Processo n.º 300.05.08, a GNR do 
Posto Territorial de Nelas emitiu o auto de ocorrência n.º 46, a relatar que no dia 22/04/2011, 
pela 01h00, recebeu uma chamada telefónica a reclamar do ruído proveniente do Bar Fórum, 
em Nelas, devido a um evento de karaoke. Solicitaram a redução do ruído e o fecho da porta, 
ao que acataram. No entanto, passado 30 minutos, voltaram ao local, e a música já estava alta. 
Novamente alertados, nessa noite não houve mais ocorrências. ------------------------------------- 
---- 2. Parecer da GNR de Nelas, com referência n.º 2163/11, de 16/12/2011 � Processo n.º 
300.05.08, registo de entrada n.º 13480, de 16/12/2011, informa que tem sido constantemente 
solicitada, pelo Senhor Joaquim Borges Aires e sua esposa, Rosa Maria Paiva da Silva Aires, 
para ali comparecerem devido ao ruído produzido pelo estabelecimento. Assim, elaborou um 
registo das deslocações ao local, conforme documento anexo e a grelha resumo seguinte: ----- 

Dia Hora: Motivo Relato da GNR 
22/04/2011 00:48 Ruído para o exterior. O proprietário foi advertido 

para reduzir o som e fechar a 
porta. 

17/05/2011 01:00 Ruído no interior e no exterior 
do estabelecimento. 

Notava-se algum barulho 
quando os clientes abriam a 
porta. Foi advertido para 
reduzir o som. 

04/06/2011 03:15 Música alta Não se verificou pela 
patrulha 

06/08/2011 00:30 Ruído na esplanada Nenhum cliente na esplanada 
e inexistência de ruído. 

15/08/2011 00:52 6 a 8 pessoas no exterior Foram advertidos e 
ausentaram-se do local. 
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21/08/2011 00:30 Ruído na esplanada Não havia nenhum cliente no 
exterior ou ruído. 

07/09/2011 00:30 Ruído na esplanada Não havia nenhum cliente no 
exterior. 

01/10/2011 01:30 Ruído na esplanada 10 pessoas a conversar no 
exterior que entraram no bar. 

02/10/2011 01:55 
02:15 

Ruído do estabelecimento. 
Nova reclamação com a 
patrulha no local. 

Pessoas no exterior a 
conversar e redução do som 
do estabelecimento.  
Comparência da GNR 
Mangualde para confirmar a 
ausência de ruído. 

27/11/2011 00:05 Ruído do bar 8 pessoas no exterior a 
conversar e ruído interior 
quando abrem a porta. 

11/12/2011 02:45 Música alta Advertidos para reduzir o 
som 

---- Nota: Informa ainda que �foram mais os dias em que as patrulhas se deslocaram ao local, 
não se justificando o registo por ausência de infracção�. --------------------------------------------- 
---- III � Análise da reclamação: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Verifica-se ainda que os proprietários do estabelecimento, com o intuito de reduzir o 
ruído, mudaram a porta principal, que passou a �ser de alumínio e com vidros duplos, bem 
como, tem um sistema de mola� e procederam também à reparação das portadas de madeira 
maciça e almofadadas. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. É ainda possível concluir que: -------------------------------------------------------------------- 
---- a) Verifica-se que houve uma tentativa de conciliação com os vizinhos e realização de 
algumas obras com vista a obter maior isolamento acústico no estabelecimento. -----------------
---- b) Aparentemente, houve tentativa de concertação com alguns dos vizinhos. ----------------
---- c) Relativo aos vizinhos do 1º andar (por cima do estabelecimento), através de acordo 
entre as partes, será passível de não originar incomodidade. -----------------------------------------
---- 3. De acordo com o registo da GNR de Nelas, com referência n.º 2163/11, de 16/12/2011 
� Processo n.º 300.05.08, verifica-se o seguinte: ------------------------------------------------------- 
---- a) As reclamações do ruído são sempre provenientes do Senhor Joaquim Borges Aires 
e/ou da sua esposa, Rosa Maria Paiva da Silva Aires. ------------------------------------------------- 
---- b) O ruído exterior é originado normalmente por pessoas a conversar na via pública, não 
podendo ser imputado qualquer responsabilidade ao estabelecimento. -----------------------------
---- c) O ruído proveniente do interior resulta muitas vezes da abertura da porta do 
estabelecimento, situação esta difícil de resolver. ----------------------------------------------------- 
---- d) De referir que no dia 02/10/2011, quando a patrulha ainda se encontrava no local, pelas 
02:15, não verificando qualquer irregularidade ou ruído, houve na mesma reclamação para o 
posto relativo ao ruído do estabelecimento. Inclusive, a GNR de Nelas informa que realizaram 
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outras deslocações ao local, mas que não se justificou �o registo por ausência de infracção�. --
---- IV � Proposta dos Serviços: -------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com os novos dados apresentados pela GNR (com referência n.º 2163/11, de 
16/12/2011 � Processo n.º 300.05.08, registo de entrada n.º 13.480, de 16/12/2011), põe em 
causa os dados utilizados pelos Serviços Técnicos que fundamentou a deliberação de Câmara 
de 11/10/2011, pelo que proponho a sua reapreciação. ----------------------------------------------- 
---- 2. Assim, de acordo com o referido no ponto III � Análise da reclamação, leva a concluir 
que não existe efectivamente um ruído excessivo proveniente do estabelecimento de bebidas, 
pelo que se deverá apelar ao bom senso e à concertação entre as partes. --------------------------- 
---- 3. Assim, proponho a suspensão das medidas cautelares de redução do horário de 
realização de espectáculos ao vivo e karaoke para as 02:00 horas às sextas, sábados e vésperas 
de feriado e nos dias restantes à 01:00 hora, sem alteração do horário de encerramento normal, 
até às 04:00 horas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. Ainda assim, deverão ser garantidas as seguintes premissas: ---------------------------------
---- a) A realização de espectáculos de musica ao vivo e de Karaoke não deverá originar 
incomodidade acústica na vizinhança. Caso alguém da vizinhança reclame do ruído 
produzido, deverá adoptar as medidas adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as 
autoridades policiais o entenderem, poderá ter de cessar o ruído de imediato. --------------------
---- b) A música ambiente deverá manter-se a um nível que não origine incomodidade 
acústica na vizinhança. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- c) A actividade comercial deverá pautar-se por princípios de salvaguarda da saúde 
humana e o bem-estar da população, devendo privilegiar-se a concertação e acordo entre 
partes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 5. Salvo melhor entendimento, apenas caso o(s) queixoso(s) apresente(m) um relatório 
acústico a comprovar a incomodidade acústica, poderá ser reapreciada a reclamação de ruído. 
---- 6. Mais informo que a GNR de Nelas expõe que irá reforçar o policiamento naquela área, 
nomeadamente nas noites de fim-de-semana e vésperas de feriados. -------------------------------
---- À superior consideração de V. Ex.ª. ----------------------------------------------------------------- 
---- A pedido do Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, o 
funcionário Alberto Manuel Moreira, prestou alguns esclarecimentos sobre o assunto. ---------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a anulação das medidas cautelares, 
aprovadas em reunião ordinária desta Câmara Municipal, realizada em 11 de Outubro de 
2011, mantendo-se o horário de funcionamento normal do Bar Fórum, sito na Rua do Pombal, 
em Nelas, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------------------------------------------------------------ 
6.7.CENTRO PAROQUIAL DE VILAR SECO � PEDIDO DE ISENÇÃO DO 
PAGAMENTO DAS TAXAS MUNICIPAIS � RESTITUIÇÃO DA TAXA 
URBANÍSTICA RELATIVA À EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO, 
DA CRECHE E CENTRO DE DIA DE VILAR SECO � ISENTAR, OU REDUZIR, OU 
INDEFERIR O PEDIDO - APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 19 de Dezembro de 2011, da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 
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--- �Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais � Registo n.º 13.461, de 
16/12/2011 - Restituição da Taxa urbanística relativa à emissão de autorização de utilização � 
Isentar, ou Reduzir, ou Indeferir o pedido. Local: Creche e Centro de Dia de Vilar Seco. 
Requerente: Centro Paroquial de Vilar Seco ----------------------------------------------------------- 
---- I � Solicitação do Requerente: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento que efectuou da taxas municipal 
devida pela emissão da autorização de utilização, ao abrigo do n.º 2, da alínea c), do artigo 5.º, 
do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, conforme fotocópia em anexo dos 
estatutos e recibo do pagamento da taxa no valor de 889,14 �. -------------------------------------- 
---- II � Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, n.º 2, da alínea 
c), do artigo 5º: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Na medida do interesse público municipal de que se revistam os actos cujo 
licenciamento se pretende obter ou as prestações de serviços requeridas, podem ainda 
beneficiar de isenção ou de redução do pagamento de taxas e outras receitas municipais: ------
---- Alínea c) As associações religiosas, culturais, desportivas, profissionais ou recreativas 
legalmente constituídas e as comissões fabriqueiras de igrejas e capelas pelas actividades que 
se destinem, directamente, à realização dos seus fins estatutários; ---------------------------------- 
---- 2. As isenções e reduções referidas no número anterior não afastam a necessidade de 
apresentação de requerimento dirigido à Câmara Municipal das necessárias licenças, quando 
devidas, nos termos da lei ou Regulamentos Municipal, nem dispensam o prévio 
licenciamento municipal a que houver lugar. -----------------------------------------------------------
---- 3. As isenções e reduções referidas no n.º 2 serão concedidas por deliberação da Câmara 
Municipal mediante requerimento dos interessados e apresentação de prova da qualidade em 
que requerem e dos requisitos exigidos para a concessão da isenção ou redução. ---------------- 
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Os interessados apresentaram um requerimento de isenção do pagamento das taxas 
municipais pela emissão do alvará de utilização, por ter o estatuto de �assistência infantil, a 
formação social, cultural e moral, bem como a dinamização do espírito de entreajuda e 
solidariedade entre todos os habitantes da freguesia e paróquia de Vilar Seco.� ------------------
---- 2. Assim sendo, como o pedido se encontra devidamente instruído, deixo à consideração 
de V. Ex.ª isentar, reduzir ou indeferir o pedido. ------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V. Ex.ª.�---------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o Centro Paroquial de Vilar Seco, do 
pagamento que efectuou, no valor de 889,14 �, restituindo-lhe a referida importância, 
relativamente ao pagamento da taxa urbanística relativa à emissão de autorização de 
utilização da Creche e Centro de Dia de Vilar Seco, nos termos e de acordo com a informação 
da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. -------------------- 

 
7 � INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 
---- Não houve qualquer intervenção neste Período. ---------------------------------------------------  
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ENCERRAMENTO 
 
---- Nada mais havendo a tratar, o Senhor Vice-Presidente da Câmara deu por encerrada a 
reunião às quinze horas e vinte e seis minutos, da qual se lavrou a presente acta que foi lida 
em voz alta por mim, __________________________________________________, Técnica 
Superior, servindo de chefe da Unidade Orgânica Financeira, que a redigi, subscrevi e assino, 
tendo verificado a sua conformidade com a minuta já aprovada e assinada. -------------------- 

 
O Vice-Presidente da Câmara, 

 
__________________________________________ 

 
A Técnica Superior, servindo de chefe da Unidade Orgânica Financeira, 

 
__________________________________________ 


