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ACTA N.º 9 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE NELAS, REALIZADA EM DEZ DE MAIO DE DOIS MIL E 
ONZE  

 
---- Aos dez dias do mês de Maio 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 unanimidade, a acta da reunião ordinária pública anterior, 
realizada em 26 de Abril de 2011, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, 
para efeitos imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 

---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 340.805,66 � (trezentos e quarenta mil 
oitocentos e cinco euros e sessenta e seis cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
227.560,39 � (duzentos e vinte e sete mil quinhentos e sessenta euros e trinta e nove 
cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA 

 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou o seguinte assunto para ser incluído na 
Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Proposta de contrato de prestação de serviços de assessoria ao nível dos cuidados de 
saúde com o médico Dr. Fernando Augusto Marques Dias � Aprovação. ------------------------- 
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre este assunto, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-lo na ordem de trabalhos da 
presente reunião, nos termos do artigo 83.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------- 
 

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

 
ORDEM DO DIA 
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1 � AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

1.1.PROPOSTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 
AO NÍVEL DOS CUIDADOS DE SAÚDE COM O MÉDICO DR. FERNANDO 
AUGUSTO MARQUES DIAS � APROVAÇÃO  
---- Presente uma proposta, datada de 06 de Maio de 2011, da Senhora Presidente da Câmara, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Contrato de prestação de serviços de assessoria ao nível dos cuidados de saúde com o 
médico Fernando Augusto Marques Dias � Cédula Profissional n.º 28910 ------------------------
---- No âmbito da transferência de atribuições e competências para as autarquias locais, na 
área da Saúde e da Acção Social, de acordo com o artigo 22.º e 23.º, da Lei n.º 159/99, de 14 
de Setembro, e no sentido de promover a execução de medidas tendentes à prestação de 
cuidados de saúde às populações mais carenciadas, assim como colaborar na detecção das 
carências da população em serviços de saúde, e com os serviços de saúde no diagnóstico da 
situação sanitária da comunidade e dar-lhes o devido encaminhamento, foram identificadas 
lacunas ao nível do serviço de saúde, prestado às populações servidas pelas extensões de 
Carvalhal Redondo e Santar, nomeadamente, no que respeita às consultas médicas 
actualmente insuficientes para as necessidades das referidas populações. -------------------------
---- No âmbito do Regime de Cooperação entre o Município de Nelas, o Centro de Saúde de 
Nelas, e as suas Extensões de Carvalhal Redondo e Santar, aos mais diversos níveis, são já 
desenvolvidas as seguintes actividades: ----------------------------------------------------------------- 
---- - No desenvolvimento de actividades ao nível da promoção e educação para a saúde, a 
Câmara Municipal no âmbito de uma parceria com as Unidades de Saúde de Nelas, 
desenvolve um Projecto de Actividade Física em população com a diabetes, especificamente 
direccionada para a população do concelho com a doença diagnosticada; -------------------------
---- - Na cedência de recursos humanos na área administrativa; -------------------------------------
---- - Na requalificação e cedência de instalações; ----------------------------------------------------- 
---- - Aquisição de viaturas; ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Entre outros. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- No sentido de suprir as necessidades diagnosticadas ao nível do serviço de saúde, às 
populações servidas pelas extensões de Carvalhal Redondo e Santar e tendo em conta o 
volume crescente de situações sinalizadas de carência médica, nomeadamente ao nível da 
obtenção de consultas, o Município de Nelas assumiu o compromisso de assegurar uma maior 
cobertura do serviço médico nestas extensões, para complementar o horário assegurado pelo 
centro de saúde, uma vez que são freguesias com uma população idosa, com fracos recursos e 
com alguns problemas sociais. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Esta assessoria torna-se necessária para dar resposta às necessidades dessas populações, 
que possuem extensões do Centro de Saúde de Nelas, nesta vertente social, de saúde pública, 
e que necessitam de muito apoio por parte do Município, nomeadamente na satisfação das 
necessidades de saúde e de cuidados médicos. --------------------------------------------------------- 
---- Nos termos do artigo 35.º, n.º 2, da Lei 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pela Lei 
n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, a celebração de contratos de tarefa e de avença apenas pode ter 
lugar quando, cumulativamente: ------------------------------------------------------------------------- 
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---- - Se trate da execução de trabalho não subordinado, para o qual se revele inconveniente o 
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público; ---------------------------
---- - Seja observado o regime legal de aquisição de serviços - Ajuste directo; -------------------
---- - O contratado comprove ter regularizadas as suas obrigações fiscais e com a segurança 
social. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O artigo 22.º, da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, estipula que é necessário um 
parecer prévio para a celebração de contratos de aquisição de serviços por órgãos e serviços 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pelas 
Leis n.os 64-A/2008, de 31 de Dezembro, e 3-B/2010, de 28 de Abril, designadamente no que 
respeita a contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e de avença, bem 
como o artigo 6.º, n.º1 do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, alterado pela Lei n.º 3-
B/2010, de 28 de Abril. ------------------------------------------------------------------------------------
---- Pelas razões aduzidas, numa lógica imperiosa de satisfação das necessidades básicas da 
população do Concelho, nomeadamente ao nível da saúde pública, proponho nos termos do 
artigo 35.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de 
Abril, adaptada à administração autárquica pelo Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, 
alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril; conjugado com os artigos 22.º, n.º4 e seguintes 
da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, contratar a aquisição de tal serviço, pelo prazo de 
um ano, devendo para o efeito ser desencadeado um procedimento de ajuste directo, ao abrigo 
da al. a), do n.º 1, do artigo 20.º e artigo 36.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º18/2008, de 29 de Janeiro, na sua actual redacção, e ainda 
endereçar o convite ao prestador de serviços acima indicado, nos termos do artigo 115.º, n.º1, 
alínea g) do CCP. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Estimo a necessidade de uma prestação de serviços de 12 horas semanais, com o valor 
30,00� por hora, acrescido do valor do IVA à taxa legal em vigor, se devido. --------------------
---- As despesas de deslocação do médico, ficarão a cargo das respectivas Juntas de Freguesia.  
---- À consideração superior de V. Exa.� ---------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara explicou a proposta atrás descrita, realçando a 
necessidade de colmatar esta falha, ao nível dos cuidados de saúde, nas Freguesias de 
Carvalhal Redondo e Santar. Informou, ainda, a Câmara Municipal que o contrato atrás 
referido terá a duração de um ano. ----------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a contratação da prestação de serviços de 
assessoria ao nível de cuidados de saúde, através de um concurso de ajuste directo, com 
convite ao médico Dr. Fernando Augusto Marques Dias, nos termos e de acordo com a 
proposta da Senhora Presidente da Câmara, atrás descrita. ------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou, em 
forma de declaração de voto, que louvava a preocupação da Senhora Presidente da Câmara na 
área da saúde e, pese embora, o Decreto-Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, transferir 
atribuições e competências para as Autarquias Locais na área da saúde, lamentava que o 
Governo em geral e o Ministério da Saúde em particular, não se preocupasse em dotar de 
cuidados de saúde as Freguesias de Santar e Carvalhal Redondo. ----------------------------------- 
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---- Os Senhores Vereadores, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, Maria Antónia 
Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva, subscreveram as palavras, 
atrás proferidas, pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques.   

 
2 � ZONAS INDUSTRIAIS 

 
2.1.ZONA INDUSTRIAL I, DE NELAS � CEDÊNCIA DE TERRENO À FIRMA 
MOTA-ENGIL, BETÃO E PRÉ-FABRICADOS, LD.ª � APROVAÇÃO  
---- Presente uma carta, datada de 18 de Abril de 2011, da Firma Mota-Engil, Betão e Pré-
Fabricados, Ld.ª, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- A Mota-Engil, Betão e Pré-Fabricados, Ld.ª, contribuinte n.º 503673102, CAE 23610-R3, 
pretendendo investir na sua unidade fabril de Nelas no aumento da sua capacidade produtiva 
com a construção de mais uma linha de produção, vem solicitar a V.ª Ex.ª a cedência da área 
de terreno assinalada no levantamento anexo, para emparcelar com a área do terreno de que é 
actualmente detentora. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O número de postos de trabalho a criar será de 15, a somar aos 70 actualmente 
existentes.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 28 de Abril de 2011, do Técnico Superior, 
Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------ 
---- �Zona Industrial I � Cedência de terreno a Mota-Engil, Betão e Pré-Fabricados, Ld.ª ------ 
---- 1 - Solicitação ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Em 18 de Abril de 2011 a firma Mota-Engil, Betão e Pré-Fabricados, Ld.ª, instalada na 
Zona Industrial de Nelas, contribuinte n.º 503673102, solicitou a cedência de uma parcela de 
terreno para emparcelar com os terrenos de que já é detentora. -------------------------------------- 
---- O objectivo desta aquisição é o aumento da capacidade produtiva com a construção de 
mais uma linha de produção, prevendo somar mais 15 postos de trabalho aos actuais 70 
existentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2 - Parecer dos Serviços ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Estes Serviços informam que o Município tem na Zona referida pelo requerente, os 
artigos rústicos n.ºs 4933 e 4942, sitos na Barroca Alta, com a área pretendida pelo 
requerente, que podem ser cedidos nas condições habituais. ----------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- Face à informação do Técnico Superior, Dr. Luís Costa, atrás descrita, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência, à Firma Mota-Engil, Betão e Pré-Fabricados, 
Ld.ª, com sede na Zona Industrial de Nelas, dos artigos rústicos n.ºs 4933 e 4942, sitos à 
Barroca Alta, nas condições habituais, que a seguir se transcrevem: ------------------------------- 
---- CONDIÇÕES DE VENDA -------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - Venda em regime de propriedade plena; ------------------------------------------------------- 
---- 2 - Preço de venda é de 0,50 � (cinquenta cêntimos) o metro quadrado; ---------------------- 
---- 3 - A venda fica sujeita à cláusula de reversão, a favor da Câmara Municipal de Nelas, 
com todas as benfeitorias, se no prazo de três anos, a indústria não estiver instalada e a 
laborar; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- 4 - Apresentação de projecto nos Serviços Técnicos desta Câmara no prazo de quarenta e 
cinco dias a contar desta data; ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 5 - No caso da sociedade compradora ter interesse em vender a terceiros as instalações e 
respectivo logradouro, depois de construída a unidade fabril, deverá comunicar à Câmara o 
projecto de venda e respectivas cláusulas da mesma, para que esta se assim o entender, poder 
preferir na eventual compra. ------------------------------------------------------------------------------ 
2.2.ZONA INDUSTRIAL II, DE NELAS � CEDÊNCIA DE LOTE DE TERRENO A 
MARIA DE LURDES FERREIRA LOPES COSTA � RECTIFICAÇÃO � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 03 de Maio de 2011, do Técnico Superior, Dr. Luís 
Costa, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------- 
---- �Zona Industrial de Nelas II � Cedência de lote a Maria de Lurdes Ferreira Lopes Costa � 
---- 1 � Resumo Histórico --------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Em reunião ordinária de 14/05/2003, a Ex.m.ª Câmara deliberou ceder, nas condições 
habituais, uma parcela de terreno com a área aproximada de 4.000 m2 a Manuel dos Prazeres 
Ramos, para instalação de uma Serração de Carpintaria. --------------------------------------------- 
---- b) Em reunião ordinária de 13/11/2007 deliberou autorizar a transferência de cedência do 
terreno cedido na Zona Industrial II, em Nelas, por deliberação de 14/05/2003, passando de 
Manuel Prazeres Ramos para Maria de Lurdes Ferreira Lopes Costa. ------------------------------
---- Parecer dos Serviços ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Estes Serviços informam que, entretanto, a parcela cedida foi objecto de loteamento. ------
---- Este loteamento está actualmente registado e como tal é possível a atribuição do lote n.º 1, 
constituído pelo artigo P3964, com a área de 4.680 m2, nas condições previstas em reunião de 
14/05/2003. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Mais informo que o preço de venda na data da primeira cedência é de 0,60�/m2. ------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, rectificar a deliberação tomada em reunião 
ordinária, realizada em 13 de Novembro de 2007, aprovando a cedência, a Maria de Lurdes 
Ferreira Lopes Costa, de um lote de terreno sito na Zona Industrial de Nelas II, 
correspondente ao Lote n.º 1, com a área de 4.680 m2, inscrito na matriz predial urbana da 
Freguesia de Nelas, sob o artigo n.º P3964, em substituição do artigo rústico cedido na 
referida reunião, nos termos e de acordo com a informação do Técnico Superior, Dr. Luis 
Costa, atrás descrita. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3 � DIVERSOS 
 

3.1.CANTO E ENCANTO � ASSOCIAÇÃO CULTURAL, DE CANAS DE 
SENHORIM � ENVIO DE RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO ANO DE 2010 - 
CONHECIMENTO  
---- Presente um ofício, datado de 16 de Abril de 2011, do Canto e Encanto � Associação 
Cultural, com sede em Canas de Senhorim, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Envio de relatório de actividades do ano de 2010 ------------------------------------------------- 
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---- Em cumprimento do disposto na Cláusula 3.ª, do Protocolo estabelecido com a Câmara 
Municipal de Nelas em 22 de Junho de 2008, ao abrigo da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
junta-se o Relatório de Actividades realizadas em 2010 e aprovado em Assembleia Geral de 
17/03/2011, bem como o Plano de Actividades para 2011, aprovado em Assembleia Geral de 
14/04/2011.� ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
3.2.GOVERNADOR CIVIL DO DISTRITO DE VISEU � CESSAÇÃO DE FUNÇÕES � 
AGRADECIMENTO - CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 1951/2011, datado de 21 de Abril de 2011, do Senhor Governador 
Civil do Distrito de Viseu, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------ 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Cessação de Funções � Agradecimento ------------------------------------------------------------ 
---- No momento em que solicitei a minha exoneração enquanto Governador Civil do Distrito 
de Viseu, por razões que são públicas, venho expressar a minha profunda gratidão pela franca 
e leal cooperação institucional estabelecida com V.ª Ex.ª e que, creio, contribuiu 
decisivamente para o propósito primeiro de servirmos melhor aqueles que representamos. ----- 
---- Tal como me havia proposto fazer, procurei desempenhar as elevadas responsabilidades 
que me foram confiadas com dedicação, rigor e empenho, trabalhando para optimizar as 
relações institucionais e contribuir para o sucesso dos agentes de desenvolvimento do distrito 
mas, nesta hora de partida, cumpre-nos reconhecer que tal não teria sido possível sem a pronta 
colaboração de V.ª Ex.ª e da instituição que superiormente dirige.� -------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------  
3.3.SOCIEDADE MUSICAL �2 DE FEVEREIRO DE 1892�, DE SANTAR � 
RELATÓRIO DE CONTAS DE 2010 E PLANO DE ACTIVIDADES DE 2011 � 
CONHECIMENTO 
---- Presente o Relatório de Contas do ano de 2010 e o Plano de Actividades para o ano de 
2011, da Sociedade Musical �2 de Fevereiro de 1892�, com sede na Vila e Freguesia de 
Santar, deste Concelho de Nelas. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------   
 

4 - CONTABILIDADE 
 
4.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Abril de 2011, no total de 718.541,31 � (setecentos e dezoito mil quinhentos 
e quarenta e um euros e trinta e um cêntimos), referente a Operações Orçamentais e no total 
de 50.522,66 � (cinquenta mil quinhentos e vinte e dois euros e sessenta e seis cêntimos), 
referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de 
Contabilidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 

5 � LOTEAMENTOS 
 



 
Fls.__________ 

Reunião de 10-05-2011 

 

7

5.1.OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO N.º 03/2011/CMN � JARDINS DO PARQUE � 
LOCAL: AREAL, FREGUESIA DE NELAS FIM DO PERÍODO DE DISCUSSÃO 
PÚBLICA. � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 04 de Maio de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Operação de loteamento n.º 03/2011/CMN � �Jardins do Parque� � Local: Areal, 
Freguesia de Nelas Fim do período de discussão pública ---------------------------------------------
---- No seguimento da deliberação tomada em Reunião de Câmara de 9 de Março de 2011 e 
de acordo com o n.º 5, do artigo 7.º, do DL n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com posteriores 
alterações, procedeu-se à abertura de um período de discussão pública através do Aviso n.º 
7943/2011, de 30 de Março, publicado em Diário da Republica, que terminou no dia 4 de 
Maio de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Visto não se ter verificado qualquer reclamação durante o período acima descrito, poderá 
ser aprovada a operação de loteamento, requerida pela Câmara Municipal de Nelas, de acordo 
com o processo elaborado pelos Serviços, que se anexa. ---------------------------------------------
---- Assim, solicito a V.ª Ex.ª a aprovação da operação de loteamento com as seguintes 
especificações: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com alterações 
posteriores, a operação de loteamento está sujeita a licenciamento. --------------------------------- 
---- 2. A pretensão localiza-se em Espaço Urbano 1, zona residencial R1, de acordo com o 
Título III, Secção II, conjugada com a alínea a), do ponto 5, do artigo 28.º, do Regulamento 
do PDM de Nelas, aprovado em Resolução do Conselho de Ministros n.º 66/93. ----------------
---- 3. Em toda a construção terá de ser cumprido o disposto no R.G.E.U. -------------------------
---- 4. A implantação das edificações a erigir no lote deverá observar o disposto na planta de 
síntese, desenho n.º 2. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 5. Características do loteamento: -------------------------------------------------------------------- 
----- a) Área total do terreno: ___________ 19.442 m2; ----------------------------------------------
----- b) Área total do terreno a lotear: _____ 9.442 m2; -----------------------------------------------
---- c) Área Sobrante: _________________ 10.000 m2; --------------------------------------------- 
---- d) Área total de área de cedência a incluir no domínio público, desenho n.º 3 � 3.276 m2: 
-------- Área de cedência destinada a: 1. Acesso às garagens � 1.020 m2; 2. Estacionamento � 
690 m2; 3. Passeios � 1.566 m2; --------------------------------------------------------------------------
---- e) Espaços Verdes e de Utilização Colectiva e Equipamento de Utilização Colectiva, 
parcela a incluir no domínio privado municipal, desenho n.º 3 � 3.171 m2; -----------------------
---- f) N.º de estacionamentos: 53 (cinquenta e três): 8 lugares de estacionamento privativo; 45 
lugares de estacionamento ao público; ------------------------------------------------------------------ 
---- g) Os lotes destinam-se a moradias em banda, respeitando o alçado conjunto em anexo, 
desenho n.º 4 e n.º 5. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- h) N.º de lotes:  8 (oito), numerados de 1 a 8; -------------------------------------------------- 
---- i) N.º de fogos: _____ 8 (oito);  ---------------------------------------------------------------------- 
---- j) 1. Área total dos lotes_______ 2.995 m2; --------------------------------------------------------
-------- 2. Área dos lotes: Lote 1 - 455 m2; Lote 2 - 355 m2; Lote 3 - 365 m2; Lote 4 - 335 m2; 
Lote 5  - 335 m2; Lote 6 - 350 m2; Lote 7 - 340 m2; Lote 8 - 460 m2; -------------------------------
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---- k) 1. Área total de implantação máxima: ___ 1.248 m2; ----------------------------------------
-------- 2. Área máxima de implantação dos lotes: Lote 1 - 156 m2; Lote 2 - 156 m2; Lote 3 - 
156 m2; Lote 4 � 156 m2; Lote 5 - 156 m2; Lote 6 - 156 m2; Lote 7 - 156 m2; Lote 8 - 156 m2; 
---- l) 1. Área total de implantação máxima das moradias: ___ 960 m2; ----------------------------
------- 2. Área máxima de implantação das moradias: Lote 1 - 120 m2; Lote 2 - 120 m2; Lote 3 
- 120 m2; Lote 4 - 120 m2; Lote 5 - 120 m2; Lote 6 - 120 m2; Lote 7 - 120 m2; Lote 8 - 120 m2; 
---- m) 1. Área total de implantação máxima dos anexos: ___ 288 m2; -----------------------------
-------- 2. Área máxima de implantação dos anexos: Lote 1 - 36 m2; Lote 2 - 36 m2; Lote 3 - 
36 m2; Lote 4 - 36 m2; Lote 5 - 36 m2; Lote 6 - 36 m2; Lote 7 - 36 m2; Lote 8 - 36 m2; ----------
---- n) 1. Área Bruta de Construção total máxima dos lotes: ______ 2.848 m2; -------------------
------- 2. Área Bruta de Construção máxima dos lotes: Lote 1 - 356 m2; Lote 2 - 356 m2; Lote 
3 - 356 m2; Lote 4 - 356 m2; Lote 5 - 356 m2; Lote 6 - 356 m2; Lote 7 - 356 m2; Lote 8 - 356 
m2; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- o) 1. Área Bruta de Construção total das moradias: ______ 2.560 m2; ------------------------
-------- 2. Área Bruta de Construção das moradias: Lote 1 - 320 m2; Lote 2 - 320 m2; Lote 3 - 
320 m2; Lote 4 - 320 m2; Lote 5 - 320 m2; Lote 6 - 320 m2; Lote 7 - 320 m2; Lote 8 - 320 m2; -
---- p) 1. Área Bruta de Construção total dos anexos: ______ 288 m2; ----------------------------
-------- 2. Área Bruta de Construção dos anexos: Lote 1 - 36 m2; Lote 2 - 36 m2; Lote 3 - 36 
m2; Lote 4 - 36 m2; Lote 5 - 36 m2; Lote 6 - 36 m2; Lote 7 - 36 m2; Lote 8 - 36 m2; -------------
---- q) Área bruta de construção total de acordo com a alínea j), do artigo 3.º, do regulamento 
do P.D.M. - 2.568 m2; ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- r) N.º de pisos das moradias: 2 Pisos acima da cota de soleira + recuado; ---------------------
---- s) N.º de pisos dos anexos: 1 Piso acima da cota de soleira; ------------------------------------
---- t) Cércea (de acordo com a alínea p), do n.º 3, do Regulamento do PDM): -------------------
----- - das moradias unifamiliares __ 7m; ---------------------------------------------------------------
----- - dos anexos __ 3 m; ----------------------------------------------------------------------------------
----- u) Índice de utilização: 0,27 (=2.568 m2 / 9.442m2); --------------------------------------------
----- v) Percentagem de ocupação do solo: 13% (=1.248 m2 / 9.442m2) ----------------------------
---- À superior consideração.� --------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com cinco votos favoráveis, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, 
Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, Maria 
Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva e dois votos contra, 
dos Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral e Hélder José Gomes Ambrósio, 
aprovar a operação de loteamento n.º 03/2011/CMN � �Jardins do Parque�, atrás citada, sita 
ao Areal, Freguesia de Nelas, em terreno adquirido por esta Câmara Municipal, nos termos e 
de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------
---- Os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral e Helder José Gomes Ambrósio 
apresentaram a declaração de voto, que a seguir se transcreve: -------------------------------------- 
---- �Votamos contra esta proposta de loteamento, pelas razões invocadas em reunião anterior, 
quando da abertura do período de discussão pública, que aqui se reproduzem: -------------------
---- �Os Vereadores do Partido Socialista manifestam a sua oposição a que o terreno sito ao 
Areal, propriedade da Câmara Municipal de Nelas, com a área de 19.442 m2, seja objecto da 
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operação de loteamento para construção de moradias unifamiliares em banda, conforme 
proposta em discussão. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Tendo em conta que se situa em zona de equipamentos educativos, culturais e 
desportivos, numa área adjacente ao Centro Educativo de Nelas, em construção, propomos 
que o mesmo terreno seja destinado à construção de um equipamento gimno-desportivo, para 
além da manutenção da área de parque infantil. --------------------------------------------------------
---- O equipamento gimno-desportivo serviria de apoio, não apenas ao referido Centro 
Educativo, mas também à Escola EB 2-3 e ficaria disponível para possível utilização da 
comunidade, pois que o actual Pavilhão Municipal já não responde às necessidades actuais. --
---- Como no passado, quando da cedência de outro terreno aos Bombeiros Voluntários de 
Nelas, para construção do novo Quartel, defendemos que os terrenos adquiridos pela 
Autarquia para a construção de equipamentos colectivos, devem ser destinados a esse fim e 
não para promover actividades imobiliárias ou outras, que mais têm a ver com a iniciativa 
privada e o mercado.� -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou, em 
forma de declaração de voto, que tinha votado favoravelmente a aprovação da operação, atrás 
descrita, em virtude do referido terreno ter sido previsto, inicialmente, para a construção do 
novo quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas, mas que, 
devido à sua área diminuta, não foi destinado a esse fim, tendo esta Câmara Municipal 
adquirido um outro terreno, com maior área, para implantação do referido quartel. Terminou, 
dizendo que louvava os Serviços Técnicos da Autarquia pela forma competente como 
elaborou a operação de loteamento e lamentava que os Senhores Vereadores do Partido 
Socialista votassem sempre contra tudo o que seja angariação de receitas para o Município. --- 

 
6 - OBRAS PARTICULARES 

 
6.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ART.º 65.º, DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI N.º 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
6.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido 
entre 18 e 29 de Abril de 2011, a qual fica anexa à acta (Anexo I), 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 29 de Abril de 2011, a qual fica anexa a esta acta (Anexo II), 
fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------- 
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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 29 de Abril de 2011, a qual 
fica anexa à acta (Anexo III), 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 29 de Abril de 2011, a qual fica 
anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------------------- 
6.3.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 19 de Abril de 2011 e 02 de 
Maio de 2011, constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica 
anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------- 
6.4.FÁBRICA DA IGREJA DA FREGUESIA DE SANTAR � TAXAS PELO 
CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA � ISENTAR, OU REDUZIR, OU 
INDEFERIR O PEDIDO � APROVAÇÃO  
---- Presente um requerimento, datado de 15 de Abril de 2011, da Fábrica da Igreja da 
Freguesia de Santar, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Fábrica da Igreja da Freguesia de Santar, Contribuinte Fiscal número 501171584, com 
sede na Av.ª Viscondessa Taveiro, na Vila e Freguesia de Santar, deste Concelho de Nelas, 
vem requerer a V.ª Ex.ª a isenção da taxa administrativa pelo contrato de fornecimento de 
água, no valor de 31,84 �, de acordo com a alínea c), n.º 2, do artigo 5.º, do Regulamento e 
Taxas Municipais.� ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 02 de Maio de 2011, dos Serviços Técnicos 
de Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------- 
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---- �Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais - Taxas pelo contrato de 
abastecimento de água � Isentar, ou Reduzir, ou Indeferir o pedido. Local: Rua de São 
Cristóvão - Fontanheiras. Requerente: Fábrica da Igreja de Santar -------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento das taxas municipais devidas pelo 
contrato de abastecimento de água, 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 
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 água (31,84 �), alegando ter direito devido à sua natureza jurídica 
religiosa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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 a Fábrica da Igreja da Freguesia de Santar, 
com sede em Santar, do pagamento da taxa administrativa pelo contrato de fornecimento de 
água, no valor de 31,84 �, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita. ---------------------------------------------------------------------------------- 
6.5.CASA DO BENFICA DE CANAS DE SENHORIM � TAXAS PELO CONTRATO 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA � ISENTAR, OU REDUZIR, OU INDEFERIR O 
PEDIDO � APROVAÇÃO  
---- Presente um requerimento, datado de 29 de Abril de 2011, da Casa do Benfica de Canas 
de Senhorim, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Casa do Benfica de Canas de Senhorim, Contribuinte Fiscal número 506645142, com 
sede na Av.ª da Estação, na Vila e Freguesia de Canas de Senhorim, deste Concelho de Nelas, 
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vem requerer a V.ª Ex.ª a isenção do pagamento administrativo para celebração de contrato de 
fornecimento de água, para a Avenida da Estação, n.º 116, 3525-018 Canas de Senhorim, em 
nome do requerente, de acordo com o artigo 5.º, do Regulamento e Taxas Municipais.� -------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 03 de Maio de 2011, dos Serviços Técnicos 
de Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais - Taxas pelo contrato de 
abastecimento de água � Isentar, ou Reduzir, ou Indeferir o pedido. Local: Rua da Estação, n.º 
116, em Canas de Senhorim. Requerente: Casa do Benfica de Canas de Senhorim -------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento das taxas municipais devidas pelo 
contrato de abastecimento de água, 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 
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 água (31,24 �), apresentando os estatutos como associação cultural, 
desportiva e recreativa. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 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 a Casa do Benfica de Canas de Senhorim, 
com sede na Vila e Freguesia de Canas de Senhorim, deste Concelho de Nelas, do pagamento 
da taxa administrativa pelo contrato de fornecimento de água, no valor de 31,24 �, nos termos 
e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------- 
6.6.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE CINCO PRÉDIOS RÚSTICOS. LOCAL: FREGUESIA DE 
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NELAS. REQUERENTES: CLÁUDIA ALEXANDRA MARQUES DA COSTA E 
PATRÍCIA ADELAIDE MARQUES DA COSTA � APROVAÇÃO   
---- Presente uma informação, datada de 26 de Abril de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de cinco prédios rústicos. 
Local: Freguesia de Nelas. Requerentes: Cláudia Alexandra Marques da Costa e Patrícia 
Adelaide Marques da Costa. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Solicitação dos requerentes: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 
possa resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 
prédios rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos 
prédios, de acordo com o n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto. ---------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa 
ou dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, 
nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade 
económica não urbana. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. As duas requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade de cinco terrenos rústicos, sitos à �Laje ou Braceiro�, ao �Vale dos Cubos�, 
aos �Braceiros�, ao �Quintal ou Eira� e ao �Areal�, artigos 20, 77, 15, 151 e 4966, 
respectivamente, localizados em Nelas, 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 Cláudia Alexandra Marques da Costa e Patrícia 
Adelaide Marques da Costa, de cinco prédios rústicos, sitos à �Laje ou Braceiro�, ao �Vale 
dos Cubos�, aos �Braceiros�, ao �Quintal ou Eira� e ao �Areal�, inscritos na matriz predial 
rústica da Freguesia de Nelas, sob os artigos números 20, 77, 15, 151 e 4966, 
respectivamente, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.7.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
ESPLANADA. LOCAL: AV.ª JOÃO XXIII, LOTE 5, EM NELAS. REQUERENTE: 
JOSÉ MANUEL C. PAIVA UNIPESSOAL, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 27 de Abril de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de licenciamento de ocupação da via pública com esplanada. Local: Av.ª João 
XXIII, Lote 5, em Nelas. Requerente: José Manuel C. Paiva Unipessoal, Ld.ª --------------------
---- I. Foi solicitado à Sr.ª Presidente da Câmara o licenciamento para ocupação da via 
pública, com mesas e cadeiras, no espaço de dois lugares de estacionamento, numa área de 
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25,00 m2 (5x5), durante os meses de Maio, Junho, Julho e Agosto de 2011, em frente ao seu 
estabelecimento �Pérola Doce�, como se pode verificar na fotografia e planta do local em 
anexo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Conforme o proposto pelo requerente, será montado um estrado com resguardo a toda 
a volta, no qual será instalada a esplanada. ------------------------------------------------------------- 
---- III. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de 
ocupação da via pública, desde que o estrado apresente solidez e resistência suficiente de 
modo a não pôr em causa a segurança dos transeuntes do local. ------------------------------------- 
---- IV. Quando da instalação do estrado deverão estar presentes no local representantes dos 
Serviços Técnicos desta Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------- 
---- V. De acordo com o artigo 9.º, do Regulamento Municipal dos Horários dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de Nelas, as esplanadas a 
funcionar na via pública só poderão estar em funcionamento até às 24:00 horas de todos os 
dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- VI. Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros, resultantes das instalação e manutenção do estrado acima 
referido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento de ocupação da via 
pública com mesas e cadeiras, requerida pela firma José Manuel C. Paiva Unipessoal, Ld.ª, 
junto do seu estabelecimento �Pérola Doce�, sito na Av.ª João XXIII, lote 5, em Nelas, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------- 
6.8.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
ESPLANADA. LOCAL: LARGO VASCO DA GAMA, N.º 3, EM NELAS. 
REQUERENTE: A TASQUINHA, DE HELENA CRISTINA J. P. LARANJEIRA � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 27 de Abril de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de licenciamento de ocupação da via pública com esplanada. Local: Largo Vasco 
da Gama, n.º 3, em Nelas. Requerente: A Tasquinha, de Helena Cristina J. P. Laranjeira -------
---- I. Foi solicitado à Sr.ª Presidente da Câmara o licenciamento para ocupação da via 
pública, com mesas e cadeiras, no espaço de dois lugares de estacionamento, numa área de 
12,50 m2 (2,50m x 5m), durante os meses de Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2011, 
em frente ao seu estabelecimento �Tasquinha�, como se pode verificar na fotografia e planta 
do local em anexo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. Conforme o proposto pelo requerente, será montado um estrado com resguardo a toda 
a volta, no qual será instalada a esplanada. ------------------------------------------------------------- 
---- III. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de 
ocupação da via pública, desde que o estrado apresente solidez e resistência suficiente de 
modo a não pôr em causa a segurança dos transeuntes do local, com a dimensão máxima de 
10 metros quadrados (2m x 5m) por forma a salvaguardar a segurança rodoviária. -------------- 
---- IV. Quando da instalação do estrado deverão estar presentes no local representantes dos 
Serviços Técnicos desta Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------- 
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---- V. De acordo com o artigo 9.º, do Regulamento Municipal dos Horários dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de Nelas, as esplanadas a 
funcionar na via pública só poderão estar em funcionamento até às 24:00 horas de todos os 
dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- VI. Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros, resultantes das instalação e manutenção do estrado acima 
referido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento de ocupação da via 
pública com mesas e cadeiras, requerida por Helena Cristina J. P. Laranjeira, junto do seu 
estabelecimento �Tasquinha�, sito no Largo Vasco da Gama, n.º 3, em Nelas, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------- 
6.9.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�CLÍNICA MÉDICA�. LOCAL: AV.ª JOÃO XXIII, N.º 5, EM NELAS. 
REQUERENTE: CLÍNICA MÉDICA DR. MARQUES DOS SANTOS � APROVAÇÃO   
---- Presente uma informação, datada de 27 de Abril de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de renovação de mapa de horário para o ano de 2011 �Clínica Médica�. Local: 
Av.ª João XXIII, n.º 5, em Nelas. Requerente: Clínica Médica Dr. Marques dos Santos --------
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 4498, de 15/04/2011, o requerente pretende a 
renovação do mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento. -------------------- 
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. 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. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16.º, 
do regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário, das 09:00 h 
às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h às 14:00 h e encerramento semanal ao 
sábado e domingo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a renovação de mapa de horário para o 
estabelecimento de Clínica Médica, sito na Av.ª João XXIII, n.º 5, em Nelas, em que é 
requerente a Clínica Médica Dr. Marques dos Santos, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------- 

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

 
__________________________________________ 


