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ACTA N.º 3 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE NELAS, REALIZADA EM OITO DE FEVEREIRO DE 
DOIS MIL E ONZE  

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

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, com seis votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, 
Dr. Manuel da Conceição Marques, Adelino José Borges Amaral, Maria Antónia Ferreira 
Casquilha de Figueiredo, Hélder José Gomes Ambrósio e Dr. Jorge David Sousa Paiva e uma 
abstenção, do Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, a acta da reunião 
ordinária pública anterior, realizada em 25 de Janeiro de 2011, a qual tinha sido aprovada em 
minuta, no final da reunião, para efeitos imediatos. --------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas declarou que se absteve 
na votação da aprovação da acta da reunião ordinária pública, realizada em 25 de Janeiro 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: 302.029,19 � (trezentos e dois mil vinte e nove 
euros e dezanove cêntimos); - De operações extra orçamentais: 240.407,34 � (duzentos e 
quarenta mil quatrocentos e sete euros e trinta e quatro cêntimos). --------------------------------- 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 

 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou os seguintes assuntos para serem incluídos 
na Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Aquisição de terrenos � Realização de escritura � Autorização; ------------------------------ 
---- - Contrato de Empréstimo a Médio/Longo Prazo, n.º 193893311 � Millennium BCP � 
Alteração das condições contratuais � 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 
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presente reunião, nos termos do artigo 83.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------- 
 

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

ORDEM DO DIA 
 

1 � ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
 

1.1.ELABORAÇÃO E ASSINATURA DAS ACTAS  
---- Presente uma informação, datada de 02 de Fevereiro de 2011, 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: -------------------------------------- 
---- �Com a entrada em vigor da nova estrutura orgânica e Mapa de Pessoal dos Serviços da 
Câmara Municipal, deixou de existir a Divisão Administrativa e Financeira, pelo que se torna 
necessário nomear outro funcionário para elaboração das actas das reuniões da Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Atendendo às competências que estão consignadas à Unidade Orgânica Administrativa, 
entre os quais, �Apoio aos Órgãos Autárquicos�, parece lógico que o funcionário a ser 
nomeado seja o Chefe da Unidade Orgânica Administrativa e nas suas faltas e impedimentos 
o funcionário que legalmente o substitua, no entanto a Ex.m.ª Câmara, superiormente, 
decidirá.� ----------------------------------------------------------------------------------------------------   
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, designar, para elaboração das actas das reuniões 
da Câmara Municipal, o Senhor Chefe da Unidade Orgânica Administrativa e nas suas faltas e 
impedimentos, o funcionário que legalmente o substitua. -------------------------------------------- 
 

2 � PATRIMÓNIO MUNICIPAL 
 

2.1.AQUISIÇÃO DE TERRENOS � REALIZAÇÃO DE ESCRITURA � 
AUTORIZAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 07 de Fevereiro de 2011, do Técnico Superior, Dr. 
Luís Costa, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------- 
---- �Aquisição de terrenos � Realização de escritura ------------------------------------------------- 
---- a) � Em reunião de 11/07/2002 a Excelentíssima Câmara deliberou ceder um lote para 
construção urbana (lote n.º 3, do Loteamento do Areal) ao Senhor Manuel Francisco Alves, 
por permuta com o lote de que era proprietário e que foi cortado com a construção da Rotunda 
da Avenida Sá Carneiro. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) � Em 28/05/2002 foi realizada escritura de Dação em cumprimento, quando deveria ter 
sido uma escritura de permuta entre Manuel Francisco, procurador de Manuel Francisco 
Alves e Rosa Branca Xavier Neves Alves e a Câmara Municipal de Nelas, sobre o artigo 
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matricial urbano n.º 2422, da Freguesia e Concelho de Nelas. ---------------------------------------
---- Em virtude de ter sido feita uma escritura de dação, não tem o Município título que 
justifique a posse do terreno cedido pelo permutante, pelo que para efeitos de registo a favor 
do Município de Nelas é agora necessário realizar a escritura de compra a Manuel Francisco 
Alves e Rosa Branca Xavier Neves Alves, do artigo urbano n.º 2422, da Freguesia e Concelho 
de Nelas, sendo que o preço já foi pago através da Escritura de Dação em Cumprimento do 
artigo urbano n.º 3034, da Freguesia e Concelho de Nelas, cuja legalização já foi realizada, foi 
feita através de escritura datada de 28 de Maio de 2002, exarada pelas folhas 86 e seguintes, 
do livro n.º 23, do Cartório Privativo da Câmara Municipal de Nelas. ----------------------------- 
---- Os serviços informam que ao artigo matricial urbano n.º 2422, da Freguesia de Nelas, foi 
atribuído o valor de 12.469,95 � (doze mil quatrocentos e sessenta e nove euros e noventa e 
cinco cêntimos) pelo que solicitamos autorização para a Ex.m.ª Sr.ª Presidente realizar a 
necessária escritura. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se à consideração de Vª. Exª. a superior decisão.� -------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara leu parte da informação, atrás descrita e explicou o seu 
conteúdo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- A pedido da Senhora Presidente da Câmara, o Senhor Coordenador Técnico de 
Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, servindo de Chefe da Unidade 
Orgânica Administrativa, prestou alguns esclarecimentos sobre o assunto em análise. ---------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização de escritura de compra, 
entre Manuel Francisco Alves e Rosa Branca Xavier Neves Alves e a Câmara Municipal de 
Nelas, de um terreno urbano, sito em Nelas, inscrito na matriz predial urbana sob o n.º 2422, 
da Freguesia e Concelho de Nelas, nos termos e de acordo com a informação do Técnico 
Superior, atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

3 � ZONAS INDUSTRIAIS 
 

3.1.ZONA INDUSTRIAL III, DE CANAS DE SENHORIM � AQUISIÇÃO DE 
TERRENO A MARIA AURÉLIA MARQUES DIAS E HERDEIROS DE MÁRIO 
ALEXANDRE MARQUES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 01 de Fevereiro de 2011, do Técnico Superior, Dr. 
Luís Costa, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------- 
---- �Zona Industrial III, de Canas de Senhorim � Aquisição de terreno a Maria Aurélia 
Marques Dias e Herdeiros de Mário Alexandre Marques. -------------------------------------------- 
---- Face à necessidade em adquirir terrenos para fins industriais na Zona Industrial III, em 
Canas de Senhorim, para atracção de eventuais investidores, e havendo proprietários 
interessados em vender, solicito a V.ª Ex.ª autorização para adquirir o seguinte artigo 
matricial: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- - Artigo matricial n.º 8844-Rústico, sito em �Vale do Gamaio�, na Freguesia de Canas de 
Senhorim, Concelho de Nelas, com a área de 2.500 m2 (dois mil e quinhentos metros 
quadrados), confrontando a norte com José Rodrigues Leandro, sul com Artur D. Marques, 
nascente com António M. M. P. Azevedo e poente com António M. Figueiredo. ----------------
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---- A proprietária, Maria Aurélia Marques Dias, contribuinte n.º 122545567, residente na Rua 
José Gomes Ferreira, Lote 22, 8 A, 2675-394 Odivelas e Herdeiros de Mário Alexandre 
Marques, contribuinte n.º 707845521, com morada na Rua da Estrada, n.º 14, 3525-019 Canas 
de Senhorim, acordaram vender o terreno pelo valor de 3.750,00 � (2.500 m2 x 1,50 �). -------- 
---- Parecer dos Serviços ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Atendendo à localização do terreno (conforme planta em anexo), e dado que o preço 
unitário se encontra dentro do praticado na zona, julga-se ser de aceitar o preço proposto. -----
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de Vª. Exª.�. --------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição do terreno, atrás descrito, sito 
ao Vale do Gamaio, em Canas de Senhorim, de que são proprietários, Maria Aurélia Marques 
Dias e Herdeiros de Mário Alexandre Marques, pela quantia de três mil setecentos e cinquenta 
euros, para incluir na Zona Industrial III, em Canas de Senhorim, bem como autorizar o 
respectivo pagamento, nos termos e de acordo com a informação do Técnico Superior, atrás 
descrita. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.2.ZONA INDUSTRIAL III, DE CANAS DE SENHORIM � AQUISIÇÃO DE 
TERRENOS A MARIA JOSÉ PIRES ALMEIDA E ANTÓNIO PIRES ALMEIDA � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 03 de Fevereiro de 2011, do Técnico Superior, Dr. 
Luís Costa, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------- 
---- �Zona Industrial III, de Canas de Senhorim � Aquisição de terrenos a António Pires de 
Almeida e Maria José Pires de Almeida. ---------------------------------------------------------------- 
---- Face à necessidade em adquirir terrenos para fins industriais na Zona Industrial III, em 
Canas de Senhorim, para atracção de eventuais investidores, e havendo proprietários 
interessados em vender, solicito a V.ª Ex.ª autorização para adquirir os seguintes artigos 
matriciais: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Artigo matricial n.º 8808-Rústico, sito em �Ribeirinha�, na Freguesia de Canas de 
Senhorim, Concelho de Nelas, com a área de 546 m2 (quinhentos e quarenta e seis metros 
quadrados); -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Artigo matricial n.º 8814-Rústico, sito em �Ribeirinha�, na Freguesia de Canas de 
Senhorim, Concelho de Nelas, com a área de 731 m2 (setecentos e trinta e um metros 
quadrados); -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os proprietários, António Pires de Almeida e Maria José Pires de Almeida, residentes na 
Travessa Norte, n.º 5, 3525-052 Canas de Senhorim, acordaram vender os dois artigos 
rústicos pelo valor total de 1.915,50 � (mil novecentos e quinze euros e cinquenta cêntimos). - 
---- Parecer dos Serviços ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Atendendo à localização dos terrenos (conforme planta em anexo), e dado que o preço 
unitário se encontra dentro do praticado na zona, julga-se ser de aceitar o preço proposto. -----
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de Vª. Exª.�. --------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição dos terrenos, atrás descritos, 
sitos à Ribeirinha, em Canas de Senhorim, de que são proprietários, António Pires de Almeida 
e Maria José Pires de Almeida, pela quantia de mil novecentos e quinze euros e cinquenta 
cêntimos, para incluir na Zona Industrial III, em Canas de Senhorim, bem como autorizar o 
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respectivo pagamento, nos termos e de acordo com a informação do Técnico Superior, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3.3.ZONA INDUSTRIAL III, DE CANAS DE SENHORIM � AQUISIÇÃO DE 
TERRENOS A ANTÓNIO PINTO DE ABRANTES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 03 de Fevereiro de 2011, do Técnico Superior, Dr. 
Luís Costa, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------- 
---- �Zona Industrial III, de Canas de Senhorim � Aquisição de terrenos a António Pinto de 
Abrantes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Face à necessidade em adquirir terrenos para fins industriais na Zona Industrial III, em 
Canas de Senhorim, para atracção de eventuais investidores, e havendo proprietários 
interessados em vender, solicito a V.ª Ex.ª autorização para adquirir os seguintes artigos 
matriciais: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Artigo matricial n.º 8820-Rústico, sito em �Ribeirinha�, na Freguesia de Canas de 
Senhorim, Concelho de Nelas, com a área de 1.320 m2 (mil trezentos e vinte metros 
quadrados); -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Artigo matricial n.º 8823-Rústico, sito em �Ribeirinha�, na Freguesia de Canas de 
Senhorim, Concelho de Nelas, com a área de 362 m2 (trezentos e sessenta e dois metros 
quadrados); -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O proprietário, António Pinto de Abrantes, residente na Rua do Futuro, n.º 62, 3525-057 
Canas de Senhorim, acordou vender os dois artigos rústicos pelo valor total de 2.176,50 � 
(dois mil cento e setenta e seis euros e cinquenta cêntimos). ----------------------------------------- 
---- Parecer dos Serviços ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Atendendo à localização dos terrenos (conforme planta em anexo), e dado que o preço 
unitário se encontra dentro do praticado na zona, julga-se ser de aceitar o preço proposto. -----
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de Vª. Exª.�. --------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição dos terrenos, atrás descritos, 
sitos à Ribeirinha, em Canas de Senhorim, de que é proprietário, António Pinto de Abrantes, 
pela quantia de dois mil cento e setenta e seis euros e cinquenta cêntimos, para incluir na 
Zona Industrial III, em Canas de Senhorim, bem como autorizar o respectivo pagamento, nos 
termos e de acordo com a informação do Técnico Superior, atrás descrita. ------------------------ 
 

4 � DIVERSOS 
 

4.1.FIXAR A TAXA PELA CEDÊNCIA DE TERRENO, PARA SEPULTURA 
PERPÉTUA DE CRIANÇAS, NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E APROVAR A 
CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DA TABELA DE TAXAS EM VIGOR NA CÂMARA 
MUNICIPAL 
---- Presente uma informação, datada de 07 de Janeiro de 2011, 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: --------------------------------------
---- �Fixar a taxa pela cedência de terreno, para sepultura perpétua de crianças, nos Cemitérios 
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Municipais e aprovar a consequente alteração da Tabela de Taxas em vigor na Câmara 
Municipal ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Munícipe Carlos Trindade Machado solicitou a cedência de um terreno para sepultura 
perpétua de uma criança, no cemitério novo da Câmara Municipal, onde se encontra inumado 
o cadáver de seu filho recém-nascido. ------------------------------------------------------------------- 
---- A Tabela de Taxas em vigor nesta Câmara Municipal inclui a taxa a cobrar pela cedência 
de terrenos, para sepultura perpétua, destinado à inumação de cadáveres de adultos, não 
incluindo qualquer taxa pela cedência de terreno para inumação de cadáveres de crianças, que 
julgo terá de ter um valor inferior, em virtude de estas sepulturas terem uma área de terreno 
inferior. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Assim, julgo ser necessário incluir na Tabela de Taxas e Licenças da Câmara Municipal, 
uma taxa pela concessão de terrenos nos Cemitérios Municipais, para sepultura perpétua de 
crianças, com as medidas de 0,60 x 1,40 metros. ------------------------------------------------------
---- Atendendo a que se trata de uma concessão análoga, apenas diferindo na área a ceder, 
propõe-se que se tenha em conta a fundamentação económica-financeira em que se baseou a 
fixação da taxa a pagar pela concessão de sepulturas perpétuas para adultos, anexa aquela 
Tabela, da qual se anexam as folhas correspondentes a esta taxa, fixando um valor 
correspondente à proporção entre a área das sepulturas para adultos e a área das sepulturas 
para crianças, como a seguir se indica: ------------------------------------------------------------------
---- - 0,65x2m = 1,30 m2/426,05 euros * 0,60x1,40 metros = 0,84 m2/X(valor da taxa a fixar) 
= 0,84 x 426,05/1,30  = 275,29 euros. -------------------------------------------------------------------
---- Aprovação da alteração da Tabela de Taxas Municipais, em vigor nesta Câmara 
Municipal, aprovada em reunião de 28 de Dezembro de 2010 ----------------------------------
---- Na sequência da informação acima, propõe-se a alteração da Tabela de Taxas Municipais, 
em vigor nesta Câmara Municipal, como segue: -------------------------------------------------------
---- IV CEMITÉRIOS -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Art.º 5.º - Concessão de terrenos -------------------------------------------------------------------
---- 5.1 � Sepulturas perpétuas ---------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Sepultura perpétua para adultos � 426,05 euros; -----------------------------------------------
---- b) Sepultura perpétua para crianças � 275,29 euros. ---------------------------------------------- 
---- É o que me cumpre informar. ------------------------------------------------------------------------ 
--- À superior consideração de V.ª Ex.ª� ----------------------------------------------------------------
--- Presente, também, uma informação, datada de 26 de Janeiro de 2011, da Jurista em serviço 
nesta Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------- 
---- �Proposta de alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Nelas � 
Capítulo IV � Artigo 5.º - 1. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Presente proposta de alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Nelas 
para a criação de uma taxa de sepultura perpétua para crianças (medidas de 0,60 x 1,40 
metros), conclui-se que a fundamentação económica-financeira está dentro dos padrões legais 
constantes do referido regulamento. --------------------------------------------------------------------- 
---- Salvo melhor opinião, é este o nosso parecer. ----------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara superiormente decidirá.� ------------------------------------- 
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---- A Senhora Presidente da Câmara explicou o assunto, realçando que na Tabela de Taxas 
Municipais, em vigor nesta Câmara Municipal, não estava prevista a taxa para a concessão de 
terrenos para sepulturas perpétuas de crianças e que a taxa proposta era proporcional à área 
ocupada pelas referidas sepulturas infantis. -------------------------------------------------------------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, fixar a taxa de 275,29 euros, pela cedência de 
terreno para sepulturas perpétuas de crianças, nos Cemitérios Municipais e aprovar a 
consequente alteração da Tabela de Taxas em vigor na Câmara Municipal, nos termos 
propostos na informação do Senhor Coordenador Técnico de Expediente Geral, Arquivo e 
Apoio aos Órgãos Autárquicos, servindo de Chefe da Unidade Orgânica Administrativa, 
acima descrita e remeter o assunto para aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da 
alínea a), do n.º 2, do art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, depois de decorrido o período de inquérito público. ------------------- 
4.2.SPORT LISBOA E NELAS � PLANO DE ACÇÃO E PLANO DE ACTIVIDADES 
PARA A ÉPOCA 2010/2011 � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento do Plano de Acção e Plano de Actividades para a Época 
de 2010/2011, para as camadas jovens, apresentados pelo Sport Lisboa e Nelas. ----------------- 
4.3.PARÓQUIA DE SÃO PEDRO DE SANTAR � PEDIDO DE APOIO TÉCNICO:  
      A) REGISTO PREDIAL DOS EDIFÍCIOS DA IGREJA; 
      B) PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DA IGREJA MATRIZ, DE SANTAR 
---- Presente o ofício n.º 01/2011, datado de 01 de Fevereiro de 2011, da Paróquia de São 
Pedro, de Santar, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas, Dr.ª Isaura Pedro -------------- 
---- Apoio técnico para registo predial dos diversos lugares de culto da Paróquia de Santar e 
execução técnica dos projectos para requalificação da Igreja Matriz ------------------------------- 
---- A Fábrica da Igreja Paroquial de Santar pretende proceder ao registo predial dos diversos 
lugares de culto que estão implantados na Paróquia e que são sua propriedade, a saber: Igreja 
Matriz de Santar; Capela de São Cristóvão, nas Fontanheiras; Capela de Santa Luzia, em 
Casal Sancho; Capela da Senhora dos Remédios, no Pisão; Capela de São Cristóvão. ----------
---- Para efeitos de registo de propriedade é-nos exigido, pelos serviços competentes, o 
levantamento topográfico destes lugares de culto e dos seus logradouros, assim solicitamos o 
apoio dos vossos Serviços Técnicos para vencermos estas exigências, que a Fábrica da Igreja 
não consegue comportar. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Vimos, igualmente, solicitar o apoio técnico da Câmara Municipal de Nelas, em ordem à 
execução de um projecto de requalificação da Igreja Matriz de Santar, que como é do vosso 
conhecimento se encontra, pelo menos a nível da cobertura e consequentemente do tecto 
interior, num estado de deterioração bastante preocupante. O objectivo deste projecto, nesta 
fase, passa pela obtenção de um diagnóstico técnico a respeito da conservação da Igreja 
Matriz e desenharmos uma estratégia em ordem à sua requalificação. -----------------------------  
---- Habituados à vossa prestimosa colaboração e dedicação no bem-fazer pelo progresso do 
nosso Concelho, ficamos a aguardar uma resposta cooperante.� ------------------------------------ 
---- Presente, também, uma informação, datada de 03 de Fevereiro de 2011, dos Serviços 
Técnicos de Obras, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------- 
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---- �Paróquia de São Pedro, de Santar � Pedido de Apoio Técnico --------------------------------- 
---- I. Solicita a Paróquia de São Pedro, de Santar, apoio técnico para proceder ao registo dos 
diversos lugares de culto implantados na Paróquia � Igreja Matriz, Capela de São Cristóvão, 
nas Fontanheiras, Capela de Santa Luzia, em Casal Sancho, Capela da Senhora dos Remédios, 
no Pisão e Capela de São Cristóvão. --------------------------------------------------------------------- 
---- Solicita, também, a execução do projecto de requalificação da Igreja Matriz que apresenta 
o tecto e a cobertura em mau estado. -------------------------------------------------------------------- 
---- II. Parecer dos Serviços ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Informo V.ª Ex.ª que em relação ao registo dos imóveis da Paróquia, o serviço de 
topografia tem disponibilidade para o executar a curto prazo. Em relação ao projecto de 
Requalificação da Igreja Matriz, estes serviços têm em curso vários projectos de grande 
responsabilidade com possibilidade de se candidatarem a Fundos Europeus, o que poderá 
atrasar o solicitado. No entanto, caso V.ª Ex.ª concorde, assim que terminarmos os projectos 
em curso, os Serviços procederão à sua elaboração. --------------------------------------------------- 
---- Para este projecto, os Serviços terão que assumir a responsabilidade consignada na Lei, 
pelo que solicito a respectiva autorização. -------------------------------------------------------------- 
---- Á superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara explicou o assunto, realçando que o novo Pároco de 
Santar, Padre Nuno Filipe Sousa Santos, pretendia legalizar todo o património religioso da 
Paróquia de Santar e proceder à requalificação da Igreja Matriz de Santar. ------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os Serviços Técnicos de Obras a 
procederem ao levantamento topográfico dos diversos lugares de culto da Paróquia de Santar, 
a procederem à execução técnica dos projectos para requalificação da Igreja Matriz de Santar 
e a assumirem a respectiva responsabilidade consignada na Lei, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------------------------- 
 

5 - CONTABILIDADE 
 
5.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Janeiro de 2011, no total de 610.796,91 � (seiscentos e dez mil setecentos e 
noventa e seis euros e noventa e um cêntimos), referente a Operações Orçamentais e no total 
de 50.371,06 � (cinquenta mil trezentos e setenta e um euros e seis cêntimos), referente a 
Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de Contabilidade. ------- 
5.2.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES 
DO PLANO DE 2011 � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal para o ano de 
2011, n.ºs 1 e 2, e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2011, n.ºs 1 e 2, as 
quais ficam anexas a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. -------------------------- 
5.3.CONTRATO DE EMPRÉSTIMO A MÉDIO/LONGO PRAZO, N.º 193893311 � 
MILLENNIUM BCP � ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS � 
APROVAÇÃO  
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---- Na sequência da deliberação tomada em reunião ordinária pública, desta Câmara 
Municipal, realizada em 25 de Janeiro de 2011, foi presente à reunião um aditamento ao 
contrato de financiamento, celebrado em 17 de Maio de 2010, entre o Millenium BCP e o 
Município de Nelas, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------- 
---- �Entre: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O Banco Comercial Português, S.A. sociedade aberta com sede na Praça D. João I, n.º 
28, no Porto, com o capital social de 4.694.600.000,00 euros, matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e identificação fiscal 
501525882, representado pelas pessoas identificadas no final, com poderes para este acto, e 
adiante designado abreviadamente por BCP; ----------------------------------------------------------- 
---- 2. O Município de Nelas, adiante designado abreviadamente por Município, representado 
pela Ex.m.ª Sr.ª Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, residente em Rua das 
Flores, n.º 39, 3520-051 Nelas, portadora do Cartão de Cidadão n.º 35924853, contribuinte 
fiscal n.º 151128170, que outorga na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Nelas, 
com poderes para este acto. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- a) Que em 17 de Maio de 2010 o Banco Comercial Português, S.A., celebrou com o 
Município um Contrato de Financiamento, através do qual o Banco Comercial Português, 
S.A., concedeu ao Município um empréstimo CLS n.º 193893311, no montante de Euros: 
7.500.000,00 (Sete milhões e quinhentos mil euros), correspondendo ao capital em dívida 
nesta data. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Que as partes acordaram em alterar o contrato supra referido na alínea a) destes 
considerandos; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Neste circunstancialismo, é celebrada a presente alteração ao contrato de financiamento 
supra referido na alínea a) dos presentes considerandos, alteração essa que se rege pelos 
termos e condições constantes da cláusula única seguinte; -------------------------------------------  
---- Cláusula Única ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pelo presente documento acordaram as partes alterar, com efeitos a partir de 14-01-2011, 
e sem efeitos novatórios, a redacção do contrato de financiamento identificado na supra alínea 
a) dos considerandos, no termo constante da cláusula seguinte; -------------------------------------
---- Cláusula 6.ª (Taxa de Juro) --------------------------------------------------------------------------- 
---- O capital mutuado ao abrigo desta facilidade de crédito, vencerá juros calculados dia a dia 
à taxa a que corresponder a Euribor (European InterBank Offer Rate) a 180 dias, em vigor no 
início de cada período de contagem de juros, acrescida de 3.150000 pontos percentuais, com 
arredondamento à milésima, sendo tal arredondamento feito por excesso quando a quarta casa 
decimal for igual ou superior a cinco e por defeito quando a quarta casa decimal for inferior a 
cinco. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No pressuposto de que esta facilidade de crédito seria integralmente utilizada em 14-01-
2011 àquela taxa de juro corresponderia uma Taxa de Juro Nominal Anual de 4.391000% e 
uma Taxa Anual Efectiva (TAE) de 4.547120% calculada nos termos do Decreto-Lei n.º 
220/94, de 23 de Agosto. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Semestralmente, será revista a taxa de juro aplicável ao capital em função da variação 
verificada no indexante, sendo recalculado em conformidade o valor das prestações seguintes.  
---- Cláusula7.ª (Contagem e Vencimento de Juros) -------------------------------------------------- 
---- Os juros serão contados diariamente sobre o capital em dívida, numa base de cálculo de 
360 dias/ano e debitados mensalmente, na conta D.O., acrescidos do respectivo Imposto do 
Selo sobre os Juros, até final do período de carência, verificando-se o primeiro vencimento 
em 17-01-2011. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nos termos do período de carência os juros passarão a ser pagos mensalmente, em 
conjunto com as prestações de capital. ------------------------------------------------------------------ 
---- Cláusula 8.ª (Reembolso de Capital) ---------------------------------------------------------------- 
---- 1. O reembolso de capital e o pagamento de juros será efectuado em prestações sucessivas 
e postecipadas, conforme plano, Anexo I, que para os devidos e legais efeitos faz parte 
integrante do presente contrato. -------------------------------------------------------------------------- 
---- Os montantes das prestações indicados no Plano de Pagamentos convencionados no 
Anexo I ao presente Contrato estão sujeitos a alterações sempre que se verifiquem 
amortizações extraordinárias de capital e/ou alterações de taxa de juros e/ou do indexante e/ou 
da margem ou spread. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O presente aditamento faz parte integrante do Contrato ora aditado, que permanecerá em 
vigor em tudo quanto não seja alterado por este aditamento. -----------------------------------------
---- Feito no Porto, aos 14 de Janeiro de 2011, em dois exemplares, ficando cada um em poder 
de cada um dos contraentes. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Banco Comercial Português, S.A., representado por José Eduardo Saraiva de Almeida, 
residente na Rua Luis Vaz de Camões, n.º 22, Figueiredo, 6270-582 Tourais, portador do 
Bilhete de Identidade n.º 9563804, contribuinte fiscal n.º 192991752 e Fernando Carlos 
Valentim Mega de Noronha, residente na Av.ª Sacadura Cabral, n.º 1104, Praia Aguda, 4410-
463 Arcozelo, VNG, portador do Bilhete de Identidade n.º 3691362, contribuinte fiscal n.º 
118566504. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- O Município de Nelas representado pela sua Presidente.� ---------------------------------------
---- O Anexo I ao aditamento ao contrato atrás descrito, descrevendo o Plano de Pagamentos, 
referido na Cláusula 8.ª (Reembolso de Capital), fica a fazer parte integrante desta Acta, 
constituindo o Anexo II da mesma. ---------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente informou a Câmara que, só na presente data tinha dado entrada nos 
Serviços o Aditamento ao Contrato do Empréstimo, atrás descrito e solicitou a sua aprovação. 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o aditamento ao contrato de 
financiamento, celebrado em 17 de Maio de 2010, entre o Millenium BCP e o Município de 
Nelas, atrás descrito e referente ao empréstimo n.º 193893311, no valor de sete milhões e 
quinhentos mil euros. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que os Senhores Vereadores do 
Partido Socialista votaram favoravelmente o Aditamento ao Contrato do Empréstimo, atrás 
descrito, porque lhes pareceu que este assunto não deveria ser passível de votação, em 
separado, visto tratar-se de um anexo à proposta apresentada e votada na reunião ordinária 
pública de 25 de Janeiro de 2011. ------------------------------------------------------------------------ 
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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 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 18 e 31 de Janeiro 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  
---- 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 18 e 31 de Janeiro de 2011, a qual fica anexa à 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 18 e 31 de Janeiro de 2011, a qual 
fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------- 
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 Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO 
DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � 
APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos alvarás de licenças e 
admissão de comunicação prévia, ou suas prorrogações, caducadas, precedidas de audiência 
prévia, constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, nos termos da 
alínea d), do número 3, do artº. 71.º, do Dec.Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com 
posteriores alterações, no período compreendido entre 18 e 31 de Janeiro de 2011, a qual fica 
anexa à acta (Anexo VI), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------------------- 
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6.3.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 18 e 31 de Janeiro de 2011, 
constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta 
(Anexo VII), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------
6.4. PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO DE ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO DE 2011. REQUERENTE: 
ERGOVISÃO, S.A. � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 28 de Janeiro de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o ano de 2011 � Ergovisão, S.A. ------------
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 371, de 10/01/2011, sito no Edifício Central, Loja 
1, r/c, em Nelas, pretende requerer o mapa de horário de funcionamento para o seu 
estabelecimento, de segunda a sexta, das 10:00 h às 19:00 h, ao sábado das 10.00h às 12.30h, 
com período de almoço das 12.30h às 14.00h, encerramento semanal ao sábado à tarde e 
Domingo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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 de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 
16.º, do regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------ 
---- V. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, de segunda 
a sexta, das 10:00 h às 19:00 h, ao sábado das 10.00h às 12.30h, com período de almoço das 
12.30h às 14.00h, encerramento semanal ao sábado à tarde e Domingo. ---------------------------
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento Ergovisão, S.A., sito no Edifício Central, Loja 1, r/c, em Nelas, nos termos e 
de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------- 
6.5.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2011 � APROVAÇÃO      
---- Presente uma informação, datada de 21 de Janeiro de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
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---- �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 504, de 12/01/2011 � �Pastelaria e Padaria�, de José Manuel C. 
Paiva Unipessoal Lda.�, sito na Av.ª João XXIII, Lote 5, R/C esquerdo, em Nelas, com o 
horário de funcionamento das 06:00h às 02:00h, sem paragem para almoço e encerramento 
semanal à Segunda-Feira. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 505, de 12/01/2011 � �Comércio de retalhos de artigos diversos�, 
de Maria João Nelas Pinto Ferreira Hilário, sito na Rua Keil do Amaral, n.º 42, em Canas de 
Senhorim, com o horário de funcionamento das 10:30h às 19:00h, com paragem para almoço 
das 12:30h às 14:30h, sem encerramento semanal. ----------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 570, de 13/01/2011 � �Pastelaria e Padaria�, de José Manuel C. 
Paiva Unipessoal Lda., sito na Rua Dr. Maria Eduardo do Santos, em Canas de Senhorim, 
com o horário de funcionamento das 06:00h às 02:00h, sem paragem para almoço e 
encerramento à segunda-feira. ----------------------------------------------------------------------------                                                                                                                             
---- - Registo de entrada n.º 571, de 13/01/2011 � �Mathias Supermercados S.A�, sito na Av.ª 
António Joaquim Henriques, em Nelas com o horário de funcionamento das 09:00h às 
20:30h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ---------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 560, de 13/01/2011 � �Telenelas, Ld.ª�, sito na Rua Abel Pais 
Cabral, n.º 47, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00h às 
19:00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, com paragem para almoço das 12:30 às 14:00h e 
encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 561, de 13/01/2011 ��Mercearia e Café�, de Vasco José da Cunha 
Antunes Almeida, sito no Terreiro dos Antunes, em Lapa do Lobo, com o horário de 
funcionamento das 08:30h às 22:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao 
domingo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 562, de 13/01/2011 � �Comércio de venda de lãs, atoalhados, 
artigos de bebé e artesanato�, sito na Rua Nova, em Lapa do Lobo, com o horário de 
funcionamento das 09:00h às 20:00h, com paragem para almoço das 12.00h às 14:00h e 
encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 563, de 13/01/2011 � �Café Emigrante�, de Maria Sofia 
Henriques Pinto Abrantes Freitas, sito na Rua da Travessa, com horário de funcionamento das 
08:00h às 02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ----------------------------
---- - Registo de entrada n.º 564, de 13/01/2011 � �Mestre Design Ld.ª - Agência de 
Publicidade�, sito na Zona Industrial, em Nelas, com o horário de Funcionamento de segunda 
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a sexta das 09:00h às 18:00h, ao sábado das 09:30h às 13:00h, com paragem para almoço das 
13:00h às 14:00h e encerramento semanal ao domingo. ----------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 565, de 13/01/2011 � �Café Avenida�, sito na Rua do Rossio, n.º 
55, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 07:00h às 02:00h, sem 
paragem para almoço e encerramento semanal. -------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 566, de 13/01/2011 � �Loja dos 300 e outros�, de Luís Filipe 
Pinto Santos, sito no Rossio n.º 55, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento 
das 08:00h às 19:00h, com paragem para almoço das 13:00h às 14:30h e encerramento 
semanal ao domingo. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 572, de 13/01/2011 � �Café e Mercearia�, de Fernanda Videira 
Rodrigues Lopes, sito em Vila Ruiva, Freguesia de Senhorim, com horário de funcionamento 
das 07:00h às 22:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----------------------
---- - Registo de entrada n.º 567, de 13/01/2011 � �Tinita � Pronto-a-Vestir�, sito na Av.ª João 
XXIII, Bloco 5, Loja 2, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 
09:30h às 19:30h, ao sábado das 09:30h às 18:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 
14:30h e encerramento semanal ao domingo. ------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 568, de 13/01/2011 � �Tinita Decor�, sito na Av. João XXIII, 
Bloco 5 � Loja 3, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:30h 
às 19:30h, ao sábado das 09:30h às 18:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:30h e 
encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 569, de 13/01/2011 � �Pititi, Lda.�, sito na Av.ª João XXIII, 
Bloco 6, Loja 3, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda à sexta das 09:30h às 
19:30h, ao sábado das 09:30h às 18:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:30h e 
encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 601, de 13/01/2011 � �Centro Dentário Fojo, Lda.�, sito na Rua 
Dr. Abílio Monteiro, Loja 7, r/c, em Canas de Senhorim, com horário de funcionamento de 
segunda a sexta das 09:00h às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 13.00h, com paragem para 
almoço das 12:30h às 14:00h e encerramento semanal ao domingo. --------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 602, de 13/01/2011 � �Associação do Folhadal�, sita na Travessa 
da Associação, n.º 01, no Folhadal, com o horário de funcionamento das 09:00 às 02:00h, sem 
paragem para almoço e encerramento semanal. -------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 664, de 14/01/2011 � �Pingo Doce Distribuição Alimentar, Ld.ª�, 
sito na Av.ª Fortunato de Almeida, em Nelas, com o horário de funcionamento, de Verão, das 
09:00h às 21:00h, de Inverno, das 09:00h às 20:30h, sem paragem para almoço e 
encerramento semanal. ------------------------------------------------------------------------------------- 
----- - Registo de entrada n.º 697, de 17/01/2011 � �Talho�, de José Manuel Mendes Matias, 
sito no Mercado, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento de segunda a sexta 
das 08:00h às 19:00h, ao sábado das 08:00h às 13:00h, com paragem para almoço das 12:30h 
às 14:00h e encerramento semanal ao domingo e segunda. ------------------------------------------ 
----- - Registo de entrada n.º 627, de 14/01/2011 � �Frutaria�, de Fernando Miguel Sousa 
Ramos, sito na Rua Gago Coutinho, n.º 26, em Nelas, com o horário de funcionamento de 
segunda a sexta das 08:30h às 19:00h, ao sábado das 08:30 às 13:00h, com paragem para 
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almoço das 13:00 às 14:00h e encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------
---- À consideração de V.ª Exª.� -------------------------------------------------------------------------- 
---- 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.6.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2011 � APROVAÇÃO      
---- Presente uma informação, datada de 28 de Janeiro 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 624, de 14/01/2011 � �Mini Mercado�, de Maria Helena Ribeiro 
da Cunha, sito no Cimo do Povo, em Lapa do Lobo com o horário de funcionamento das 
07:00h às 21:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:00h e encerramento semanal 
ao domingo à tarde. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 625, de 14/01/2011 � �Padaria Monteiro�, sito na Rua Abílio 
Monteiro, n.º 232, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 06:00h às 
02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ----------------------------------------                                                                                
---- - Registo de entrada n.º 626, de 14/01/2011 � �Café Bar Lanterna�, de João Manuel de 
Almeida Simões, sito na Av.ª Vila Nova das Amoreiras, em Aguieira, com o horário de 
funcionamento das 08:00h às 02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----                                                                                                                             
---- - Registo de entrada n.º 628, de 14/01/2011 � �DistiNelas � Supermercados, Ld.ª�, sito no 
Vale Senhorim, ou Areal, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00h às 20:30h, 
sem paragem para almoço e encerramento semanal. -------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 654, de 14/01/2011 � �Têxteis Lar�, de José António Lopes 
Moreira, sito no Largo Alexandre Herculano, em Nelas, com o horário de funcionamento de 
segunda a sexta das 09:00h às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, com paragem para 
almoço das 12:30 às 14:30h e encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 657, de 14/01/2011 � �Café Recanto O Bom Amigo�, sito na Rua 
da Urtigueira, n.º 14, em Vale Madeiros, com o horário de funcionamento das 06:00h às 
02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ---------------------------------------- 
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---- - Registo de entrada n.º 656, de 14/01/2011 � �Estudos e Projectos�, de Carlos M.L. C. 
Machado, sito na Urbanização Ruivo, lote 1 � loja c, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 09:00h às 18:00h, com paragem para almoço das 12.30h às 14:00h e 
encerramento semanal ao sábado e domingo. ---------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 699, de 17/01/2011 � �Café Snack Bar Petisco Bar�, de Maria 
Luísa Rocha Cruz Tavares, sito no Bairro das Toiças, com horário de funcionamento das 
08:00h às 02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao domingo. -------------
---- - Registo de entrada n.º 700, de 17/01/2011 � �Mini � Mercado�, de Maria Fátima 
Sampaio M. Araújo, em Casal Sancho, com o horário de Funcionamento das 08:00h às 
20:00h, com paragem para almoço das 12:00h às 14:00h e encerramento semanal ao domingo 
à tarde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 701, de 17/01/2011 � �Loja Chinesa�, de Yin DaHaz, sito na Rua 
Gago Coutinho, n.º 69, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00h às 20:00h, sem 
paragem para almoço e encerramento semanal. -------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 768, de 18/01/2011 � �Mercearia�, com o horário de 
funcionamento das 07:30h às 20:00h, com paragem para almoço das 12:30 às 14:30 e 
encerramento semanal ao domingo de tarde. -----------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 769, de 18/01/2011 � �Café�, com o horário de funcionamento 
das 07:30h às 02:00h, encerramento semanal ao domingo. -------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 770, de 18/01/20011 � �Oficina�, com horário de funcionamento 
de segunda a sexta das 09:00h às 19.00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, com paragem para 
almoço das 13:00h às 14:30h,encerramento semanal ao domingo. ----------------------------------
---- Estes três estabelecimentos pertencem a José António Narciso dos Santos, sito em 
Moreira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Registo de entrada n.º 702, de 17/01/2011 � �Hotel da Urgeiriça�, sito na Urgeiriça, 
freguesia de Canas de Senhorim, com horário de funcionamento das 00:00h às 24:00h, sem 
paragem para almoço e encerramento semanal. -------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 778, de 18/01//2011 � �Frutaria�, de Maria Madalena Fernandes 
Pinheiro, sito na Rua Viscondessa Taveiro, n.º 45, em Santar, com o horário de 
funcionamento das 09:30h às 19:00h, com paragem para almoço das 12:00h às 14:45h e 
encerramento semanal ao domingo. ----------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 776, de 18/01/2011 � �Clinica Dentária, Ld.ª�, sito na Rua do 
Vilar, n.º 3, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00h às 
19:00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, mediante marcação prévia, com paragem para 
almoço das 12:30h às 14:30h e encerramento semanal ao domingo. --------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 779, de 18/01/2011 � �Pronto-a-Vestir�, de Maria Graciete 
Moreira Rafael Pais, sito na Rua Fonte Nova, n.º 2, r/c, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 09:00h às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, sem paragem para 
almoço e encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 780, de 18/01/2011 � �Aquecimento Central e Canalizações�, de 
Cristina Isabel Henriques Santos Ribeiro, sito na Rua Sacadura Cabral, loja 1, em Nelas, com 
horário de funcionamento das 09:00h às 19:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 
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14:30h e encerramento semanal ao sábado e domingo. -----------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 781, de 18/01/2011 � �Fotografia Estúdio Juvenil, Unip. Lda.�, 
sito no Largo Alexandre Herculano, n.º 56, em Nelas, com o horário de funcionamento de 
segunda a sexta das 09:00 às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, com paragem para 
almoço das 12:30h às 14:30h e encerramento semanal ao domingo. --------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 860, de 19/01/2011 � �Material Eléctrico e Electrodomésticos�, 
de António Simões Coimbras, sito na Rua Direita, n.º 101, em Carvalhal Redondo, com o 
horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00h às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 
13:00h, com paragem para almoço das 12:00h às 14:00h e encerramento semanal ao domingo. 
---- - Registo de entrada n.º 880, de 19/01/2011 � �Padaria, Pastelaria, Doce Pecado�, sito no 
Largo do Municipio, loja 1 r/c esq., em Nelas, com o horário de funcionamento das 06:30h às 
22:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao sábado. ----------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1049, de 21/01/2011 � �Café Rossio�, de Eduardo Manuel Pais de 
Sousa Araújo, sito no Largo do Rossio, n.º 38, em Aguieira, com o horário de funcionamento 
das 06:00h às 02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----------------------
---- À consideração de V.Exª.� --------------------------------------------------------------------------- 
---- 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.7.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2011 � APROVAÇÃO      
---- Presente uma informação, datada de 01 de Fevereiro 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 939, de 20/01/2011 � �Pensão Moderna�, sito na Av.ª Dr. Aurélio 
Gonçalves, em Caldas da Felgueira, com o horário de funcionamento das 00:00h às 24:00h, 
sem paragem para almoço e encerramento semanal. -------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 956, de 20/01/2011 � �Comércio de Moveis�, de António Mendes 
Pereira, sito na Av.ª António Joaquim Henriques, em Nelas, com o horário de funcionamento 
de segunda a sexta das 09:00h às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, com paragem para 
almoço das 12:30 às 14:30 e encerramento semanal ao domingo. ----------------------------------- 
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---- - Registo de entrada n.º 1005, de 20/01/2010 � �Sapataria Morais�, de José Carlos Morais, 
sito no Largo de S. Sebastião, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento de 
segunda a sexta das 09:00h às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, com paragem para 
almoço das 12:30h às 14.30h e sem encerramento semanal. -----------------------------------------                                                                                                          
---- - Registo de entrada n.º 1011, de 20/01/2011 � �Mini Mercado Terra Mar�, de José Carlos 
Morais, sito na Rua Abílio Monteiro, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento de segunda a sexta das 09:00 às 19:30h, ao sábado das 09.00h às 13:00h, com 
paragem para almoço das 12:30h às 14:30h e sem encerramento semanal. ------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 1012, de 20/01/2011 � �Planycorpo, Fisioterapia, Ld.ª�, sito na 
Rua Dr. José Guilherme Faure, Fracção A, n.º 1, em Nelas, com o horário de funcionamento 
de segunda a sexta das 09:00h às 20:00h, ao sábado das 09:00 h às 13.00h, com paragem para 
almoço das 13:00h às 14:00h e encerramento semanal ao domingo. --------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1050, de 21/01/2011 � �Restauração e Bebida�, de Laura Sandra 
da Costa Luz Lima, sito na Rua do Plame, n.º 7, em Vilar Seco, com o horário de 
funcionamento das 08:00h às 02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----
---- - Registo de entrada n.º 1149, de 25/02/2011 � �Serralharia�, José de Campos Ferreira 
Loureiro Borges, sito na Rua Coronel Serpa, n.º 1, em Vilar Seco, com o horário de 
funcionamento das 08:00h às 21:00h, com paragem para almoço das 13:00h às 14:00h e 
encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1150, de 25/01//2011 � �Nova Padaria e Pastelaria II�, de José 
Evaristo Aguiar Fernandes, sito na Rua Sacadura Cabral, em Nelas, com horário de 
funcionamento das 07:00h às 20:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----
---- - Registo de entrada n.º 1151, de 25/01//2011 � �Café Cruzeiro Bar�, de Carlos Alberto 
Niza da Silva, sito Rua do Cruzeiro, n.º 43, em Carvalhal Redondo, com horário de 
funcionamento das 08:00h às 02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----
---- - Registo de entrada n.º 1152, de 25/01/2011 � �Tabacaria�, de Paulo Cardoso & Brito, 
Lda, sito na Rua do Comércio, n.º 121, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento das 08:00 às 19:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:00h e 
encerramento semanal ao domingo à tarde. ------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1154, de 25/01/2011 � �Reparação de Auto�, de Luís de Jesus 
Martins, sito na Zona Industrial, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda à 
sexta das 08:30h às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, com paragem para almoço das 
12:30 às 14:00h e encerramento semanal ao domingo. ------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1055, de 25/01/2011 � �Nova Padaria e Pastelaria�, de José 
Evaristo Aguiar Fernandes, sito na Rua das Flores, em Nelas, com o horário de 
funcionamento de segunda a sexta das 06:00h às 20:00h, ao sábado das 06:00h às 13:00h, e 
encerramento semanal ao domingo a tarde. ------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.Exª.�---------------------------------------------------------------------------- 
---- 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ENCERRAMENTO 

 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora 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. -------------------------------------------------- 

 
A Presidente, 

 
__________________________________________ 

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

 
__________________________________________ 


