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ACTA N.º 1 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE NELAS, REALIZADA EM ONZE DE JANEIRO DE DOIS 
MIL E ONZE  

 
---- Aos onze dias do mês de Janeiro 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 28 de Dezembro de 2010, 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: 365.099,74 � (trezentos e sessenta e cinco mil 
noventa e nove euros e setenta e quatro cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
237.435,26 � (duzentos e trinta e sete mil quatrocentos e trinta e cinco euros e vinte e seis 
cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 

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

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
---- Não foram apresentados assuntos no Período de Antes da Ordem do Dia. -------------------- 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 � SUBSÍDIO 
 

1.1.ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES � PEDIDO DE SUBSÍDIO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente o ofício n.º 1077/10/AM/P, datado de 21 de Dezembro de 2010, da Associação 
Portuguesa de Deficientes, com sede em Lisboa, que a seguir se transcreve: ----------------------
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---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------
---- A Associação Portuguesa de Deficientes � APD, que representa pessoas com deficiência 
independentemente do tipo, origem ou causa desta, foi criada em 1972, com o objectivo de 
defender os interesses destes cidadãos. ------------------------------------------------------------------
---- A APD desenvolve actividades em diferentes áreas, estando a sua acção centrada na 
sensibilização dos legisladores e da sociedade portuguesa para os direitos das pessoas com 
deficiência. Esta acção, desenvolvida ao longo dos 38 anos de vida da Associação, teve já 
desenvolvimentos positivos como a aprovação de legislação direccionada para a deficiência, 
além da profunda alteração que se faz sentir na sociedade portuguesa, na forma como encara a 
deficiência e as pessoas com deficiência. ---------------------------------------------------------------
---- Além desta actividade mais centrada na sensibilização, a APD presta apoio aos seus 
associados, a título gratuito já que se trata de um grupo vulnerável do ponto de vista 
económico através dos gabinetes de apoio social, jurídico e de eliminação de barreiras 
arquitectónicas. Tem também equipas de desporto em diversas modalidades e desenvolve 
iniciativas culturais e recreativas, visando o bem-estar dos seus associados e familiares. -------
-- A APD atravessa uma grave crise financeira que está a pôr em causa o seu funcionamento e 
a sua actividade. Sabemos que a crise financeira internacional afecta todos os sectores, 
incluindo as Autarquias, mas também conhecemos a infindável capacidade de solidariedade 
que caracteriza a sociedade portuguesa e é por isso que a Direcção Nacional decidiu solicitar a 
V.ª Ex.ª um pedido de apoio financeiro que possibilite minimizar esta situação. -----------------
---- Antecipadamente gratos, apresentamos os nossos melhores cumprimentos e votos de um 
Bom Natal e um excelente Ano 2011.� ------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, não atribuir qualquer subsídio por falta de 
enquadramento orçamental legal e ainda tendo em conta que este Município já apoia os 
cidadãos deste Concelho, portadores de deficiência, facilitando os transportes dos mesmos e a 
sua integração no mercado do trabalho, tendo esta Autarquia integrado quatro funcionários, 
sendo um invisual e três com dificuldades de mobilidade. ------------------------------------------- 
---- Para discussão do ponto seguinte, retirou-se da reunião o Senhor Vereador Hélder 
José Gomes Ambrósio, pelo facto de fazer parte dos órgãos sociais da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim ------------------------------ 
1.2.ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANAS 
DE SENHORIM � PEDIDO DE SUBSÍDIO � APROVAÇÃO  
---- Presente o ofício n.º 239, datado de 28 de Outubro de 2010, da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim, que a seguir se transcreve: ------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------
---- Pedido de ajuda ----------------------------------------------------------------------------------------
---- Vimos de novo junto de V.ª Ex.ª para lembrar a questão do projecto de especialidade para 
ampliação do novo Quartel, no valor de 13.200,00 � + IVA, que enviámos com o nosso ofício 
n.º 058/10 e do qual não obtivemos resposta. -----------------------------------------------------------
---- Compreendemos as dificuldades com que a Câmara se debate, mas deixamos à 
consideração de V.ª Ex.ª a ajuda possível para este assunto. -----------------------------------------
---- Aproveitamos também para informar que o projecto de ampliação do nosso Quartel está 
em fase de adjudicação, terminado que foi o processo de concurso.� -------------------------------
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---- A Senhora Presidente prestou um breve esclarecimento sobre o assunto em análise. --------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Canas de Senhorim, um subsídio no valor de 15.972,00 euros. -------------------
---- Regressou à reunião o Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio ----------------- 
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2 � DIVERSOS 
 
2.1.JOÃO JOSÉ LOURENÇO MARQUES � PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE 
INTERESSE PARA O MUNICÍPIO � APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento, datado de 30 de Dezembro de 2010, de João José Lourenço 
Marques, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- João José Lourenço Marques, Cartão de Cidadão n.º 10848990, Contribuinte Fiscal 
Número 223540110, residente na Rua de São Bartolomeu, n.º 13, em Aveiro, Freguesia de 
Vera Cruz, Concelho de Aveiro, vem requerer a V.ª Ex.ª uma declaração de interesse para o 
Município de um projecto que está a ser submetido a uma candidatura do PRODER (Eixo 
3.1.3: Desenvolvimento de Actividades Turísticas e de Lazer). -------------------------------------
---- O referido projecto visa a recuperação de uma moradia familiar, actualmente devoluta, 
para turismo no espaço rural � casa de campo. Acreditamos que este investimento é uma mais 
-valia para o Município de Nelas uma vez que, para além do investimento material, visa 
apostar nos recursos endógenos do Concelho. ---------------------------------------------------------- 
---- A memória descritiva do projecto segue em anexo. Antecipadamente gratos pela atenção 
dispensada. Respeitosos cumprimentos.� --------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas solicitou aos Serviços 
Técnicos que, no futuro, em assuntos idênticos a este, os mesmos devem ser precedidos de um 
parecer das respectivas Juntas de Freguesia. -----------------------------------------------------------  
---- A Senhora Presidente afirmou que o Senhor João José Lourenço Marques, reside em 
Aveiro e que herdou umas casas em Santar, as quais pretende restaurar e transformar em 
turismo em espaço rural. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Foi contactado, verbalmente, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santar, o qual 
declarou que não via qualquer inconveniente na emissão da declaração solicitada. -------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que, dada a urgência 
manifestada pelos requerentes e o interesse para o Município dos empreendimentos 
apresentados, não via qualquer inconveniente em que o presente assunto e o assunto agendado 
no ponto seguinte fossem aprovados na presente reunião. --------------------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que, 
em seu entender, a Câmara deveria analisar os projectos dos empreendimentos apresentados e 
não tanto a emissão de declaração de interesse para o Município. ----------------------------------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à emissão de declaração 
de interesse para o Município do empreendimento candidatado ao PRODER pelo requerente 
João José Lourenço Marques. -----------------------------------------------------------------------------   
2.2.NINA SAMPAIO CARRILHA, UNIPESSOAL, LD.ª � PEDIDO DE 
DECLARAÇÃO DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO � APROVAÇÃO 
---- Presente um e-mail, datado de 23 de Dezembro de 2010, de Fernando Carrilha, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Requerimento para declaração de interesse para o Município -----------------------------------
---- Nina Sampaio Carrilha, na qualidade de sócia gerente da empresa Nina Sampaio Carrilha, 
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Unipessoal, Ld.ª, com sede na Rua 23 de Agosto, n.º 17, na localidade e Freguesia de 
Moreira, Concelho de Nelas, código postal 3520-227 Moreira NLS, com o NIF 509680283, 
vem por este meio requerer que lhe seja passada uma declaração de interesse para o 
Município para fins de valorização de uma candidatura do PRODER referente ao 
empreendimento de turismo de aldeia que pretende instalar na povoação do Pisão, Freguesia 
de Moreira, Concelho de Nelas. -------------------------------------------------------------------------- 
---- O empreendimento vem colmatar algumas lacunas na Região em termos de oferta de 
alojamento porque se diferencia do já existente pelas actividades paralelas que vai 
desenvolver e que potenciam o que de melhor tem o nosso Concelho. -----------------------------
---- Nesse empreendimento de turismo de aldeia pretende-se, numa primeira fase, restaurar 
um grupo de casas de granito já adquiridas e aí criar 9 espaços T1 e T2, preparados para o 
turismo de aldeia (15 quartos). --------------------------------------------------------------------------- 
---- O empreendimento vai criar 3 postos de trabalho directos e mais alguns indirectos 
decorrentes do tipo de exploração que se vai implantar, uma vez que se pretende dinamizar 
toda a região através de actividades/experiências que vão ser propostas aos hóspedes, 
nomeadamente as visitas às adegas e vinhas da região, cursos de provas sensoriais, venda de 
programas integrados (com visitas, provas, almoço, passeio, jantar e dormida), hipismo em 
Santar, percursos pedestres, etc. -------------------------------------------------------------------------- 
---- Estão a estabelecer-se protocolos de cooperação com a Dão Sul, Centro Hípico de Santar, 
Termas da Região, Casa de Santar Paço dos Cunhas, Fazenda, Quinta da Alameda, Quinta da 
Fata, Quinta da Aguieira, Borges, Fundação Lapa do Lobo, restaurantes típicos do Concelho, 
entre outros, de forma a criar sinergias entre todos. --------------------------------------------------- 
---- O empreendimento está a ser concebido de forma a cumprir todas as normas e requisitos 
para que seja reconhecido como espaço de Turismo de Natureza pelo ICNB, Instituto de 
Conservação da Natureza e Biodiversidade. ------------------------------------------------------------ 
---- Entregámos a proposta e aguardamos homologação junto da Federação de Campismo e 
Montanhismo de Portugal de 3 percursos pedestres no local, sendo uma pela encosta do Rio 
Dão, outro pelas vinhas de Aguieira, Moreira e Santar, passando também pelos vestígios 
megalíticos de Moreira e solares de Santar, e ainda outro mais curto e que percorrerá as 
margens da Ribeira da Calva e as suas levadas e ruínas dos moinhos e que terá o seu términus 
num pequeno núcleo museológico a criar e que contempla um lameiro onde se cultiva o 
milho, um moinho restaurado e a funcionar, e no final um forno a lenha onde se coze a broa 
de milho e as bolas de carne de vinha de alhos e de sardinha. (Este núcleo vai estar também 
aberto para visitas de grupos de estudantes e idosos do Concelho e não só). ----------------------
---- Este empreendimento insere-se numa localidade rural e em perigo de desertificação, pelo 
que também servirá para revitalizar a aldeia, fixar residentes e até captar novos moradores. ---
---- Pelo exposto e para fins de valorização do projecto no PRODER, venho então requerer 
que este empreendimento seja declarado de interesse para o Município.� ------------------------- 
---- A Senhora Presidente explicou o assunto, realçando que, em assuntos idênticos a este, 
devem ser contactos os Senhores Presidentes de Junta de Freguesia. Afirmou, também, que 
tinha contactado o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Moreira, o qual a informou que 
não via qualquer inconveniente na emissão da declaração solicitada. ------------------------------ 
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à emissão de declaração 
de interesse para o Município do empreendimento candidatado ao PRODER pela firma Nina 
Sampaio Carrilha, Unipessoal, Ld.ª. ---------------------------------------------------------------------  
2.3.SINDICATO DOS ENFERMEIROS PORTUGUESES � HOSPITAL CÂNDIDO 
FIGUEIREDO, DE TONDELA � ENVIO DE MOÇÃO - CONHECIMENTO  
---- Presente o ofício n.º 003/2011, datado de 03 de Janeiro de 2011, do Sindicato dos 
Enfermeiros Portugueses, Delegação Regional da Beira Alta, com sede em Viseu, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Hospital Cândido Figueiredo � Tondela ------------------------------------------------------------ 
--- Vimos por este meio informá-lo sobre a luta dos trabalhadores do Hospital Cândido 
Figueiredo � Tondela, no que diz respeito a questões que nos preocupam e para as quais 
solicitamos a sua melhor atenção. ------------------------------------------------------------------------ 
---- Neste sentido, enviamos em anexo a moção aprovada pelos trabalhadores desta 
Instituição, em concentração realizada junto ao Hospital, no dia 03 de Janeiro de 2011.� -------
---- �Moção -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os Enfermeiros do Hospital Cândido Figueiredo � Tondela � não podem deixar de 
demonstrar a sua indignação e revolta perante a atitude do Conselho de Administração, ao 
querer impor um regulamento interno que lhes altera o horário, sem qualquer fundamento que 
não seja simples poupança de dinheiro. ----------------------------------------------------------------- 
---- É inqualificável que o CA mantenha a sua posição inalterável por uma questão 
económica, quando acabou de gastar mais de 1 milhão de euros na execução de obras para 
abrir uma Unidade de Convalescença e de Cuidados Paliativos, sem garantir as mínimas 
condições para a sua abertura, de acordo com o parecer da Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados (RNCCI). ----------------------------------------------------------------------- 
---- Inadmissivelmente, o CA do HCF prepara-se para reduzir drasticamente o número de 
enfermeiros nos serviços. Ao não criar uma lista de enfermeiros para a realização de 
transferências inter-hospitalares, o CA pretende que sejam os enfermeiros do próprio serviço 
(que se encontram a prestar cuidados), a assumir essa responsabilidade. A situação torna-se 
ainda mais caricata e grave dado que, em determinados períodos do dia, existe apenas um 
enfermeiro de serviço, o qual ao ausentar-se para a realização de uma transferência inter-
hospitalar significa que o serviço fica sem cuidados de enfermagem, colocando em causa a 
qualidade dos cuidados e consequentemente a segurança dos utentes. ----------------------------- 
---- É de todo inaceitável que o CA do HCF mantivesse a sua posição de despedir 2 
enfermeiros, num contexto de escassez de recursos humanos, em que está em causa a 
segurança dos utentes, tanto mais que a Sr.ª Enfermeira Directora assumiu já a necessidade de 
admitir mais oito enfermeiros e apenas voltasse atrás com esta decisão, após intervenção do 
SEP junto do Ministério da Saúde. ----------------------------------------------------------------------- 
---- Como tal, exigimos ser tratados com dignidade e respeito na defesa do que sabemos que 
somos, da nossa profissão e da qualidade dos cuidados que prestamos, manifestando-nos 
disponíveis para decidir outras formas de luta que visem a alteração das medidas e o repúdio 
da inconcebível prepotência e arrogância demonstrada pelo CA do Hospital Cândido 
Figueiredo � Tondela.� ------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- A Senhora Presidente fez um resumo da moção atrás descrita. ---------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------   
2.4.FUNDAÇÃO INATEL � AGÊNCIA DE VISEU � DESPEDIDA COM 
AGRADECIMENTO - CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício, datado de 04 de Janeiro de 2011, da Fundação Inatel, Agência de 
Viseu, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Despedida com agradecimento ---------------------------------------------------------------------- 
---- No próximo dia 11 de Janeiro, do ano corrente, vou cessar as minhas funções de Director 
do INATEL � Viseu, Instituição que tive a honra de servir ao longo de 38 anos. -----------------
---- As colaborações, ou parcerias, estabelecidas durante o percurso referido, com Instituições 
Públicas e Privadas, muito contribuíram para a realização de actividades de grande utilidade, 
muitas das quais de reconhecimento público. ---------------------------------------------------------- 
---- Considerando que inúmeros eventos e projectos somente se tornaram possíveis de 
realizar, com a prestimosa colaboração de V.ª Ex.ª e da Instituição que superiormente dirige, 
venho expressar os meus sinceros agradecimentos e dizer que foi para mim, um privilégio de 
tão digno e saudável relacionamento.� ------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------   

 
3 � RECURSOS HUMANOS 

 
3.1.PREENCHIMENTO DE DOIS LUGARES DE ASSISTENTE TÉCNICO � 
ANIMAÇÃO CULTURAL � RESERVA DE RECRUTAMENTO INTERNA � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 03 de Janeiro de 2011, da Técnica Superior de 
Recursos Humanos, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------- 
---- �Preenchimento de dois lugares de Assistente Técnico � Animação Cultural � Reserva de 
Recrutamento Interna ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em 21 de Junho de 2010, foi aberto por aviso n.º 13084/2010, publicado em D.R. 2.ª 
Série, de 30 de Junho, um procedimento concursal de recrutamento para o preenchimento de 
um posto de trabalho de Assistente Técnico, da carreira geral de Assistente Técnico, na área 
funcional de Animação Cultural, em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado; 
dando cumprimento ao disposto no n.º 6, do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 
Janeiro, foi publicada também em D.R. na 2.ª série, por aviso n.º 24312/2010, de 23 de 
Novembro de 2010, a lista unitária de ordenação final dos candidatos homologada, 
constituindo-se uma reserva de recrutamento interna, nos termos do n.º 1, do artigo 40.º da 
Portaria n.º 83-A/2009. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Havendo necessidade de ocupar mais dois postos de trabalho, no âmbito do procedimento 
concursal aberto em 2010, com lista de reserva de recrutamento interna homologada, e tendo 
esta reserva validade de 18 meses, nos termos do n.º 2, do artigo 40.º da Portaria n.º 83-
A/2009, o recrutamento para o lugar em causa opera-se nos termos do previsto na alínea d), 
do n.º 1 do artigo 54.º e no 55.º, da LVCR. ------------------------------------------------------------- 
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---- Havendo no Mapa de Pessoal dois lugares vagos, de Assistente Técnico, da carreira geral 
de Assistente Técnico, na área funcional de Animação Cultural, devidamente cabimentado, e 
tendo em conta o disposto no n.º 2, do artigo 6.º e alínea b), do n.º 1, 3 e 4 do artigo 7.º, da Lei 
n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, as verbas orçamentais dos serviços afectas a despesas com 
pessoal destinam-se a suportar os encargos com o recrutamento de trabalhadores necessários à 
ocupação de postos de trabalho previstos, e não ocupados, nos mapas de pessoal aprovados. --
---- Considerando que no mapa de pessoal aprovado em sessão ordinária da Assembleia 
Municipal em 17 de Dezembro de 2010, essas despesas foram previstas e, que a ocupação dos 
lugares é fundamental para a Autarquia, para garantir o normal funcionamento dos serviços, 
sou a propor a V. Exa. autorização para o preenchimento dos postos de trabalho em causa. ----
--- V. Exa. superiormente decidirá.� --------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com cinco votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr. Isaura Leonor Marques Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, Dr. 
Manuel da Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, Maria Antónia 
Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva e duas abstenções, dos 
Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral e Helder José Gomes Ambrósio, prover 
dois lugares de Assistente Técnico, na área funcional de Animação Cultural, em regime de 
contrato de trabalho por tempo indeterminado, com candidatos da reserva de recrutamento 
interna, aprovados em concursos anteriores, nos termos e de acordo com a informação da 
Técnica Superior de Recursos Humanos, atrás descrita. ---------------------------------------------- 
3.2.PREENCHIMENTO DE SETE LUGARES DE ASSISTENTE OPERACIONAL � 
CANTONEIRO � A TEMPO DETERMINADO - RESERVA DE RECRUTAMENTO 
INTERNA - APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 03 de Janeiro de 2011, da Técnica Superior de 
Recursos Humanos, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------- 
---- �Preenchimento de sete lugares de Assistente Operacional � Cantoneiro � A tempo 
determinado - Reserva de Recrutamento Interna -------------------------------------------------------
---- Em 19 de Maio de 2010, foi aberto por aviso n.º 11049/2010, publicado em D.R. 2.ª Série 
n.º 107, de 02 de Junho de 2010, um procedimento concursal de recrutamento para o 
preenchimento de dois postos de trabalho de assistente operacional, da carreira geral de 
assistente operacional, na área funcional de Cantoneiro, em regime de contrato de trabalho por 
tempo determinado; dando cumprimento ao disposto no n.º 6, do artigo 36.º da Portaria n.º 83-
A/2009, de 22 de Janeiro, por aviso n.º 16302/2010, de 02 de Agosto de 2010, foi publicada 
também em D.R. na 2.ª série, a lista unitária de ordenação final dos candidatos homologada, 
constituindo-se uma reserva de recrutamento interna, nos termos do n.º 1, do artigo 40.º da 
Portaria n.º 83-A/2009. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Havendo necessidade de ocupar mais postos de trabalho, no âmbito do procedimento 
concursal aberto em 2010, com lista de reserva de recrutamento interna homologada, e tendo 
esta reserva validade de 18 meses, nos termos do n.º 2, do artigo 40.º da Portaria n.º 83-
A/2009, o recrutamento para os lugares em causa opera-se nos termos do previsto na alínea d) 
do n.º 1 do artigo 54.º e no 55.º da LVCR. -------------------------------------------------------------- 
---- Havendo no Mapa de Pessoal 7 lugares vagos, de Assistente Operacional, da carreira 
geral de Assistente Operacional, na área Funcional de Cantoneiro, devidamente cabimentado, 
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e tendo em conta o disposto no n.º 2 do artigo 6.º e alínea b), do n.º 1, 3 e 4 do artigo 7.º da 
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, as verbas orçamentais dos serviços afectas a despesas 
com pessoal destinam-se a suportar os encargos com o recrutamento de trabalhadores 
necessários à ocupação de postos de trabalho previstos, e não ocupados, nos mapas de pessoal 
aprovados. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Considerando que no mapa de pessoal aprovado em sessão ordinária da Assembleia 
Municipal em 17 de Dezembro de 2010, essas despesas foram previstas e, que a ocupação dos 
lugares é fundamental para a Autarquia, para garantir o normal funcionamento dos serviços, 
sou a propor a V. Exa. autorização para o preenchimento dos postos de trabalho em causa. ----
---- V. Exa. superiormente decidirá.� -------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com cinco votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr. Isaura Leonor Marques Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, Dr. 
Manuel da Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, Maria Antónia 
Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva e duas abstenções, dos 
Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral e Helder José Gomes Ambrósio, prover 
sete lugares de Assistente Operacional, na área funcional de cantoneiro, em regime de 
contrato de trabalho por tempo determinado, com candidatos da reserva de recrutamento 
interna, aprovados em concursos anteriores, nos termos e de acordo com a informação da 
Técnica Superior de Recursos Humanos, atrás descrita. ---------------------------------------------- 
3.3.PREENCHIMENTO DE TRÊS LUGARES DE ASSISTENTE OPERACIONAL � 
APOIO ADMINISTRATIVO � RESERVA DE RECRUTAMENTO INTERNA - 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 03 de Janeiro de 2011, da Técnica Superior de 
Recursos Humanos, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------- 
---- �Preenchimento de três lugares de Assistente Operacional � Apoio Administrativo � 
Reserva de Recrutamento Interna ------------------------------------------------------------------------ 
---- Em 21 de Junho de 2010, foi aberto por aviso n.º 13084/2010, publicado em D.R. 2.ª 
Série, de 30 de Junho, um procedimento concursal de recrutamento para o preenchimento de 
um posto de trabalho de assistente operacional, da carreira geral de assistente operacional, na 
área funcional de Apoio Administrativo, em regime de contrato de trabalho por tempo 
indeterminado; dando cumprimento ao disposto no n.º 6, do artigo 36.º da Portaria n.º 83-
A/2009, de 22 de Janeiro, foi publicada também em D.R. na 2.ª série, por aviso n.º 
24313/2010, de 23 de Novembro de 2010, a lista unitária de ordenação final dos candidatos 
homologada, constituindo-se uma reserva de recrutamento interna, nos termos do n.º 1, do 
artigo 40.º da Portaria n.º83-A/2009. -------------------------------------------------------------------- 
---- Havendo necessidade de ocupar mais três postos de trabalho, no âmbito do procedimento 
concursal aberto em 2010, com lista de reserva de recrutamento interna homologada, e tendo 
esta reserva validade de 18 meses, nos termos do n.º 2, do artigo 40.º da Portaria n.º83-
A/2009, o recrutamento para o lugar em causa opera-se nos termos do previsto na alínea d) do 
n.º 1 do artigo 54.º e no 55.º da LVCR. ----------------------------------------------------------------- 
---- Havendo no Mapa de Pessoal três lugares vagos, de Assistente Operacional, da carreira 
geral de Assistente Operacional, na área funcional de apoio administrativo, devidamente 
cabimentado, e tendo em conta o disposto no n.º 2 do artigo 6º e alínea b) do n.º 1, 3 e 4 do 



 
Fls.__________ 

Reunião de 11-01-2011 

 

10

artigo 7º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, as verbas orçamentais dos serviços afectas 
a despesas com pessoal destinam-se a suportar os encargos com o recrutamento de 
trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho previstos, e não ocupados, nos 
mapas de pessoal aprovados. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Considerando que no mapa de pessoal aprovado em sessão ordinária da Assembleia 
Municipal em 17 de Dezembro de 2010, essas despesas foram previstas e, que a ocupação dos 
lugares é fundamental para a Autarquia, para garantir o normal funcionamento dos serviços, 
sou a propor a V. Exa. autorização para o preenchimento dos postos de trabalho em causa. ----
---- V. Exa. superiormente decidirá.� -------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com cinco votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr. Isaura Leonor Marques Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores Dr. 
Manuel da Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, Maria Antónia 
Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva e duas abstenções, dos 
Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral e Helder José Gomes Ambrósio, prover 
três lugares de Assistente Operacional, na área funcional de Apoio Administrativo, em regime 
de contrato de trabalho por tempo indeterminado, com candidatos da reserva de recrutamento 
interna, aprovados em concursos anteriores, nos termos e de acordo com a informação da 
Técnica Superior de Recursos Humanos, atrás descrita. ----------------------------------------------
3.4.PREENCHIMENTO DE DOIS LUGARES DE ASSISTENTE OPERACIONAL � 
CANALIZADOR � RESERVA DE RECRUTAMENTO INTERNA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 03 de Janeiro de 2011, da Técnica Superior de 
Recursos Humanos, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------- 
----�Preenchimento de dois lugares de Assistente Operacional � Canalizador - Reserva de 
Recrutamento Interna -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em 26 de Novembro de 2009, foi aberto por aviso n.º 22746/2009, publicado em D.R. 2.ª 
Série n.º 243, de 17 de Dezembro de 2009, um procedimento concursal de recrutamento para 
o preenchimento de um posto de trabalho de assistente operacional, da carreira geral de 
assistente operacional, na área funcional de Canalizador, em regime de contrato de trabalho 
por tempo indeterminado; dando cumprimento ao disposto no n.º 6, do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, foi publicada também em D.R. na 2.ª série, por aviso 
n.º6026/2010, de 23 de Março de 2010, a lista unitária de ordenação final dos candidatos 
homologada, constituindo-se uma reserva de recrutamento interna, nos termos do n.º 1, do 
artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009. -------------------------------------------------------------------- 
---- Havendo necessidade de ocupar mais dois postos de trabalho, no âmbito do procedimento 
concursal aberto em 2010, com lista de reserva de recrutamento interna homologada, e tendo 
esta reserva validade de 18 meses, nos termos do n.º 2, do artigo 40.º da Portaria n.º 83-
A/2009, o recrutamento para o lugar em causa opera-se nos termos do previsto na alínea d) do 
n.º 1 do artigo 54.º e no 55.º da LVCR. ----------------------------------------------------------------- 
---- Havendo no Mapa de Pessoal dois lugares vagos, de Assistente Operacional, da carreira 
geral de Assistente Operacional, na área funcional de Canalizador, devidamente cabimentado, 
e tendo em conta o disposto no n.º 2 do artigo 6º e alínea b) do n.º 1, 3 e 4 do artigo 7.º da Lei 
n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, as verbas orçamentais dos serviços afectas a despesas com 
pessoal destinam-se a suportar os encargos com o recrutamento de trabalhadores necessários à 
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ocupação de postos de trabalho previstos, e não ocupados, nos mapas de pessoal aprovados. --
---- Considerando que no mapa de pessoal aprovado em sessão ordinária da Assembleia 
Municipal em 17 de Dezembro de 2010, essas despesas foram previstas e, que a ocupação dos 
lugares é fundamental para a Autarquia, para garantir o normal funcionamento dos serviços, 
sou a propor a V. Exa. autorização para o preenchimento dos postos de trabalho em causa. ----
---- V. Exa. superiormente decidirá.� -------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com cinco votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr. Isaura Leonor Marques Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, Dr. 
Manuel da Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, Maria Antónia 
Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva e duas abstenções, dos 
Senhores, Vereadores Adelino José Borges Amaral e Helder José Gomes Ambrósio, prover 
dois lugares de Assistente Operacional, na área funcional de canalizador, em regime de 
contrato de trabalho por tempo indeterminado, com candidatos da reserva de recrutamento 
interna, aprovados em concursos anteriores, nos termos e de acordo com a informação da 
Técnica Superior de Recursos Humanos, atrás descrita. ----------------------------------------------
3.5.PREENCHIMENTO DE NOVE LUGARES DE ASSISTENTE OPERACIONAL � 
CANTONEIRO � TEMPO INDETERMINADO � RESERVA DE RECRUTAMENTO 
INTERNA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 03 de Janeiro de 2011, da Técnica Superior de 
Recursos Humanos, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------- 
---- �Preenchimento de nove lugares de Assistente Operacional � Cantoneiro � Tempo 
indeterminado � Reserva de Recrutamento Interna ----------------------------------------------------
---- Em 26 de Novembro de 2009, foi aberto por aviso n.º 22746/2009, publicado em D.R. 2.ª 
Série n.º 243, de 17 de Dezembro de 2009, um procedimento concursal de recrutamento para 
o preenchimento de um posto de trabalho de assistente operacional, da carreira geral de 
assistente operacional, na área funcional de Cantoneiro, em regime de contrato de trabalho por 
tempo indeterminado; dando cumprimento ao disposto no n.º 6, do artigo 36.º da Portaria n.º 
83-A/2009, de 22 de Janeiro, foi publicada também em D.R. na 2.ª série, por aviso n.º 
6454/2010, de 25 de Março de 2010, a lista unitária de ordenação final dos candidatos 
homologada, constituindo-se uma reserva de recrutamento interna, nos termos do n.º 1, do 
artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009. -------------------------------------------------------------------- 
----- Havendo necessidade de ocupar mais nove postos de trabalho, no âmbito do 
procedimento concursal aberto em 2009, com lista de reserva de recrutamento interna 
homologada, e tendo esta reserva validade de 18 meses, nos termos do n.º 2, do artigo 40.º da 
Portaria n.º 83-A/2009, o recrutamento para o lugar em causa opera-se nos termos do previsto 
na alínea d) do n.º 1 do artigo 54.º e no 55.º da LVCR. -----------------------------------------------
---- Havendo no Mapa de Pessoal nove lugares vagos, de Assistente Operacional, da carreira 
geral de Assistente Operacional, na área funcional de Cantoneiro, devidamente cabimentado, 
e tendo em conta o disposto no n.º 2 do artigo 6º e alínea b) do n.º 1, 3 e 4 do artigo 7.º da Lei 
n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, as verbas orçamentais dos serviços afectas a despesas com 
pessoal destinam-se a suportar os encargos com o recrutamento de trabalhadores necessários à 
ocupação de postos de trabalho previstos, e não ocupados, nos mapas de pessoal aprovados. --
---- Considerando que no mapa de pessoal aprovado em sessão ordinária da Assembleia 
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Municipal em 17 de Dezembro de 2010, essas despesas foram previstas e, que a ocupação dos 
lugares é fundamental para a Autarquia, para garantir o normal funcionamento dos serviços, 
sou a propor a V. Exa. autorização para o preenchimento dos postos de trabalho em causa. ----
---- V. Exa. superiormente decidirá.� -------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com cinco votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr. Isaura Leonor Marques Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, Dr. 
Manuel da Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, Maria Antónia 
Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva e duas abstenções, dos 
Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral e Helder José Gomes Ambrósio, prover 
dois lugares de Assistente Operacional, na área funcional de cantoneiro, em regime de 
contrato de trabalho por tempo indeterminado, com candidatos da reserva de recrutamento 
interna, aprovados em concursos anteriores, nos termos e de acordo com a informação da 
Técnica Superior de Recursos Humanos, atrás descrita. ---------------------------------------------- 
 

4 - CONTABILIDADE 
 
4.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Dezembro de 2010, no total de 857.602,35 � (oitocentos e cinquenta e sete 
mil seiscentos e dois euros e trinta e cinco cêntimos), referente a Operações Orçamentais e no 
total de 83.177,83 � (oitenta e três mil cento e setenta e sete euros e oitenta e três cêntimos), 
referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de 
Contabilidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.2.ENCARGOS DOS ANOS ANTERIORES � AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento dos encargos que 
transitaram dos anos anteriores, constantes do documento elaborado pelo Sector de 
Contabilidade, o qual fica anexo à acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. --------  
4.3.FUNDOS PERMANENTES � CONSTITUIÇÃO � AUTORIZAÇÃO 
---- Nos termos do nº. 2.9.10.11, do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, 
aprovado pelo Dec.Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações que lhe foram 
introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, pelo Dec.Lei n.º 315/2000, de 2 de 
Dezembro e pelo Dec.Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
autorizar a constituição de três fundos de maneio, um, no valor de 1.000,00 � (mil euros), 
visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis, cujo titular é o Senhor 
Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, outro, também no valor de 1.000,00 � 
(mil euros), visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis, cujo titular é o 
Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva e ainda outro, no valor de 500,00 � (quinhentos 
euros), visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis relacionadas com os 
actos necessários à legalização de bens imóveis (escrituras de compra e venda e registos nas 
Finanças e Conservatória), cujo titular é o Senhor Coordenador Técnico de Expediente Geral 
e Arquivo, José Carlos Pires Borges. -------------------------------------------------------------------- 
4.4.PAGAMENTOS � AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS URGENTES  
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar genericamente todas as despesas 
correntes inerentes ao funcionamento dos Serviços Municipais, destacando-se: ------------------
---- - Pagamento das remunerações ao pessoal ao serviço do Município; trabalho 
extraordinário nocturno e em dias de descanso semanal, descanso complementar e feriados; 
combustíveis e lubrificantes; transportes escolares; seguros; renda de prédios; despesas com a 
expedição de correio e com as telecomunicações; despesas de expedição dos filmes exibidos 
no Cine-Teatro; honorários dos peritos em vistorias; EDP - Electricidade do Centro, S.A., 
compra de cimento; senhas de presença aos Vereadores e Membros da Assembleia Municipal; 
transferências correntes para as Juntas de Freguesia; pagamento de despesas com a 
bombagem de água, todos os pagamentos provenientes de deliberações anteriormente 
tomadas e ainda pagamentos decorrentes da imposição da Lei, fixando-se do dia vinte ao dia 
vinte e três de cada mês, ou no dia útil imediatamente anterior, a data para pagamento das 
remunerações certas e permanentes do Pessoal. -------------------------------------------------------- 

 
5 - OBRAS PARTICULARES 

 
5.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
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 21 de Dezembro de 2010 e 03 de Janeiro 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 21 de Dezembro de 2010 e 03 de Janeiro de 2011, a qual fica anexa à 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 21 de Dezembro de 2010 e 03 de 
Janeiro de 2011, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ------------ 
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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  
---- 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 21 de Dezembro de 2010 e 03 de 
Janeiro de 2011, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. ------------- 
5.3.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2011 � APROVAÇÃO      
---- Presente uma informação, datada de 04 de Janeiro de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Renovação de Mapas de horários de 2011. -------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos 
seguintes estabelecimentos: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 15.352, de 06/12/2010 � �Ouronelas�, sito na Av.ª João XXIII, 
Edifício Central, Piso 0, Loja 09, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:30 h às 
19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao 
Domingo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 15.551, de 09/12/2010 � �Mercearia�, de Raul Lourenço 
Monteiro, sito em Carvalhas, Freguesia de Senhorim, com o horário de funcionamento das 
07:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:300 h às 14:00 h e sem encerramento 
semanal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 15.552, de 09/12/2010 � �Agência Funerária Monteiro e Castro, 
Ld.ª�, sito em Carvalhas, Freguesia de Senhorim, com o horário de funcionamento das 13:00 
h às 14:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ---------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 15.554, de 09/12/2010 � �Café�, de Álvaro Sampaio, sito na Rua 
das Casquilhas, n.º 16, em Santar, com o horário de funcionamento das 08:00 h às 24:00 h, 
sem paragem para almoço e sem encerramento semanal. --------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 15.921, de 15/12/2010 � �Carpintaria�, de José Nelas Cardoso, 
sito na Rua do Paço, n.º 122, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 
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08:00 h às 18:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h às 13:00 h e encerramento semanal 
ao domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 15.922, de 15/12/2010 ��Papelaria Acipreste�, de Maria Alice 
Fraga Carvalho, sito na Rua Dr. Eduardo M. dos Santos, n.º 10, em Canas de Senhorim, com 
o horário de funcionamento de segunda a sexta, das 08:30 h às 19:00 h, ao sábado das 09:00 h 
às 13:00 h, e encerramento semanal ao sábado à tarde e domingo. ---------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.602, de 30/12/2010 ��Restaurante Bem Haja�, de Ana Isabel 
C. A. P. França Raposo, sito na Rua da Restauração, n.º 5, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 09:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. --- 
---- - Registo de entrada n.º 15.708, de 13/12/2010 ��Café Restaurante, Retiro das 
Laranjeiras�, sito na Rua D. Afonso Henriques, n.º 47, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 09:00 h às 23:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao 
sábado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.312, de 23/12/2010 � �Serralharia�, de Augusto Martins da 
Costa, sito na Rua Dr. Eurico Amaral, n.º 30-A, em Vilar Seco, com o horário de 
funcionamento das 08:00 h às 22:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 14:00 h e 
encerramento semanal ao Domingo. --------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 15.351, de 06/12/2010 � �Salão de Cabeleireiro�, de Anabela dos 
Santos Nogueira da Costa, sito na Av.ª José Maria da Fonseca, n.º 5, em Nelas, com o horário 
de funcionamento de segunda a sexta das 08:00 h às 20:00 h, ao sábado das 06:00 h às 20:00 
h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal à terça-feira de 
tarde. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V. Exa.� -------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, 
atrás referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                                                                                                                                          

ENCERRAMENTO 
 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
às quinze horas e vinte e cinco minutos, da qual se lavrou a presente acta que foi lida em voz 
alta por mim, ___________________________________________, Coordenador Técnico de 
Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, 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 e Arquivo, 
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__________________________________________ 
 

 


