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ACTA N.º 15 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE NELAS, REALIZADA EM NOVE DE AGOSTO DE DOIS 
MIL E ONZE  

 
---- Aos nove dias do mês de Agosto 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 quatro votos a favor, do Senhor Vice-Presidente da 
Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques e dos Senhores Vereadores, Adelino José Borges 
Amaral, Dr. Jorge David Sousa Paiva e Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e três 
abstenções, da Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo 
Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas e Helder 
José Gomes Ambrósio, a acta da reunião ordinária pública anterior, realizada em 26 de Julho 
de 2011, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para efeitos imediatos. ---
---- A Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro 
e os Senhores Vereadores, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas e Helder José Gomes 
Ambrósio, declararam que se abstiveram na votação da aprovação da acta da reunião 
ordinária pública, realizada em 26 de Julho de 2011, por não terem estado presentes nessa 
reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 

---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 210.598,98� (duzentos e dez mil quinhentos e 
noventa e oito euros e noventa e oito cêntimos); - De operações extra orçamentais: 236.502,52 
� (duzentos e trinta e seis mil quinhentos e dois euros e cinquenta e dois cêntimos). ------------ 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 

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

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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---- O Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva apresentou uma proposta de deliberação 
sobre os Incêndios florestais, que assolaram o Concelho de Nelas, no passado dia 28 de Julho 
de 2011, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------- 
---- �No passado dia 28 de Julho, foi o Município de Nelas, fustigado por um conjunto de 
incêndios, que provocaram danos materiais e ambientais, cujo valor será difícil apurar com 
exactidão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, apesar dos prejuízos, a capacidade de intervenção do mecanismo de Protecção 
Civil instalado no Concelho e na região e, a partir de determinada altura da ocorrência, 
também os mecanismos de coordenação e comando nacionais, permitiram evitar males 
maiores, sendo, por todos os envolvidos, reconhecida a grande capacidade de resposta quer 
dos bombeiros e outros agentes locais, quer dos agentes de fora de concelho que intervieram 
na acção. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----Assim, importa reconhecer o trabalho e empenho de todos os envolvidos, nomeadamente 
de todas as corporações de Bombeiros, dos aparelhos de Comando e Coordenação Distrital e 
Nacional, dos Grupos de Militares, dos cidadãos que colaboram nas tarefas de logística e 
abastecimento alimentar e também dos funcionários da autarquia envolvidos nas acções da 
Protecção Civil Municipal. -------------------------------------------------------------------------------- 
----Termos em que se propõe a atribuição de um voto de louvor a todas as entidades e pessoas 
mencionadas, particularizando nas entidades constantes da informação do Serviço Municipal 
de Protecção Civil, que se anexa. ------------------------------------------------------------------------ 
---- - ABV Almoçageme; ABV Colares; ABV Sacavém; ABV Sátão; ABV Alg Mem-
Martins; ABV Alhandra; ABV Arganil; ABV Bucelas; ABV Estoril; ABV Linda-a-Pastora; 
ABV Mangualde; ABV Merceana; ABV Montelavar; ABV Sintra; ABV Viseu; AFOCELCA; 
AHBV Amadora; AHBV Batalha; AHBV Cascais; AHBV Gouveia; AHBV Juncal; AHBV 
Leiria; AHBV Loriga; AHBV Loures; AHBV Marinha Grande; AHBV Porto de Mós; AHBV 
Seia; AHBV V Nova de Tazem; AHBV Alcabideche; AHBV Algés; AHBV Armamar; 
AHBV Cabanas Viriato; AHBV Canas Senhorim; AHBV Caneças; AHBV Carregal do Sal; 
AHBV Castro Daire; AHBV Cinfães; AHBV Coja; AHBV Dafundo; AHBV Ervedosa 
Douro; AHBV Lagares Beira; AHBV Lamego; AHBV Maceira; AHBV Manteigas; AHBV 
Moimenta Beira; AHBV Mortágua; AHBV Nelas; AHBV Oeiras; AHBV Oliveira Hospital; 
AHBV Oliveira de Frades; AHBV Paço de Arcos; AHBV Penalva Castelo; AHBV Penedono; 
AHBV Queluz; AHBV S J Pesqueira; AHBV S. Pedro do Sul; AHBV Santa Comba Dão; 
AHBV Sta Cruz Trapa; AHBV Tábua; AHBV Tabuaço; AHBV Tarouca; AHBV Tondela; 
AHBV V N Oliveirinha; AHBV V Nova de Paiva; AHBV Vouzela; AHBV Zambujal; 
CODIS CDOS VISEU; CNOS; CODISII; CDOS09 Comando Distrital de Operações de 
Socorro da Guarda; CVSP Moscavide e Portela; CVSP São Pedro do Sul; CVSP S Pedro 
Sintra; CVSP S Pedro Sintra; LAGO182.5A EPF; FEB Comando; FEB Grupo Guarda; FEB 
Grupo Setúbal; GAUF02; GAUF05; MILITARES e Distrinelas, Supermercados, Ld.ª.� -------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atendendo à proposta atrás descrita, aprovar a 
atribuição de um Voto de Louvor a todas as entidades constantes do anexo da referida 
proposta, que lhes deverá ser comunicada. ------------------------------------------------------------- 

 
ORDEM DO DIA 
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1 � OBRAS PÚBLICAS 

 
1.1.E.M. MOREIRA � NELAS � AQUISIÇÃO DE TERRENO A VITOR MANUEL 
DOS SANTOS PEREIRA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 27 de Julho de 2011, do Técnico Superior, Dr. Luís 
Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �E.M. Moreira - Nelas. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Para abertura da E.M. Moreira � Nelas estes Serviços contactaram o proprietário Vitor 
Manuel dos Santos Pereira, contribuinte n.º 121272273, residente na Rua António da Silva, 
n.º 165 � 1.º C, 2750-101 Cascais, que acordou o seguinte. ------------------------------------------ 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 
150 Com a abertura da E.M. Moreira � Nelas é ocupada na parcela do 

proprietário a área de 578 m2.  
 
 
 
 
2.497,00 � 

Terreno 578 1,50 � 867,00 � 
Pinheiros 36 30,00 � 1.080,00 � 

Árvore de Fruto 11 50,00 � 550,00 � 
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Atendendo a que os preços unitários se encontram dentro do praticado na zona, julga-se 
ser de aceitar os valores propostos. ---------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a expropriação de um terreno, com 
pinheiros e árvores de fruto, para a obra de construção de �E.M. Moreira - Nelas�, pertencente 
a Vitor Manuel dos Santos Pereira, residente em Cascais, pela quantia de dois mil 
quatrocentos e noventa e sete euros, nos termos e de acordo com a informação do Técnico 
Superior, Dr. Luis Costa, atrás descrita. -----------------------------------------------------------------
---- Mais deliberou, também por unanimidade, aprovar o seu pagamento. ------------------------ 
1.2.LIGAÇÃO DA ROTUNDA DAS EIRAS À EN234, EM NELAS � PRORROGAÇÃO 
DO PRAZO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta Ref.ª. MF-RO 315IF 1/11 datada de 01 de Agosto de 2011, da 
EMBEIRAL, Engenharia e Construção, S.A. que a seguir se transcreve: --------------------------
-----�Exmo Senhor Presidente do Município de Nelas-------------------------------------------------
-----�Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. 234, em Nelas� Prorrogação de Prazo-----------------
-----Atendendo á decisão de V. Ex.ª de introduzir redes de água e de esgotos na obra acima 
referida, que não estavam contempladas no projecto de execução, solicita a V. Ex.ª uma 
prorrogação graciosa do prazo de execução pelo período de 3 meses, que corresponde 
sensivelmente ao tempo que a Autarquia gastou na sua execução, por administração directa, 
destas infra-estruturas. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Gratos pela atenção�----------------------------------------------------------------------------------- 
----A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a prorrogação graciosa do prazo de 
execução da obra �Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. 234, em Nelas�, por um periodo de 
mais três meses. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2 - PATRIMÓNIO MUNICIPAL 
 

2.1.HASTA PÚBLICA PARA VENDA DE PARCELA DE TERRENO, SOBRANTE 
DAS EXPROPRIAÇÕES DA VARIANTE DA AGUIEIRA, EM AGUIEIRA 
---- Na sequência da deliberação tomada em reunião ordinária pública desta Câmara 
Municipal, realizada em 28 de Junho de 2011, a Câmara procedeu á hasta pública, para venda 
da parcela de terreno sobrante das expropriações da Variante da Aguieira, em Aguieira. ------- 
---- A Senhora Presidente procedeu à leitura do Edital publicitário das condições de venda, 
datado de 29 de Junho de 2011, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------ 
---- �Venda de parcela de terreno sobrante das expropriações da Variante da Aguieira, em 
Aguieira ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, Presidente da Câmara Municipal 
de Nelas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Torna público, que, na sequência da deliberação da Câmara Municipal, tomada em sua 
reunião ordinária pública, realizada em 28 de Junho de 2011, se vai proceder à venda, por 
hasta pública, de uma parcela de terreno, propriedade do Município, localizado em Aguieira, 
sobrante das expropriações da �Variante da Aguieira�, inscrita na matriz predial rústica da 
Freguesia de Aguieira sob o art.º n.º 1884 e descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Nelas, sob o n.º 877/20000704, nas seguintes condições:  -------------------------------------------- 
---- 1.º - Valor base de licitação - 2.000,00 �; ---------------------------------------------------------- 
---- 2.º - Valor de cada lanço � 100,00 �. ----------------------------------------------------------------
---- 3.º - A alienação, em hasta pública, terá lugar na reunião da Câmara Municipal de Nelas, a 
realizar no Salão Nobre desta Autarquia, no dia 09 de Agosto de 2011, pelas 15,00 horas;  ----
---- 4.º - O valor da venda obtido deverá ser liquidado na Tesouraria da Câmara Municipal, da 
seguinte forma: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) � Entrada � 10% do valor total da compra, a liquidar até às 16,00 horas do dia seguinte; 
---- b) � Restante � A pagar no acto da celebração da escritura de compra e venda. --------------
---- Para constar e para os devidos efeitos se publica o presente Edital e outros de igual teor, 
que vão ser afixados nos lugares públicos do costume. -----------------------------------------------
---- E eu, José Carlos Pires Borges, Coordenador Técnico de Expediente Geral, Arquivo e 
Apoio aos Órgãos Autárquicos, servindo de Chefe da Unidade Orgânica Administrativa do 
Município de Nelas, o subscrevi.� ----------------------------------------------------------------------- 
---- Seguidamente, a Senhora Presidente da Câmara perguntou ao Ex.m.º Público presente na 
sala se havia alguém interessado na aquisição da parcela de terreno. ------------------------------- 
----Interveio o Sr. António Costa Pais Santos, de Aguieira, afirmando que, embora o valor 
base de licitação fosse muito caro, estava interessado na sua aquisição pela importância de 
2.000,00 �, valor base de licitação. ---------------------------------------------------------------------- 
----A Senhora Presidente perguntou, se mais alguém oferecia mais. -------------------------------- 
---- Como não houve mais nenhuma proposta, a Câmara deliberou, por unanimidade, vender 
ao Sr. António Costa Pais Santos, o terreno inscrito na matriz predial rústica da Freguesia de 
Aguieira, sob o art.º n.º 1884 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Nelas, sob o 
n.º 877/20000704, pela importância de 2.000,00� (dois mil euros). -------------------------------- 
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2.2.AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIO PARA CASA DA CULTURA, EM CANAS DE 
SENHORIM � RECTIFICAÇÃO 
----Presente uma informação, datada de 02 de Agosto de 2011, da Unidade Orgânica de 
Projectos e Planeamento Municipal, que a seguir se transcreve: ------------------------------------ 
---- �Casa da Cultura em Canas de Senhorim � Aquisição de imóvel � Rectificação------------- 
---- I. Em reunião da Ex.ma Câmara Municipal de 12/07/2011, foi deliberado aprovar a 
aquisição do edifício conhecido como �Casa do Frazão�em Canas de Senhorim para aí 
instalar a futura Casa da Cultura, pelo valor de 152.262,0011�, sem especificar o artigo 
matricial correspondente. ---------------------------------------------------------------------------------- 
----II. Na posse destes elementos, solicito a V. Ex.ª a rectificação da referida deliberação, de 
maneira a constar o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Aquisição do Artº. Matricial 1164 sito à Rua do Paço, nº 54 � 56 em Canas de Senhorim, 
com S.C.318,50 m2; Pátio 550,00 m2 e Dep. 422,00 m2 pelo valor global de 152.262,00�.---- 
---- Á superior consideração de V. Ex.ª� ---------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a rectificação da deliberação tomada em 
reunião de Câmara de 12/07/2011, relativa à aquisição do imóvel �Casa do Frazão�, em Canas 
de Senhorim, no sentido de constar o Art.º Matricial 1164, sito à Rua do Paço, nº 54 � 56 em 
Canas de Senhorim, com S.C.318,50 m2; Pátio 550,00 m2 e Dep. 422,00 m2, nos termos e de 
acordo com a informação da Unidade Orgânica de Projectos e Planeamento Municipal, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

3 - DIVERSOS 
 

3.1.RSI � RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO � NÚCLEO LOCAL DE 
INSERÇÃO DE NELAS � �FÉRIAS EM ACÇÃO� � LEONARDO SANTOS 
ALMEIDA � PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELA 
FREQUÊNCIA DO PROGRAMA DAS ACTIVIDADES DE VERÃO �FÉRIAS EM 
ACÇÃO� � APROVAÇÃO 
---- Presente o ofício datado de 25 de Julho de 2011, do RSI � Rendimento Social de Inserção 
� Núcleo Local de Inserção de Nelas, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 
---- Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas--------------------------------------
---- �Férias em Acção� � Leonardo Santos Almeida---------------------------------------------------
---- O Núcleo Local de Inserção de Nelas tem como objectivo o combate à pobreza e exclusão 
social, promovendo a inserção social e económica de indivíduos e famílias em situação de 
vulnerabilidade. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No âmbito das nossas funções, acompanhamos um agregado familiar composto por mãe, 
Maria Helena Fernandes Almeida e filho menor, Leonardo Santos Almeida, residente na vila 
de Nelas. A criança foi integrada nas actividades de verão do concelho, designadas �Férias em 
Acção�, que frequentou durante todo o mês de Julho. ------------------------------------------------
---- Tendo em conta que a frequência das actividades supracitadas, exige um pagamento 
diário de refeições, e que este agregado familiar tem uma situação social e económica de 
grande carência, significando o pagamento das mesmas, um acréscimo às despesas mensais da 
família, vimos solicitar que lhe seja concedida isenção do pagamento da referida mensalidade, 
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sob pena de estarmos a agravar a situação social e económica desta família. ----------------------
---- Agradecendo desde já a colaboração prestada.�----------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a isenção do pagamento da mensalidade 
pelo fornecimento diário das refeições fornecidas à criança atrás indicada, no programa 
�Férias em Acção�, correspondente ao programa realizado no mês de Julho. --------------------- 
3.2.NOMEAÇÃO DE INTERLOCUTOR MUNICIPAL PARA O ZONAMENTO 2011 
---- Presente a circular: 97/2011-AGIRAO, datado de 30 de Maio de 2011, da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 
----�IMI --- Interlocutores municipais ------------------------------------------------------------------- 
----1.Nos termos das alíneas a) e b) do artº. 62º do Código do Imposto Municipal sobre 
Imóveis, compete à Comissão Nacional de Avaliação de Prédios Urbanos (CNAPU), propor 
trienalmente o Zonamento em cada Município , com base designadamente em elementos 
fornecidos pelos peritos locais e regionais e pelas entidades representadas nessa Comissão, 
para vigorarem por três anos seguintes em cada Município. ----------------------------------------- 
---- O ponto 7.4 do protocolo, estabelecido entre o Ministério das Finanças e a ANMP no 
âmbito da reforma da Tributação sobre o património, refere que �em cada Município, por 
deliberação da respectiva Câmara Municipal, será nomeado um técnico com habilitações 
adequadas, para servir de interlocutor junto dos serviços locais da Direcção-Geral dos 
Impostos e os coadjuvar, nomeadamente na fixação do Zonamento de cada um deles�. --------- 
---- No âmbito do processo de revisão, está previsto durante o próximo mês de Junho o início 
dos trabalhos inerentes à elaboração das propostas de revisão/actualização do Zonamento. 
Esses trabalhos são da responsabilidade dos peritos nomeados para cada serviço de finanças, 
que à semelhança do que aconteceu aquando da elaboração do Zonamento anterior, carecem 
da colaboração de um técnico interlocutor de cada Município. -------------------------------------- 
----2. Para este efeito, vimos assim solicitar que, até ao dia 9 de Junho, nos sejam enviados os 
dados referentes ao interlocutor indicado por essa Câmara Municipal, nomeadamente: -------- 
----� Nome --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----� Função e habilitações -------------------------------------------------------------------------------- 
----� Endereço de correio electrónico -------------------------------------------------------------------- 
----� Contacto telefónico preferencial -------------------------------------------------------------------- 
----3.Agradecemos desde já que a referida data não seja ultrapassada, dado que irão ser 
agendadas para a 2ª. quinzena de Junho e a 1ª: quinzena de Julho acções de formação 
ministradas por técnicos da DGCI, em colaboração com a ANMP e, provavelmente, de 
diversas Comunidades Intermunicipais e Áreas Metropolitanas. ------------------------------------ 
----As referidas acções não serão repetidas posteriormente, pelo que é indispensável que nos 
sejam indicados os técnicos atrás referidos para que esse Município possa beneficiar da 
formação que será fornecida. ---------------------------------------------------------------------------- 
----4.Tendo sido ministrada formação, em 2009, pela DGCI e pela ANMP, para os técnicos 
nomeados por cada Câmara Municipal, para as �comissões de segundas avaliações dos 
prédios urbanos� (nos termos do Código do IMI), poderá ser útil e vantajoso que seja 
rentabilizada essa situação, através da nomeação, agora, do mesmo representante desse 
Município. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----Em caso de dúvida, poderá ser contactada a ANMP (Amélia Girão) - agirao@anmp.pt ou 
239404434) para verificação do nome do técnico então indicado por essa Câmara Municipal. 
----A Câmara deliberou, por unanimidade indicar o Sr. Chefe de Divisão Engº. Luís Adelino 
Guerra Almeida Ferreira, como interlocutor Municipal, junto dos serviços locais da Direcção-
Geral dos Impostos e os coadjuvar, nomeadamente na fixação do Zonamento de cada um 
deles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.3.PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE NELAS E O NÚCLEO DÃO NELAS BTT - RATIFICAÇÃO 
---- Presente um protocolo de Colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal de Nelas e o 
Núcleo Dão Nelas, BTT, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------- 
---- �Entre a Câmara Municipal de Nelas, na qualidade de primeira outorgante e o Núcleo Dão 
Nelas BTT, na qualidade de segundo outorgante, é celebrado o presente Protocolo de 
Colaboração, o qual se regerá nos termos das  seguintes cláusulas: --------------------------------- 
----1. A Câmara Municipal de Nelas é o órgão representativo do Município de Nelas, e 
responsável pela gestão e direcção das Piscinas Municipais de Nelas e do Cine Teatro de 
Nelas, de acordo com os seus respectivos Regulamentos de Funcionamento. ---------------------
----2. No uso dessa competência e com objectivo de fomentar a prática desportiva, incutir o 
gosto e o prazer pela cultura em geral, reforçando igualmente o convívio interpessoal e 
simultaneamente incentivar ao desenvolvimento do Associativismo, a primeira outorgante, 
concede aos associados da segunda outorgante, os seguintes descontos nas Taxas de 
Utilização dos serviços disponibilizados nas seguintes Instalações Municipais: ------------------ 
---- Na Piscina Municipal Coberta: ---------------------------------------------------------------------- 
---- - 50% de Desconto na Taxa de Mensalidade e na Taxa de Utilização Livre; ---------------- 
----Na Piscina Municipal Descoberta; ------------------------------------------------------------------- 
---- 50% Desconto nos Bilhetes de Entrada Individual (Utilização Livre) ------------------------- 
----No Cine Teatro de Nelas ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 50% de Desconto no Bilhete de Entrada, nas sessões de Cinema e Teatro -------------------- 
----3.Devem os Associados do segundo outorgante, ser portadores da identificação de 
associadas, para que lhes possam ser concedidos os descontos acima referidos. ----------------- 
----4. As cláusulas deste protocolo vigorarão por um período de dois anos, considerando-se 
prorrogado por sucessivos períodos iguais e nas mesmas condições, caso não seja revogado 
por qualquer das partes nos termos da lei. -------------------------------------------------------------- 
---- 5. O presente protocolo vai ser assinado pelos representantes legais das Instituições 
envolvidas, ficando um exemplar na posse de cada outorgante. ------------------------------------- 
----A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Protocolo de Colaboração, atrás descrito, 
celebrado entre a Câmara Municipal de Nelas e o Núcleo Dão Nelas BTT. ----------------------- 
 

4 - CONTABILIDADE 
 
4.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Julho de 2011, no total de 879.931,10� (oitocentos e setenta e nove mil 
novecentos e trinta e um euros e dez cêntimos), referente a Operações Orçamentais e no total 

mailto:agirao@anmp.pt
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de 92.882,09� (noventa e dois mil oitocentos e oitenta e dois euros e nove cêntimos), 
referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de 
Contabilidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.2.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES 
DO PLANO DE 2011 � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal para o ano de 
2011, n.º 13, e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2011, n.º 10, as quais ficam 
anexas a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------------- 

 
5 - OBRAS PARTICULARES 

 
5.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ART.º 65.º, DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI N.º 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
5.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada 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 29 de Julho de 2011, a qual fica anexa à acta (Anexo II), fazendo dela parte 
integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a licenças e autorizações de construção e utilização emitidas no período 
compreendido entre 18 e 29 de Julho de 2011, a qual fica anexa a esta acta (Anexo III), 
fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------- 
5.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
ENTRADOS NOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos e autorizações administrativas de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados nos Serviços de 
Urbanização e Edificação no período compreendido entre 18 e 29 de Julho de 2011, a qual 
fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------- 
5.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS E ADMISSÕES DE COMUNICAÇÃO 
PRÉVIA OU SUAS PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO 
DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � 
APROVAÇÃO  
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---- 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 29 de Julho de 2011, a qual fica 
anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------- 
5.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS 
DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100º. E 101º., DO 
CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO � APROVAÇÃO  
 ---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos processos de edificação, 
precedidos de audiência prévia, nos termos dos artigos 100.º e 101.º, do Código do 
Procedimento Administrativo, no período compreendido entre 20 de Julho a 2 de Agosto de 
2011, constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à 
acta (Anexo VI), fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------------------- 
---- Ausentou-se da reunião a Senhora Presidente da Câmara ----------------------------------
5.4.CENTRO PAROQUIAL DE VILAR SECO � PEDIDO DE ISENÇÃO DO 
PAGAMENTO DAS TAXAS MUNICIPAIS - TAXAS PELA EXECUÇÃO DO 
RAMAL DE ÁGUA E ESGOTOS, CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E 
RESPECTIVAS TAXAS ADMINISTRATIVAS � ISENTAR, OU REDUZIR, OU 
INDEFERIR O PEDIDO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 28 de Julho de 2011, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais � Taxas pela execução do ramal 
de água e esgotos, contrato de fornecimento de água e respectivas taxas administrativas � 
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 das taxas municipais devidas pelo 
contrato de abastecimento de água (execução dos ramais e fornecimento), 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 do pedido. --------------------------------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento legal: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, n.º 2, da alínea 
c), do artigo 5.º: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Na medida do interesse público municipal de que se revistam os actos cujo 
licenciamento se pretende obter, ou as prestações de serviços requeridas, podem ainda 
beneficiar de isenção, ou de redução do pagamento de taxas e outras receitas municipais: ------
---- - Alínea c) As associações religiosas, culturais, desportivas, profissionais, ou recreativas, 
legalmente constituídas e as comissões fabriqueiras de igrejas e capelas pelas actividades que 
se destinem, directamente, à realização dos seus fins estatutários; ---------------------------------- 
---- 2. As isenções e reduções referidas no número anterior não afastam a necessidade de 
apresentação de requerimento dirigido à Câmara Municipal das necessárias licenças, quando 



 
Fls.__________ 

Reunião de 09-08-2011 

 

10

devidas, nos termos da lei, ou Regulamento Municipal, nem dispensam o prévio 
licenciamento municipal a que houver lugar. ----------------------------------------------------------- 
---- 3. As isenções e reduções referidas no n.º 2 serão concedidas por deliberação da Câmara 
Municipal mediante requerimento dos interessados e apresentação de prova da qualidade em 
que requerem e dos requisitos exigidos para a concessão da isenção ou redução. ----------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade interessada apresenta um requerimento de isenção do pagamento das taxas 
municipais do contrato de abastecimento de água (execução dos ramais e fornecimento) � 
Taxas administrativas (17,91 � + 25,40 �) a execução dos ramais (orçamento: 616,97 �), 
alegando ter direito à isenção devido à sua natureza jurídica religiosa e formação social, 
cultural e moral. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, como o pedido se encontra devidamente instruído, deixo à consideração 
de V.ª Ex.ª isentar, reduzir, ou indeferir o pedido. ----------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o Centro Paroquial de Vilar Seco, do 
pagamento das taxas municipais devidas pelo contrato de abastecimento de água (execução 
dos ramais e fornecimento), da Creche e Centro de Dia de Vilar Seco, nos termos e de acordo 
com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------------------
---- Regressou à Reunião a Sra. Presidente da Câmara. ------------------------------------------
5.5.CENTRO SOCIAL DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DE VILA 
RUIVA � PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS MUNICIPAIS - 
TAXAS PELA LICENÇA DE REALIZAÇÃO DE UM DIVERTIMENTO PÚBLICO E 
LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO DE FESTA POPULAR NOS DIAS 06 E 07 DE 
AGOSTO DE 2011 � ISENTAR, OU REDUZIR, OU INDEFERIR O PEDIDO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 26 de Julho de 2011, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais � Taxas pela licença de realização 
de um divertimento público e licença especial de ruído de festa popular nos dias 06 e 07 de 
Agosto de 2011 � Isentar, ou Reduzir, ou Indeferir o pedido. Local: Vila Ruiva. Requerente: 
Centro Social Desportivo, Cultural e Recreativo de Vila Ruiva ------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento das taxas municipais devidas pela 
emissão de licença de realização de um divertimento público e licença especial de ruído de 
festa popular, 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 das respectivas certidões. ----------- 
---- II � Enquadramento legal: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, n.º 2, da alínea 
c), do artigo 5.º: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Na medida do interesse público municipal de que se revistam os actos cujo 
licenciamento se pretende obter, ou as prestações de serviços requeridas, podem ainda 
beneficiar de isenção, ou de redução do pagamento de taxas e outras receitas municipais: ------
---- - Alínea c) As associações religiosas, culturais, desportivas, profissionais, ou recreativas, 
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legalmente constituídas e as comissões fabriqueiras de igrejas e capelas pelas actividades que 
se destinem, directamente, à realização dos seus fins estatutários; ---------------------------------- 
---- 2. As isenções e reduções referidas no número anterior não afastam a necessidade de 
apresentação de requerimento dirigido à Câmara Municipal das necessárias licenças, quando 
devidas, nos termos da lei, ou Regulamento Municipal, nem dispensam o prévio 
licenciamento municipal a que houver lugar. ----------------------------------------------------------- 
---- 3. As isenções e reduções referidas no n.º 2 serão concedidas por deliberação da Câmara 
Municipal mediante requerimento dos interessados e apresentação de prova da qualidade em 
que requerem e dos requisitos exigidos para a concessão da isenção ou redução. ----------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Os interessados apresentaram um requerimento de isenção do pagamento das taxas 
municipais devidas pela licença de realização de um divertimento público e licença especial 
de ruído, por ser considerado um centro cultural e recreativo. --------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, como o pedido se encontra devidamente instruído, deixo à consideração 
de V.ª Ex.ª isentar, reduzir, ou indeferir o pedido. ----------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o Centro Social Desportivo, Cultural e 
Recreativo de Vila Ruiva, do pagamento das taxas municipais devidas pela realização de um 
divertimento público e licença especial de ruído de festa popular, a realizar naquela localidade 
nos dias 06 e 07 de Agosto de 2011, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------
5.6.CENTRO DE REUNIÃO E CONVÍVIO DAS COMUNIDADES RURAIS DAS 
CARVALHAS � PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS 
MUNICIPAIS - TAXAS PELA LICENÇA DE REALIZAÇÃO DE RECINTO 
IMPROVISADO E LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO DE FESTA POPULAR NOS 
DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2011 � ISENTAR, OU REDUZIR, OU INDEFERIR O 
PEDIDO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 26 de Julho de 2011, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais � Taxas pela licença de realização 
de recinto improvisado e licença especial de ruído de festa popular nos dias 13 e 14 de Agosto 
de 2011 � Isentar, ou Reduzir, ou Indeferir o pedido. Local: Carvalhas. Requerente: Centro de 
Reunião e Convívio das Comunidades Rurais de Carvalhas ---------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento das taxas municipais devidas pela 
emissão de licença de recinto improvisado e licença especial de ruído de festa popular, 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 das respectivas certidões. ------------------------------------- 
---- II � Enquadramento legal: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, n.º 2, da alínea 
c), do artigo 5.º: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Na medida do interesse público municipal de que se revistam os actos cujo 
licenciamento se pretende obter, ou as prestações de serviços requeridas, podem ainda 
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beneficiar de isenção, ou de redução do pagamento de taxas e outras receitas municipais: ------
---- - Alínea c) As associações religiosas, culturais, desportivas, profissionais, ou recreativas, 
legalmente constituídas e as comissões fabriqueiras de igrejas e capelas pelas actividades que 
se destinem, directamente, à realização dos seus fins estatutários; ---------------------------------- 
---- 2. As isenções e reduções referidas no número anterior não afastam a necessidade de 
apresentação de requerimento dirigido à Câmara Municipal das necessárias licenças, quando 
devidas, nos termos da lei, ou Regulamento Municipal, nem dispensam o prévio 
licenciamento municipal a que houver lugar. ----------------------------------------------------------- 
---- 3. As isenções e reduções referidas no n.º 2 serão concedidas por deliberação da Câmara 
Municipal mediante requerimento dos interessados e apresentação de prova da qualidade em 
que requerem e dos requisitos exigidos para a concessão da isenção ou redução. ----------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Os interessados apresentaram um requerimento de isenção do pagamento das taxas 
municipais devidas pela licença de recinto improvisado e licença especial de ruído, de acordo 
com estatutos internos, no qual definem que a associação tem por fim a promoção cultural, 
recreativa e económica não lucrativa, conforme cópia em anexo. ----------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, como o pedido se encontra devidamente instruído, deixo à consideração 
de V.ª Ex.ª isentar, reduzir, ou indeferir o pedido. ----------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o Centro de Reunião e Convívio das 
Comunidades Rurais de Carvalhas, do pagamento das taxas municipais devidas pela emissão 
de licença para um recinto improvisado e licença especial de ruído de festa popular, a realizar 
naquela localidade nos dias 13 e 14 de Agosto de 2011, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------------------------- 
 
5.7.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: VALE DE LOBOS, 
FREGUESIA DE SANTAR. REQUERENTES: ELISABETE MARIA SILVA PINA E 
OLGA SOFIA SILVA PINA AMARAL � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 28 de Julho de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de um prédio rústico. Local: 
Vale de Lobos, Freguesia de Santar. Requerentes: Elisabete Maria Silva Pina e Olga Sofia 
Silva Pina Amaral. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. As duas requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade do terreno rústico, sito ao �Vale de Lobos�, artigo n.º 1364, localizado em 
Santar, sendo ½ a favor de cada uma. ------------------------------------------------------------------- 
---- 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 das requerentes Elisabete Maria Silva Pina e Olga Sofia Silva Pina 
Amaral, do prédio rústico, sito ao �Vale de Lobos�, inscrito na matriz predial rústica da 
Freguesia de Santar, sob o artigo número 1364, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------------------------------------- 
 
5.8.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�PAPELARIA E LIVRARIA�. LOCAL: RUA DR. ABEL PAIS CABRAL, EDIFÍCIO 
ELITE, EM NELAS. REQUERENTE: SOHO � COMÉRCIO DE ARTIGOS DE 
PAPELARIA E REVESTIMENTOS, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 28 de Julho de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão de mapa de horário para o ano de 2011 �Papelaria e Livraria�. 
Local: Rua Dr. Abel Pais Cabral, Edifício Elite, em Nelas. Requerente: SOHO � Comércio de 
Artigos de Papelaria e Revestimentos, Ld.ª ------------------------------------------------------------ 
---- I - Pretensão do Requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A empresa requerente solicita a concessão do mapa de horário do seu estabelecimento. 
---- II � Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos de comércio poderão estar abertos até às 24 horas de todos os dias da 
semana, artigo 3.º, do Capitulo II. ------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. De acordo com o artigo 16.º, do regulamento, para que o requerente possa explorar o 
seu estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário. ----------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 09:00 h 
às 19:00 h, de Segunda a Sexta-Feira, com paragem para almoço das 13:00 h às 15:00 h. Aos 
Sábados funciona das 09:00 h às 13:00 h e encerra aos Domingos. ----------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de mapa de horário para o 
estabelecimento de Papelaria e Livraria, sito na Rua Dr. Abel Pais Cabral, Edifício Elite, em 
Nelas, em que é requerente a Firma SOHO � Comércio de Artigos de Papelaria e 
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Revestimentos, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.9.PEDIDO DE RENOVAÇÃO E ALTERAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ANO DE 2011 �ERGOVISÃO�. LOCAL: EDIFÍCIO CENTRAL, LOJA 02, EM 
NELAS. REQUERENTE: ERGOVISÃO � COMÉRCIO E INDÚSTRIAS DE 
ÓPTICAS, S.A. � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 14 de Julho de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de renovação e alteração de mapa de horário para o ano de 2011 �Ergovisão�. 
Local: Edifício Central, Loja 02, em Nelas. Requerente: Ergovisão � Comércio e Indústrias de 
Ópticas, S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- I - Solicitação do Requerente: ------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. A empresa requerente solicita a renovação do mapa de horário do seu estabelecimento. 
---- II � Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de Nelas, artigo 18.º, o 
mapa de horário é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua renovação 
anual. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário, das 10:00 h 
às 19:00 h, de Segunda a Quinta-Feira, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e à 
Sexta-Feira das 09:30 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h. Aos 
Sábados funciona das 09:00 h às 12:30 h e encerra aos Domingos. ----------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a renovação com a alteração de mapa de 
horário para o estabelecimento Ergovisão, sito no Edifício Central, Loja 02, em Nelas, em que 
é requerente a Firma Ergovisão � Comércio e Indústria de Ópticas, S.A., nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------- 
 

 
 

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

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

 
__________________________________________ 


