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ACTA N.º 17 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE NELAS, REALIZADA EM TREZE DE SETEMBRO DE 
DOIS MIL E ONZE  

 
---- Aos treze dias do mês de Setembro 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, 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. ----------------------- 
---- Registou-se a falta, considerada justificada, do Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. 
Manuel da Conceição Marques. -------------------------------------------------------------------------  
 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, com quatro votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, 
Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, Hélder José Gomes Ambrósio e Dr. Jorge David 
de Sousa Paiva e duas abstenções, dos Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral e 
Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo, a acta da reunião ordinária pública anterior, 
realizada em 30 de Agosto de 2011, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da 
reunião, para efeitos imediatos. --------------------------------------------------------------------------- 
---- Os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral e Maria Antónia Ferreira Casquilha 
de Figueiredo, declararam que se abstiveram na votação da aprovação da acta da reunião 
ordinária pública, realizada em 30 de Agosto de 2011, por não terem estado presentes nessa 
reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 276.857,65 � (duzentos e setenta e seis mil 
oitocentos e cinquenta e sete euros e sessenta e cinco cêntimos); - De operações extra 
orçamentais: 189.548,73 � (cento e oitenta e nove mil quinhentos e quarenta e oito euros e 
setenta e três cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------- 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA 

 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou o seguinte assunto para ser incluído na 
Ordem do Dia: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Transporte Escolar. Requerentes: Carlos Cabral Loureiro Amaral e Eugénio Augusto Pais 
Dias � Pedido de transporte para os alunos, com Necessidades Educativas Especiais, Ricardo 
Rego Loureiro Amaral e Carlos Manuel Rodrigues � Aprovação. ----------------------------------  
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---- 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 
 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas apresentou a declaração, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Decorre neste momento o início de mais uma época desportiva, estando envolvidas 
várias associações do Concelho em diversas modalidades. ------------------------------------------- 
---- Seria a altura natural para a definição dos montantes dos apoios a dar pela Autarquia, para 
apoio à prática desportiva. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, face à situação de incerteza que se vive no momento, nomeadamente não 
sendo ainda conhecido o valor, ou o percentual, de eventuais diminuições das transferências 
do Estado para as Autarquias Locais, para o ano de 2012, surgindo na comunicação social 
valores hipotéticos absolutamente díspares com variações entre 2 e 17%, não será razoável 
nem prudente que se defina o montante dos apoios sem que esse valor, das reduções seja 
conhecido. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para que os clubes pudessem começar a época, o Executivo em permanência, deu 
conhecimento às associações de um conjunto de valores, meramente indicativos, que serão 
aprovados caso não haja qualquer redução nas transferências do Estado, ou caso essa redução 
não seja substancial, no entanto o valor efectivo a fixar por via de Contrato Programa de 
Desenvolvimento Desportivo, só poderá ser determinado depois de o governo definir e dar a 
conhecer o montante das transferências. -------------------------------------------------------------- 
---- Esta situação é naturalmente extensível a todas as associações que beneficiam de apoios 
da Autarquia de carácter mais ou menos regular, normalmente acordados em protocolos de 
colaboração, como sejam Bandas Filarmónicas, Ranchos Folclóricos, Associações 
Recreativas e similares.� ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Esta declaração foi subscrita pela Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Leonor 
Marques de Figueiredo Silva Pedro e pelos Senhores Vereadores, Dr. Osvaldo Luis dos 
Santos Coelho Seixas, Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David 
Sousa Paiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que esta declaração era um mau 
princípio para as associações desportivas do Concelho, pois têm muitas dificuldades 
financeiras e a Autarquia deveria dar indicação dos valores a atribuir às referidas associações 
desportivas, pelo menos para o período compreendido entre a presente data e o final do 
corrente ano civil. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que, no início do 
corrente mês de Setembro, tinha reunido com as associações desportivas do Concelho, que 
sabia das suas dificuldades financeiras e foi-lhes dado uma indicação dos valores a atribuir 
pela Autarquia às referidas associações desportivas. --------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio questionou o Senhor Vereador Dr. 
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Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas no sentido de saber quando é que iriam ser 
formalizados os contratos programa de desenvolvimento desportivo com as associações 
desportivas do Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas respondeu que os 
referidos contratos-programa irão ser formalizados quando souber quais os cortes e os 
montantes a atribuir ao Município de Nelas por via do Orçamento Geral do Estado para o ano 
de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas apresentou outra proposta 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Sendo do conhecimento público que o actual governo da nação pretende levar a efeito 
uma revisão da Lei das Finanças Locais e, sendo também público, que a Lei actualmente em 
vigor; em conjunto com a actual conjuntura da crise económica global, provocou o 
estrangulamento financeiro da quase totalidade dos municípios, é importante que os autarcas 
em funções se debrucem sobre o normativo que vigora e façam chegar sugestões aos órgãos 
que têm em mãos a revisão da Lei em causa. ----------------------------------------------------------- 
---- É nesse sentido que fazemos aqui uma primeira abordagem a um dos temas mais 
importantes da Lei e um dos que causa maiores desequilíbrios, injustiças e desigualdades 
entre municípios e consequentemente entre os respectivos cidadãos. -------------------------------
---- Referimo-nos à forma de cálculo da repartição dos recursos públicos entre o Estado e as 
Autarquias Locais, definida no Título III, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro. -------------------
---- Segundo a referida norma legal, a repartição pretendida é obtida através de várias formas 
de participação (Fundo de Equilíbrio Financeiro, Fundo Social Municipal e participação 
variável no IRS), sendo no entanto que, em termos práticos se verifica que o FEF representa a 
parte mais essencial das verbas transferidas, atingindo valores na ordem dos 80% do total das 
transferências. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O FEF divide-se em duas componentes, o Fundo de Coesão Municipal, que pretende 
corrigir assimetrias entre municípios, favorecendo municípios mais desfavorecidos, cujas 
assimetrias em relação à média nacional sejam relevantes; e o Fundo Geral Municipal que 
pretende dotar os municípios de condições financeiras adequadas ao desempenho das suas 
atribuições. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- É exactamente na fórmula de cálculo do FGM (que corresponde a 50% do FEF global 
nacional) que se encontram situações que prejudicam um número elevado de municípios em 
relação a outros. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Com efeito, no art.º 26.º, da já referida Lei, verifica-se que 5% do FGM é distribuído 
igualmente por todos os municípios, 35% são distribuídos em função da área e da respectiva 
amplitude altimétrica, de cada concelho, sendo ainda considerada a eventual afectação de 
território a Redes Natura. Os restantes 60% são distribuídos de acordo com a população de 
cada município, sendo que a população é ponderada da seguinte forma: ---------------------------
---- - Os primeiros 5.000 habitantes � 3; ----------------------------------------------------------------
---- - De 5.001 a 10.000 habitantes � 1; -----------------------------------------------------------------
---- - De 10.001 a 20.000 habitantes � 0,25; ------------------------------------------------------------
---- - De 20.001 a 40.000 habitantes � 0,5; --------------------------------------------------------------
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---- - De 40.001 a 80.000 habitantes � 0,75; ------------------------------------------------------------
---- - Mais de 80.000 habitantes � 1. --------------------------------------------------------------------- 
---- Esta forma de ponderação prejudica claramente os municípios maiores de 5.000 
habitantes, sendo que o prejuízo é claramente superior no conjunto de municípios de média 
dimensão, nomeadamente naqueles que têm entre 10 e 20 mil habitantes. -------------------------
---- E, se se percebe que exista a preocupação de dar alguma capacidade de crescimento  aos 
municípios mais pequenos, a verdade é que, quer o Fundo Social Municipal, quer o Fundo de 
Coesão Municipal têm já essa missão, não se vislumbrando qual a razão lógica que leve a que 
aquele grupo de cidadãos seja valorizada de forma tão diferente dos restantes. -------------------
---- A título de exemplo veja que um município com 7.500 habitantes terá no cálculo de 65% 
do FGM um factor multiplicador de 17.500 e um município com 15.000 habitantes terá um 
factor multiplicador de 21.250. Ou seja, apesar de ter o dobro da população terá um valor de 
FGM somente superior ao concelho menor em 21%, neste factor de cálculo. De outra forma, 
este factor de 21% corresponderá a uma diferença no FGM de somente 14% e no FEF de 
somente 7%. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim e face ao exposto sugere-se que o Governo e os grupos parlamentares à 
Assembleia da República, aproveitando a revisão à Lei das Finanças Locais, já anunciada, 
alterem a fórmula de cálculo dos montantes das transferências do Estado para as Autarquias 
Locais, levando em linha de conta que a defesa dos concelhos mais desfavorecidos e 
pequenos, bem como daqueles com altimetrias mais profundas e difíceis, se encontra já 
prevista noutros parâmetros, deixando de prejudicar de forma tão clara os concelhos de 
dimensão média, principalmente os que têm entre 10 e 20 mil habitantes como é o caso do 
Concelho de Nelas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que, por exemplo, o Município de Penalva do 
Castelo recebe mais verbas por via do FEF do que o Município de Nelas, pois embora a sua 
população seja metade da população do Município de Nelas, tem, no entanto, mais área e não 
tem zona industrial. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que iria votar favoravelmente a 
proposta apresentada pelo facto de prever que, até 2013, o Município de Nelas irá deixar de 
receber cerca de um milhão e quinhentos mil euros. -------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que esta proposta será uma sugestão para a nova 
Lei das Finanças Locais, projectada pelo Governo. --------------------------------------------------- 
---- Posta à votação, foi a proposta acima descrita, aprovada por unanimidade, devendo ser 
enviada para as entidades nela constantes. -------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, apresentou em seu nome pessoal e em 
nome do Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio, o seguinte pedido de 
esclarecimentos --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Os vereadores do Partido Socialista congratulam-se com o reinício das obras de 
reparação do pavimento da Variante de Nelas, reconhecendo a importância desta obra para a 
Vila e para o Concelho de Nelas. ------------------------------------------------------------------------- 
---- Gostariam de ser esclarecidos sobre os motivos que provocaram a interrupção das obras 
durante alguns meses, se está garantida a sua continuidade, sem mais interrupções e para 
quando se prevê o seu fim. -------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Deixam um reparo pelo facto de, durante todo este tempo, que coincidiu com os meses de 
Verão e com o associado risco de incêndios, não ter sido feita a limpeza do separador central 
desta via, o que deveria ser também uma preocupação estética.� ------------------------------------ 
---- A Senhora Presidente da Câmara informou o Senhor Vereador Adelino José Borges 
Amaral que, futuramente, o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição 
Marques, iria dar-lhe informações por escrito. --------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, apresentou, também, em seu nome 
pessoal e em nome do Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio, outro pedido de 
esclarecimentos, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------ 
---- �Os vereadores do Partido Socialista congratulam-se com o anunciado fim das obras de 
Construção do Centro Escolar de Nelas e louvam os esforços da Autarquia para que as obras 
fiquem prontas, de forma ao referido equipamento poder ser utilizado neste ano lectivo, sem 
qualquer sobressalto de maior. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Dada a especificidade destas obras e dos seus acabamentos, esperam que estejam 
asseguradas todas as condições de segurança, para que as aulas decorram normalmente e sem 
riscos para as nossas crianças, nomeadamente em pequenos trabalho que poderão faltar, em 
canalizações e rede eléctrica. ----------------------------------------------------------------------------- 
--- Questionam a Senhora Presidente da Câmara se está também assegurado o normal 
funcionamento das Actividades de Enriquecimento Curricular. -------------------------------------
---- Recomendam que, uma vez pronto o Centro Escolar de Nelas, a Autarquia dê 
continuidade á reformulação da rede escolar do Concelho, dando obviamente prioridade à 
Construção do Centro Escolar de Canas de Senhorim, obra que a comunidade educativa vai 
reclamando, com toda a legitimidade, nos termos da Carta Educativa.� ----------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, apresentou, também, em seu nome 
pessoal e em nome do Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio, outro pedido de 
esclarecimentos, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------ 
---- �Temos assistido através da Comunicação Social a trocas de acusações entre os 
Presidentes das Câmaras de Viseu e Mangualde, que envolvem o Município de Nelas e põem 
em causa o seu bom nome e a dignidade dos seus Autarcas. ----------------------------------------- 
---- Estando em causa hipotéticas dívidas pelo fornecimento de água da Câmara de 
Mangualde à de Viseu e da Câmara de Nelas à de Mangualde. --------------------------------------
---- Assim, para cabal esclarecimento da verdade, solicitamos à Senhora Presidente da 
Câmara nos preste os seguintes esclarecimentos: ------------------------------------------------------ 
---- - Qual o valor da dívida, caso exista, da Câmara de Nelas à Câmara de Mangualde, 
relativa ao fornecimento de água para abastecimento público? --------------------------------------
---- - A que meses de fornecimento se refere essa dívida? --------------------------------------------
---- Aproveitamos também para pedir outros esclarecimentos, nomeadamente sobre os 
desperdícios e quebras verificadas na distribuição desse bem essencial, bem assim como da 
sua qualidade: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Quais os níveis actuais de quebras e desperdícios de água, resultante da diferença entre 
as quantidades fornecidas à rede e o somatório dos consumos privado e de equipamentos 
públicos? ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
Fls.__________ 

Reunião de 13-09-2011 

 

6

---- - A Câmara Municipal tem mandado fazer regularmente análises à água da rede pública e 
aos diversos fontenários espalhados pelo Concelho? -------------------------------------------------- 
---- - Tem afixado e onde os resultados dessas análises? ---------------------------------------------
---- Agradecemos ainda nos sejam facultadas cópias de todas as análises à água da rede e a 
fontenários, feitas desde o início do ano de 2011.� ----------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente informou o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral que, 
futuramente, iria receber as informações por escrito. -------------------------------------------------- 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 � OBRAS PÚBLICAS 

 
1.1.AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DAS FREGUESIAS DE SENHORIM, NELAS 
E CANAS DE SENHORIM � PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma proposta de deliberação, datada de 05 de Setembro de 2011, do Senhor 
Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, que a seguir se transcreve: ---
---- �Depois das várias solicitações dos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia de 
Senhorim, Nelas e Canas de Senhorim, no sentido de ampliação dos cemitérios das 
respectivas Freguesias cumpre-me explanar e propor o seguinte: ----------------------------------- 
---- Pese embora os cemitérios sejam propriedade das Juntas de Freguesia, consultando os 
artigos 17.º e 34.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, não confere a Lei competência às Juntas de Freguesias, para 
proporem, nos termos da legislação aplicável, a declaração de utilidade pública, para efeitos 
de expropriação. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim sendo, socorremo-nos do artigo 64.º, n.º 7, alínea c), do já citado diploma legal que 
atribui competência à Câmara Municipal para propor a declaração de utilidade pública. --------
---- A proposta de deliberação fundamenta-se no artigo 65.º, da referida Lei, por não ser 
enquadrável na declaração de competências da Senhora Presidente da Câmara. ------------------
---- Nestes termos, proponho que o Executivo delibere no sentido de se iniciar o processo 
expropriativo e que antes de proceder à declaração de utilidade pública, diligencie a via de 
aquisição de terrenos, cujas plantas se anexam, por via do direito privado. ------------------------
---- Salvo melhor opinião e ressalvando sempre a competência atribuída à Senhora Presidente 
de Câmara, proponho que o funcionário Dr. Luis Costa inicie com urgência o processo, 
atendendo que a ocupação dos cemitérios está quase no seu limite máximo.� --------------------- 
---- A Senhora Presidente afirmou que os cemitérios, referidos na proposta de deliberação 
atrás descrita, já estão ocupados na sua plenitude e era importante que se aprovasse este 
assunto para se poder actuar em caso de necessidade. ------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás descrita, 
apresentada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, 
autorizando o funcionário Dr. Luís Costa a iniciar a aquisição de terrenos para ampliação dos 
cemitérios das Freguesias de Senhorim, Nelas e Canas de Senhorim. ------------------------------       

 
2 � TAXAS E IMPOSTOS 
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2.1.IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - FIXAÇÃO DE TAXAS � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 05 de Setembro de 2011, do Senhor Coordenador 
Técnico de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, servindo de Chefe da 
Unidade Orgânica Administrativa, que a seguir se transcreve: -------------------------------------- 
---- �Ex.m.a Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------
---- Imposto Municipal sobre Imóveis � Fixação de Taxas ------------------------------------------- 
-- 1 � O Decreto-Lei nº. 287/2003, de 12 de Novembro de 2003, no seu artigo 112º., cuja 
redacção foi alterada pelo artigo 2.º, da Lei n.º 64/2008, de 5 de Dezembro, prevê as taxas de 
Imposto Municipal sobre Imóveis, como a seguir se indicam: --------------------------------------- 
---- - a) Prédios rústicos � 0,8%; ------------------------------------------------------------------------- 
---- - b) Prédios urbanos � 0,4% a 0,7%; ---------------------------------------------------------------- 
---- - c) Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI � 0,2% a 0,4%. --------------------------- 
---- 2 � O número cinco do mesmo artigo prevê que os Municípios, mediante deliberação da 
Assembleia Municipal, fixem a taxa a aplicar em cada ano, dentro dos intervalos previstos nas 
alíneas b) e c) do número um, acima indicadas, podendo ser fixada por Freguesia. -------------- 
---- 3 � As deliberações da Assembleia Municipal referidas no presente artigo devem ser 
comunicadas à Direcção Geral dos Impostos para vigorarem no ano seguinte, até ao dia 30 de 
Setembro, aplicando-se as taxas mínimas referidas no número um, caso as comunicações não 
sejam recebidas naquela Direcção até àquela data. (30 de Setembro) -------------------------------
---- Assim, deixo o assunto à consideração de V. Ex.ª�------------------------------------------------ 
---- Presente, também, uma proposta de deliberação, datada de 13 de Setembro de 2011, do 
Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: -----
---- �Proposta de Deliberação - Imposto Municipal sobre Imóveis - Fixação das Taxas para o 
ano de 2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Considerando o disposto no artigo 112º do Código de Imposto Municipal sobre Imóveis 
(CIMI) � Anexo I ao Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de Novembro; -------------------------------
---- Considerando que esta Câmara Municipal tem vindo a dotar o Concelho de infra-
estruturas necessárias, com vista a proporcionar aos munícipes um desenvolvimento 
harmonioso e bem-estar social; --------------------------------------------------------------------------- 
---- Considerando que, face aos constrangimentos económicos conhecidos, os recursos 
financeiros são limitados, cabe à Autarquia no âmbito das suas competências, usar os meios 
disponíveis no quadro legal vigente, para suprir tais dificuldades; ----------------------------------
---- Proponho à Câmara Municipal de Nelas que: -----------------------------------------------------
---- 1. No exercício da sua competência fixada no artigo 64.º, n.º 6, alínea a), da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, com redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
delibere aprovar a seguinte proposta --------------------------------------------------------------------- 
---- a) Que a taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis, referente ao ano de 2012, a aplicar aos 
valores patrimoniais dos prédios urbanos, seja de 0,7%, de acordo com o nº 1, alínea b), do 
artigo 112º do CIMI; --------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- b) Que a taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis, referente ao ano de 2012, a aplicar 
aos valores patrimoniais dos prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI, seja 0,4% de 
acordo com o nº 1, alínea c), do artigo 112º, do CIMI; ----------------------------------------------- 
---- c) Que a taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis, referente ao ano de 2012, a aplicar aos 
valores patrimoniais dos prédios rústicos, seja 0,8% de acordo com o nº 1, alínea a), do artigo 
112º, do CIMI; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- 2) Submeta a presente proposta à Assembleia Municipal, para deliberação, nos termos do 
artigo 53.º, n.º 2, alínea f), do mencionado diploma legal e do artigo 112.º do Código do 
Imposto Municipal sobre Imóveis.� ---------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que iria manter 
as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis no seu máximo, tal como aconteceu nos anos 
passados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que iria votar favoravelmente a 
proposta apresentada, pois entendia que as taxas de IMI, mesmo no seu máximo, não são 
muito penalizadoras para os munícipes. ----------------------------------------------------------------    
---- Face à informação do Senhor Coordenador Técnico de Expediente Geral, Arquivo e 
Apoio aos Órgãos Autárquicos, servindo de Chefe da Unidade Orgânica Administrativa e da 
proposta de deliberação apresentada pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos 
Coelho Seixas, a Câmara, nos termos do artigo 112.º, n.º 1, do Código do Imposto Municipal 
sobre Imóveis � Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, cuja redacção foi alterada 
pela Lei n.º 64/2008, de 5 de Dezembro, deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia 
Municipal que sejam fixadas as seguintes taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis: ---------- 
---- a) Prédios rústicos � 0,8 %; -------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Prédios urbanos � 0,7%; --------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI � 0,4%, referentes ao ano de 2011, a 
liquidar no próximo ano. ---------------------------------------------------------------------------------- 
2.2.LANÇAMENTO DE DERRAMA PARA O ANO DE 2012 � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 05 de Setembro de 2011, do Senhor Coordenador 
Técnico de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, servindo de Chefe da 
Unidade Orgânica Administrativa, que a seguir se transcreve: --------------------------------------
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------------
---- Lançamento de derrama para o ano de 2012. ----------------------------------------------------- 
---- 1 � Nos termos do n.º 1, do Art.º 14.º, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, os Municípios 
podem deliberar lançar anualmente uma derrama até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro 
tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC), 
que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos 
passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, uma actividade de 
natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse 
território. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2 � Nos termos do n.º 4, do Art.º 14.º., do diploma citado, a Assembleia Municipal pode, 
por proposta da Câmara Municipal, deliberar lançar uma taxa reduzida de derrama para os 
sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse os 150.000 
�. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Assim, deixo o assunto à consideração de V. Ex.ª�------------------------------------------------ 
---- Presente também uma proposta de deliberação, datada de 13 de Setembro de 2011 e 
apresentada pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, que a seguir 
se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- �Derrama - Ano de 2012 ------------------------------------------------------------------------------ 
 ---- A Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro � Lei das Finanças Locais -, introduziu significativas 
alterações nas participações dos municípios nos impostos arrecadados na sua área fiscal. ------
---- Uma dessas alterações está presente no artigo 14.º, e consiste no facto de a derrama passar 
a ter como base de incidência o lucro tributável dos sujeitos passivos e já não a sua colecta de 
IRC, como sucedia no passado e que a taxa não poderá ultrapassar 1,5% do lucro tributável. --
---- Esta alteração provoca uma redução significativa da receita proveniente da derrama a 
arrecadar pelo Município. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Tendo em conta que esta receita tem em vista o reforço da capacidade financeira do 
Município de Nelas nas obras da Variante de Nelas (1.ª e 2.ª fase), Museu do Vinho do Dão; 
Rotundas de acesso a Canas de Senhorim (Rotundas na E.N. n.º 234, em Canas de Senhorim) 
e Centro de Dia de Vilar Seco, --------------------------------------------------------------------------- 
---- Proponho que a Câmara Municipal de Nelas que, ------------------------------------------------
---- - Ao abrigo do disposto no artigo 14.º, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro � Lei das 
Finanças Locais -, delibere aprovar a presente proposta de lançamento de Derrama, no ano de 
2012, no valor de 1,5%, sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o 
rendimento das pessoas colectivas (IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado 
na área geográfica do Concelho de Nelas, por passivos residentes em território português que 
exerçam, a título principal, uma actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não 
residentes com estabelecimento estável nesse território e que, ---------------------------------------
---- - De acordo com o n.º 6, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, submeta esta proposta à Assembleia 
Municipal, para deliberação nos termos da alínea f), do n.º 2, do artigo 53.º, do supra 
mencionado diploma.� ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que iria votar favoravelmente a 
proposta de deliberação apresentada pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos 
Coelho Seixas, embora parte das obras enunciadas já constassem em anos anteriores. ----------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação apresentada 
pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, atrás descrita, aprovando o 
lançamento de uma derrama no valor de 1,5%, no ano de 2012 e submeter o assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------- 
2.3.TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM - LEI Nº. 5/2004, DE 10 DE 
FEVEREIRO - LEI DAS COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 05 de Setembro de 2011, do Senhor Coordenador 
Técnico de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, servindo de Chefe da 
Unidade Orgânica Administrativa, que a seguir se transcreve: -------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------------
---- � Taxa Municipal de Direitos de Passagem - Lei nº. 5/2004, de 10 de Fevereiro � Lei das 
Comunicações Electrónicas ------------------------------------------------------------------------------- 
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---- A Lei nº. 5/2004, de 10 de Fevereiro � Lei das Comunicações Electrónicas, cujo artigo 
106.º, estabelece a existência de uma taxa municipal de passagem (TMDP) que é determinada 
com base na aplicação de um percentual sobre a facturação mensal emitida pelas empresas 
que oferecem redes e serviços de comunicações acessíveis ao público, em local fixo, para os 
clientes finais na área do correspondente Município. ------------------------------------------------- 
---- Nos termos da alínea b), do n.º 2, do citado artigo 106.º, o referido percentual terá de ser 
aprovado anualmente por cada Município até ao �fim do mês de Dezembro do ano anterior a 
que se destina a vigência e não pode ultrapassar 0,25%. ---------------------------------------------- 
---- Assim, deixo o assunto à consideração de Vª. Exª.�---------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma proposta de deliberação, datada de 13 de Setembro de 2011, do 
Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: -----
---- �Proposta de Deliberação - Taxa Municipal de Direitos de Passagem - Fixação da Taxa 
para o ano de 2012 ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro � Lei das Comunicações Electrónicas (LCE), veio 
habilitar os municípios para a cobrança de uma taxa municipal de direitos de passagem 
(TMDP), como contrapartida dos direitos e encargos relativos à implantação, passagem e 
atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem 
redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos 
domínios público e privado municipal. ------------------------------------------------------------------ 
---- De acordo com o disposto no n.º 2, do artigo 106.º da LCE, a TMDP é determinada com 
base nos seguintes princípios: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- - Aplicação de um percentual sobre cada factura emitida pelas empresas que oferecem 
redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos 
os clientes finais do Município; e, ------------------------------------------------------------------------ 
----- - Aprovação anualmente, até 31 de Dezembro do ano anterior a que se destina a sua 
vigência, não podendo ultrapassar os 0,25%. -----------------------------------------------------------
---- Neste sentido, proponho que a Câmara Municipal de Nelas: ------------------------------------
---- 1. Delibere fixar a Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP), para o ano 2012, 
em 0,25% sobre a facturação mensal emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações electrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes finais 
do Município de Nelas; ------------------------------------------------------------------------------------ 
----- 2. Submeta a presente proposta à Assembleia Municipal para aprovação, nos termos das 
alíneas e) e h), do nº 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com redacção 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.� --------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aplicar a taxa municipal de direitos de passagem 
(TMDP), no valor de 0,25%, sobre a facturação mensal emitida pelas empresas que oferecem 
redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para os 
clientes finais na área deste município de Nelas, referente ao ano de 2012 e submeter o 
assunto à aprovação da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------
2.4.BENEFÍCIOS FISCAIS IRS � PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS � LEI N.º 
2/2007, DE 15 DE JANEIRO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 05 de Setembro de 2011, do Senhor Coordenador 
Técnico de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, servindo de Chefe da 
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Unidade Orgânica Administrativa, que a seguir se transcreve: --------------------------------------
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------------
---- Benefícios Fiscais IRS � Participação dos Municípios � Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro. -
---- A alínea c), do n.º 1, do artigo 19.º, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, prevê para os 
Municípios uma participação variável de 5% no IRS, determinada nos termos do Art.º 20.º, 
dos sujeitos com domicílio fiscal na respectiva circunscrição territorial, calculada sobre a 
respectiva colecta líquida das deduções previstas no n.º 1 do artigo 78.º do Código do IRS. ---
---- Para os anos de 2007 e 2008, o Art.º 59.º, do citado diploma, fixou a taxa máxima de 5%. 
---- A partir de 2009, a taxa passou a ser variável, até ao montante máximo de 5%, calculada 
sobre a respectiva colecta líquida das deduções previstas no n.º 1, do artigo 78.º do Código do 
IRS, dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respectiva circunscrição territorial, relativa 
aos rendimentos do ano imediatamente anterior. ------------------------------------------------------- 
---- Pode, no entanto, ser deliberada uma taxa inferior, sendo o produto da diferença entre a 
taxa aprovada e a taxa máxima de 5% considerado como dedução à colecta do IRS, a favor do 
sujeito passivo, relativo aos rendimentos do ano imediatamente anterior àquele a que respeita 
a participação variável referida no n.º 1, do Art.º 19.º, do diploma acima citado, desde que a 
respectiva liquidação tenha sido feita com base em declaração apresentada dentro do prazo 
legal e com os elementos nela constantes. -------------------------------------------------------------- 
---- Assim, deixo o assunto à consideração de V. Ex.ª�------------------------------------------------ 
---- Presente, também, uma proposta de deliberação, datada de 13 de Setembro de 2011 e   
apresentada pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, que a seguir 
se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Participação do Município no IRS � Ano de 2012. ---------------------------------------------- 
---- Nos termos dos Artigos 19.º e 20.º, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro - Lei das Finanças 
Locais, os municípios têm direito, em cada ano, a uma participação variável até 5% no IRS 
dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respectiva circunscrição territorial, relativa aos 
rendimentos do ano anterior, calculada sobre a respectiva colecta líquida das reduções 
previstas no n.º 1, do artigo 78.º, do Código do IRS. --------------------------------------------------
---- A participação referida depende de deliberação sobre a percentagem de IRS pretendida 
pelo Município, a qual deve ser comunicada por via electrónica à Direcção-Geral dos 
Impostos até 31 de Dezembro do ano anterior àquele a que respeitam os rendimentos. A 
ausência de comunicação ou a sua recepção para além do prazo estipulado equivale à falta de 
deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Refere o n.º 4, do referido art.º 20.º que, caso a percentagem deliberada pelo município 
seja inferior à taxa máxima definida no n.º 1, o produto da diferença de taxas e a colecta 
líquida é considerado como dedução à colecta do IRS, a favor do sujeito passivo, relativo aos 
rendimentos do ano imediatamente anterior àquele a que respeita a participação variável 
referida no n.º 1, desde que a respectiva liquidação tenha sido feita dentro do prazo legal e 
com os elementos nela constantes. ----------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, e, face: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Às políticas nacionais de contenção e estabilidade orçamental, as quais afectam o 
crescimento das receitas municipais, por via da cobrança de impostos; ----------------------------
---- - À necessidade dos municípios garantirem a contrapartida nacional dos investimentos ao 
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abrigo do QREN impõem, do ponto de vista financeiro; ---------------------------------------------
---- - À indispensabilidade de dar continuidade ao desenvolvimento de projectos considerados 
estruturantes para o Concelho; ---------------------------------------------------------------------------- 
---- - À importância de manter o nível de prestação e a qualidade dos equipamentos e dos 
serviços prestados. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Proponho à Câmara Municipal que: ----------------------------------------------------------------- 
---- - Em conformidade com o disposto no n.º 1, do art.º 20.º, da Lei n.º 2/2007, de 15 de 
Janeiro � Lei das Finanças Locais e, exercício da sua competência fixada na alínea a), do 
artigo 64.º, n.º 6, da Lei n.º 169/99, de 18 de Dezembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, fixe em 5% a taxa de participação variável no IRS dos sujeitos 
passivos com domicílio fiscal no Concelho de Nelas. ------------------------------------------------- 
---- - Submeta a presente proposta à Assembleia Municipal para deliberação, nos termos da 
alínea h), n.º 2, do artigo 53.º, e alínea a), n.º 6, do artigo 64.º, do supra mencionado diploma.�  
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que o actual 
Executivo já reduziu a taxa de IRS dois anos seguidos, mas que na presente conjuntura não 
pode proceder a essa redução. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que o Executivo Municipal 
devia reduzir a taxa de IRS para 2,5%, ou 3%, para assim haver discriminação positiva e atrair 
população para o Concelho de Nelas. -------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que não se 
verificou aumento da população no Concelho de Nelas nos anos em que o Executivo 
Municipal reduziu as taxas de IRS. ---------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, 
Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, 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 taxa de IRS de 5%, no ano de 
2012, proposta pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, atrás 
descrita e submeter o assunto à aprovação da Assembleia Municipal. ----------------------------- 

 
3 � EDUCAÇÃO E CULTURA 

  
---- Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Helder José Gomes Ambrósio ---------
3.1.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: RAQUEL BELMIRA ASSUNÇÃO 
ALVES AMBRÓSIO - COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE 
ESCOLAR DE SEU EDUCANDO TOMÁS ALVES AMBRÓSIO E NÃO 
COMPARTICIPAÇÃO DO VALOR DO PASSE ESCOLAR DE SEU EDUCANDO 
JOÃO ALVES AMBRÓSIO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma carta, datada de 12 de Agosto de 2011, de Raquel Belmira Assunção Alves 
Ambrósio, residente na Rua Maria Olívia Barbosa Reis, n.º 13, em Canas de Senhorim, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------------ 
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---- Pedido de comparticipação de passe de transporte escolar ---------------------------------------
---- Raquel Belmira Assunção Alves Ambrósio, na qualidade de encarregada de educação de 
Tomás Alves Ambrósio e João Alves Ambrósio, vem por este meio solicitar a V.ª Ex.ª a 
comparticipação do Município de Nelas no passe de transporte escolar do ano lectivo de 
2011/2012 daqueles alunos em virtude de estes irem frequentar o 11.º ano de escolaridade 
numa escola fora do Concelho de Nelas (Escola Secundária Alves Martins � Viseu). -----------
---- Certa da V. melhor atenção para o solicitado. ----------------------------------------------------- 
---- Colocando-nos ao V. inteiro dispor para o fornecimento de informações adicionais.� ------ 
---- Presente, também, uma informação, datada de 25 de Agosto de 2011, da Técnica Superior 
de Educação, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------- 
---- �Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do 
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com a informação das Escolas Secundária de Nelas e Eng.º Dionísio A. Cunha, 
que se anexam, informo V.ª Ex.ª que o Curso de Ciências Sócio-Económicas não funciona nas 
duas escolas do Concelho. Por este motivo, o aluno Tomás Alves Ambrósio procedeu ao 
encaminhamento da sua matrícula para a Escola Secundária Alves Martins e como tal deverá 
ser comparticipado em 50% da totalidade do passe, ao abrigo do ponto 3, do artigo 3.º, do 
Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, relativo aos transportes escolares. --------------------
---- Em relação ao aluno João Alves Ambrósio, dado que o curso frequentado está patente na 
oferta educativa das Escolas do Concelho, a sua solicitação não se encontra ao abrigo da lei e 
por isso não deve ser deferido. --------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, atendendo à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, 
deliberou, por unanimidade, autorizar que o encargo com o transporte escolar do aluno Tomás 
Alves Ambrósio seja suportado em 50% pela Autarquia. --------------------------------------------- 
---- Mais foi deliberado, também por unanimidade, indeferir o pedido de comparticipação no 
encargo com o transporte escolar do aluno João Alves Ambrósio, nos termos e de acordo com 
a informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita. --------------------------------------
---- Regressou à reunião o Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio ----------------- 
3.2.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: EDUARDO LOURENÇO FILIPE - 
COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE ESCOLAR DE SUA 
EDUCANDA NICOLE SOFIA MARQUES FILIPE � RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, 
datado de 25 de Agosto de 2011, que autoriza que o encargo com o transporte escolar da 
aluna Nicole Sofia Marques Filipe seja suportado em 50% pela Autarquia, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Autorizado. Agendar próxima reunião de Câmara para ratificação.� ------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 25 de Agosto de 2011, da Técnica 
Superior de Educação, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------- 
---- �Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do 
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com as informações das Escolas Secundária de Nelas e Eng.º Dionísio A. 
Cunha, que se anexam, informo V.ª Ex.ª que o Curso de Ciências Sócio-Económicas não 
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funciona nas duas escolas do Concelho. Por este motivo a aluna Nicole Sofia Marques Filipe 
procedeu ao encaminhamento da sua matrícula para a Escola Secundária Emídio Navarro e 
como tal deverá ser comparticipada em 50% da totalidade do passe, ao abrigo do ponto 3, do 
artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, relativo aos transportes escolares. ----
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
3.3.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: FÁBIO DANIEL TEIXEIRA DOS 
SANTOS - COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO SEU PASSE ESCOLAR � 
RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, 
datado de 29 de Agosto de 2011, que autoriza que o encargo com o transporte escolar do 
aluno Fábio Daniel Teixeira dos Santos seja suportado em 50% pela Autarquia, que a seguir 
se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Autorizado. Agendar próxima reunião de Câmara para ratificação.� ------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 29 de Agosto de 2011, da Técnica 
Superior de Educação, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------- 
---- �Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do 
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com as informações das Escolas Secundária de Nelas e Eng.º Dionísio A. 
Cunha, que se anexam, informo V.ª Ex.ª que o Curso de Técnico de Gestão de Equipamentos 
Informáticos não funciona nas duas escolas do Concelho. Por este motivo o aluno Fábio 
Daniel Teixeira dos Santos procedeu ao encaminhamento da sua matrícula para a Escola 
Secundária Viriato e como tal deverá ser comparticipado em 50% da totalidade do passe, ao 
abrigo do ponto 3, do artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, relativo aos 
transportes escolares. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------
3.4.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: ANA PAULA ANDRÉ MONTEIRO 
PERPÉTUO - COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE ESCOLAR 
DE SEU EDUCANDO JOSÉ MIGUEL PERPÉTUO ALBUQUERQUE SANTOS � 
RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, 
datado de 29 de Agosto de 2011, que autoriza que o encargo com o transporte escolar do 
aluno José Miguel Perpétuo de Albuquerque Santos seja suportado em 50% pela Autarquia, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Autorizado. Agendar próxima reunião de Câmara para ratificação.� ------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 29 de Agosto de 2011, da Técnica 
Superior de Educação, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------- 
---- �Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do 
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com as informações das Escolas Secundária de Nelas e Eng.º Dionísio A. 
Cunha, que se anexam, informo V.ª Ex.ª que o Curso de Artes Visuais não funciona nas duas 
escolas do Concelho. Por este motivo o aluno José Miguel Perpétuo de Albuquerque Santos 
procedeu ao encaminhamento da sua matrícula para a Escola Secundária Alves Martins e 
como tal deverá ser comparticipado em 50% da totalidade do passe, ao abrigo do ponto 3, do 
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artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, relativo aos transportes escolares. ----
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------------------- 
3.5.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: ANA BEATRIZ FERREIRA - 
COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE ESCOLAR DE SUA 
EDUCANDA SARA RAQUEL FERREIRA NEVES � RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, 
datado de 31 de Agosto de 2011, que autoriza que o encargo com o transporte escolar da 
aluna Sara Raquel Ferreira Neves seja suportado em 50% pela Autarquia, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Autorizado. Agendar próxima reunião de Câmara para ratificação.� ------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 31 de Agosto de 2011, da Técnica 
Superior de Educação, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------- 
---- �Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do 
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com as informações das Escolas Secundária de Nelas e Eng.º Dionísio A. 
Cunha, que se anexam, informo V.ª Ex.ª que o Curso de Ciências Sócio-Económicas não 
funciona nas duas escolas do Concelho. Por este motivo a aluna Sara Raquel Ferreira Neves 
procedeu ao encaminhamento da sua matrícula para a Escola Secundária Alves Martins e 
como tal deverá ser comparticipada em 50% da totalidade do passe, ao abrigo do ponto 3, do 
artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, relativo aos transportes escolares. ----
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------------------- 
3.6.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: CÉLIA AMARAL TAVARES - 
COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE ESCOLAR DE SUA 
EDUCANDA MARIANA AMARAL TAVARES � RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, 
datado de 31 de Agosto de 2011, que autoriza que o encargo com o transporte escolar da 
aluna Mariana Amaral Tavares seja suportado em 50% pela Autarquia, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Autorizado. Agendar próxima reunião de Câmara para ratificação.� ------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 31 de Agosto de 2011, da Técnica 
Superior de Educação, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------- 
---- �Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do 
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com as informações das Escolas Secundária de Nelas e Eng.º Dionísio A. 
Cunha, que se anexam, informo V.ª Ex.ª que o Curso de Artes Visuais não funciona nas duas 
escolas do Concelho. Por este motivo a aluna Mariana Amaral Tavares procedeu ao 
encaminhamento da sua matrícula para a Escola Secundária Viriato e como tal deverá ser 
comparticipado em 50% da totalidade do passe, ao abrigo do ponto 3, do artigo 3.º, do 
Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, relativo aos transportes escolares. --------------------
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------------------- 
3.7.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: HELENA MARIA PRATAS 
MARTINS - COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE ESCOLAR DE 
SUA EDUCANDA INÊS MARTINS RODRIGUES � RATIFICAÇÃO  
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, 
datado de 31 de Agosto de 2011, que autoriza que o encargo com o transporte escolar da 
aluna Inês Martins Rodrigues seja suportado em 50% pela Autarquia, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Autorizado. Agendar próxima reunião de Câmara para ratificação.� ------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 31 de Agosto de 2011, da Técnica 
Superior de Educação, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------- 
---- �Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do 
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com as informações das Escolas Secundária de Nelas e Eng.º Dionísio A. 
Cunha, que se anexam, informo V.ª Ex.ª que o Curso de Ciências Sócio-Económicas não 
funciona nas duas escolas do Concelho. Por este motivo a aluna Inês Martins Rodrigues 
procedeu ao encaminhamento da sua matrícula para a Escola Secundária Alves Martins e 
como tal deverá ser comparticipada em 50% da totalidade do passe, ao abrigo do ponto 3, do 
artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, relativo aos transportes escolares. ----
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------------------- 
3.8.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: MARIANA BRÁS DA COSTA 
MARQUES PEREIRA - COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO SEU PASSE 
ESCOLAR � RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, 
datado de 02 de Setembro de 2011, que autoriza que o encargo com o transporte escolar da 
aluna Mariana Brás da Costa Marques Pereira seja suportado em 50% pela Autarquia, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Autorizado. Agendar próxima reunião de Câmara para ratificação.� ------------------------ 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 01 de Setembro de 2011, da Técnica 
Superior de Educação, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------- 
---- �Comparticipação de passe escolar para alunos matriculados fora das escolas do 
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com as informações das Escolas Secundária de Nelas e Eng.º Dionísio A. 
Cunha, que se anexam, informo V.ª Ex.ª que o Curso de Artes Visuais não funciona nas duas 
escolas do Concelho. Por este motivo a aluna Mariana Brás da Costa Marques Pereira 
procedeu ao encaminhamento da sua matrícula para a Escola Secundária Alves Martins e 
como tal deverá ser comparticipada em 50% da totalidade do passe, ao abrigo do ponto 3, do 
artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, relativo aos transportes escolares. ----
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------------------
3.9.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTES: CARLOS CABRAL LOUREIRO 
AMARAL E EUGÉNIO AUGUSTO PAIS DIAS � PEDIDO DE TRANSPORTE PARA 
OS ALUNOS, COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS, RICARDO REGO 
LOUREIRO AMARAL E CARLOS MANUEL RODRIGUES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta, datada de 09 de Setembro de 2011, de Carlos Cabral Loureiro Amaral 
e Eugénio Augusto Pais Dias, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
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---- Nós, abaixo assinados, pais e encarregados de educação dos alunos, Ricardo Rego 
Loureiro Amaral e Carlos Manuel Rodrigues, a frequentar a ABPG de Gouveia, solicitam por 
este meio que em continuação dos anos anteriores lhes seja facultado o serviço de transporte 
nos moldes anteriormente acordados. -------------------------------------------------------------------- 
---- É uma realidade que os nossos filhos necessitam, para o seu desenvolvimento psíquico, 
motor e social, de frequentar esta instituição, nós enquanto pais tudo devemos fazer para 
assegurar o bem-estar deles e que em caso algum lhes falte tudo o que merecem. ----------------
---- Somos pais preocupados e que por razões laborais não temos a possibilidade de os levar 
para a instituição. Vivem-se tempos difíceis e não nos é fácil garantir o bem-estar dos nossos 
filhos. Entendemos que é uma das funções dos serviços educativos das autarquias auxiliar os 
pais para garantir que nada falte às crianças e jovens em idade escolar. ----------------------------
---- Antecipadamente agradecemos toda a atenção dada na análise deste pedido.� --------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara e o Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva 
prestaram alguns esclarecimentos sobre o assunto em análise, realçando que nos anos 
anteriores o Executivo Municipal assegurou o transporte, em viatura do Município, ao aluno 
Ricardo Rego Loureiro Amaral, até existir vaga naquela instituição. Entretanto, quando 
existiu vaga o encarregado de educação não o quis internar, o que a Senhora Presidente da 
Câmara lamentava. Como o transporte solicitado acarreta o pagamento de horas 
extraordinárias a um funcionário da Autarquia foi proposto, pela Senhora Presidente da 
Câmara e pelo Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva, que a Câmara assegurasse 
apenas o transporte de Nelas para Gouveia, todos os dias de manhã, de segunda a sexta-feira, 
ficando o transporte de regresso a cargo dos encarregados de educação. ---------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o transporte escolar dos alunos Ricardo 
Rêgo Loureiro Amaral e Carlos Manuel Rodrigues, em viatura do Município de Nelas, de 
segunda a sexta, apenas para a viagem da manhã, entre Nelas e o respectivo estabelecimento 
de ensino. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4 � DIVERSOS 
 

4.1.BOMBEIROS DE OEIRAS � INCÊNDIOS FLORESTAIS � AGRADECIMENTO � 
CONHECIMENTO 
---- Presente um e-mail, datado de 26 de Agosto de 2011, do Comandante dos Bombeiros de 
Oeiras, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------- 
---- �Incêndios florestais ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Como responsável pela CRIF de Lisboa, pretendo agradecer o voto de louvor proposto 
pelo Senhor Vereador da Protecção Civil e que foi aprovado, por unanimidade, pela Câmara 
que V.ª Ex.ª preside. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Quero aproveitar a oportunidade para transmitir a V.ª Ex.ª a maneira como os 92 
elementos que compunham a CRIF de Lisboa foram recebidos em Nelas, não só por todos os 
colaboradores da Câmara que contactámos directamente, mas também por todo o apoio 
logístico que tivemos à nossa disposição: pavilhão municipal; abastecimento de combustível; 
alimentação e distribuição de águas para os bombeiros no teatro de operações. ------------------
---- Com a exemplar organização do Município de Nelas para com os bombeiros, tudo fica 
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mais fácil em motivar os homens e mulheres para o combate aos incêndios. ----------------------
---- Por tudo isto, o meu sincero obrigado e desejo que assim sempre façam.� -------------------- 
---- A Senhora da Câmara leu o e-mail, atrás descrito. ------------------------------------------------ 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
4.2.MUNICÍPIO DE SERNANCELHE � ENVIO DE MOÇÃO � INAUGURAÇÃO DO 
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE FERREIRIM � CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 2270, datado de 02 de Setembro de 2011, do Município de 
Sernancelhe, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Envio de Moção � Inauguração do Centro Social Paroquial de Ferreirim � Concelho de 
Sernancelhe -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Tenho a honra de enviar a V.ª Ex.ª, para conhecimento, o conteúdo da moção aprovada na 
reunião da Câmara Municipal de Sernancelhe, realizada no dia 12 de Agosto de 2011, a 
propósito do assunto mencionado em epígrafe: -------------------------------------------------------- 
---- �Soube esta Câmara Municipal, oficiosamente, da cerimónia solene de inauguração do 
Centro Social e Paroquial de Ferreirim, que ocorreu no passado dia 7 de Agosto de 2011. A 
Câmara, em reunião de 12/08/2011, no período Antes da Ordem do Dia, por proposta do 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, congratula-se vivamente com tal acontecimento da 
maior importância social e económica para a Freguesia de Ferreirim, Concelho e Região. -----
---- Manifesta, contudo que, não é pelo facto de ter sido ostensivamente ignorada com o 
convite, concretamente os Vereadores eleitos pelo PSD, bem como os deputados e demais 
órgãos governamentais, quer do PSD, quer do CDS, que deixa de manifestar a sua 
disponibilidade para ajudar aquela instituição num momento tão difícil da sua vida, fruto do 
seu endividamento e dos compromissos financeiros assumidos.� ----------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara leu o ofício, atrás descrito. ----------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------     
4.3.IGREJA DE NELAS � AGRADECIMENTO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA 
� CONHECIMENTO    
---- Presente um ofício, datado de 31 de Agosto de 2011, da Igreja de Nelas, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Agradecimento pela colaboração prestada --------------------------------------------------------- 
---- Na hora de deixar esta zona pastoral de Nelas para reiniciar em diferente região da 
diocese, venho saudar com muita amizade V.ª Ex.ª e endereçar-lhe os meus sinceros 
agradecimentos pela ajuda e compreensão manifestada por toda a edilidade a que preside, a 
todas as solicitações e eventos a que estive ligado durante estes anos e desejar-lhe as maiores 
bênçãos de Deus para todo o trabalho que estais a levar a efeito para bem de todo o 
Concelho.� --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara leu o ofício, atrás descrito. ----------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------    
 

5 - CONTABILIDADE 
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5.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Agosto de 2011, no total de 816.070,35 � (oitocentos e dezasseis mil setenta 
euros e trinta e cinco cêntimos), referente a Operações Orçamentais e no total de 50.165,90 � 
(cinquenta mil cento e sessenta e cinco euros e noventa cêntimos), referente a Operações de 
Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de Contabilidade. ------------------------
5.2.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES 
DO PLANO DE 2011 � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal para o ano de 
2011, n.º 15, e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2011, n.º 12, as quais ficam 
anexas a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------- 
5.3.RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 
SANEAMENTO FINANCEIRO � 2.º SEMESTRE � APRECIAÇÃO, NOS TERMOS 
DO N.º 4, ALÍNEA C) E N.º 5, DO ART.º 40.º, DAS LEI DAS FINANÇAS LOCAIS  
---- Presente o Relatório de acompanhamento da execução do Plano de Saneamento � 2.º 
Semestre, desta Câmara Municipal, correspondente ao período compreendido entre 01 de 
Janeiro de 2011 e 14 de Julho de 2011, para apreciação, nos termos do n.º 4, alínea c) e n.º 5, 
do Art.º 40.º, das Lei das Finanças Locais, o qual fica anexo a esta acta (Anexo II), fazendo 
dela parte integrante, devendo este relatório ser presente à próxima sessão ordinária da 
Assembleia Municipal de Nelas, para apreciação. ----------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral teceu algumas considerações acerca do 
relatório de acompanhamento da execução do Plano de Saneamento Financeiro, em análise e 
de seguida leu a declaração, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
---- �As denúncias feitas pelo Partido Socialista, de que o recurso ao empréstimo de 
7.500.000,00 � apenas serviria para este Executivo �salvar a face� pagando as dívidas 
acumuladas no período que antecedeu as eleições de Outubro de 2009, e não para promover 
qualquer saneamento às contas da Autarquia, prova-se agora, estavam absolutamente 
correctas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O dito saneamento financeiro, de nada valeu em termos de equilíbrio das contas da 
autarquia. Se o que pretendia era: ------------------------------------------------------------------------ 
---- - que não houvesse aumento do endividamento liquido, transformando apenas, como foi 
dito, as dívidas de curto prazo em dívida de médio e longo prazo; ----------------------------------
---- - reduzir os prazos médios de pagamento a fornecedores, fixando-os em prazos razoáveis 
e consentâneos com a Lei e com as regras da boa gestão, de forma a promover até o apoio a 
pequenas e médias empresas locais e regionais; ------------------------------------------------------- 
---- - controlar as despesas correntes e estabelecer equilíbrio entre receitas correntes e 
despesas correntes; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- tal não está a ser minimamente conseguido. -------------------------------------------------------
---- Segundo o Relatório agora em apreciação, os aumentos de receitas correntes vieram por 
força, apenas, dos aumentos de taxas e licenças, obtidos com maior sacrifício dos munícipes. -
---- Este Relatório sobre execução do Plano de Saneamento Financeiro, reconhece também o 
alcance reduzido, ou mesmo fracasso, em alguns casos, das medidas de redução da despesa. --
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---- Exceptuam-se os cortes feitos nas transferências para algumas Associações Desportivas, 
Culturais e Sociais, que, em alguns casos, comprometem a sua actividade e põem mesmo em 
causa a sua própria sobrevivência. ----------------------------------------------------------------------- 
---- O mesmo Relatório reconhece o excesso de endividamento a médio e longo prazo e são 
conhecidos os crónicos atrasos com que o Executivo paga a muitos dos seus fornecedores. ----
---- As conclusões do Relatório apontam para: ---------------------------------------------------------
---- - necessidade imperativa de redução de despesas, concretamente das despesas com 
pessoal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - compatibilização entre o investimento anual e as receitas de capital; ------------------------
---- - assegurar que as despesas correntes não excedam as receitas correntes; ---------------------
---- - não assumir compromissos que ultrapassem o exercício a que respeitam. -------------------
---- A primeira recomendação é preocupante pois que, não obstante os vereadores do PS, não 
terem aprovado os mapas de pessoal e se terem manifestado contra as opções do Executivo 
nesta matéria, entendemos que esta medida, para além de defraudar as justas expectativas das 
pessoas a quem foram feitas promessas, poderá criar problemas sociais, num Concelho em 
que o emprego se torna cada vez mais escasso. -------------------------------------------------------- 
---- As restantes medidas são recomendações que os seus Vereadores e o Partido Socialista, 
têm vindo a fazer ao longo dos últimos anos, mas que o Executivo tem desprezado, com os 
resultados que estão à vista, pois conduziu a Autarquia a esta situação financeira ruinosa.� ----
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas informou que o 
Executivo Municipal controla os orçamentos, quer aumentando as receitas municipais, quer 
diminuindo as despesas, embora o corte das despesas seja um processo mais demorado. 
Informou, também, que a Administração Central deve ao Município de Nelas milhões de 
euros referente a transportes escolares e obras comparticipadas pelo Estado. Afirmou, ainda, 
que o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral queria reduzir o número de funcionários 
da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que o Plano de Saneamento 
Financeiro, aprovado com os votos favoráveis do Executivo e com os votos contra dos 
Senhores Vereadores do Partido Socialista, é que prevê essa redução de número de 
funcionários. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que o Executivo 
Municipal iria reduzir as despesas correntes, cortando nas horas extraordinárias e em muitas 
outras despesas, mas não na redução de pessoal, pois as pessoas estão em primeiro lugar. ----- 
 

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  
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---- 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 23 de Agosto de 2011 e 02 de Setembro de 2011, a qual fica anexa à acta (Anexo III), 
fazendo dela parte integrante. -----------------------------------------------------------------------------
6.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a licenças e autorizações de construção e utilização emitidas no período 
compreendido entre 23 de Agosto de 2011 e 02 de Setembro de 2011, a qual fica anexa a esta 
acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------------------- 
6.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
ENTRADOS NOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos e autorizações administrativas de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados nos Serviços de 
Urbanização e Edificação no período compreendido entre 23 de Agosto de 2011 e 02 de 
Setembro de 2011, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. ---------- 
6.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS E ADMISSÕES DE COMUNICAÇÃO 
PRÉVIA OU SUAS PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO 
DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � 
APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos alvarás de licenças e 
admissão de comunicação prévia, ou suas prorrogações, caducadas, precedidas de audiência 
prévia, constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, nos termos da 
alínea d), do número 3, do artº. 71.º, do Dec.Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com 
posteriores alterações, no período compreendido entre 23 de Agosto de 2011 e 02 de 
Setembro de 2011, a qual fica anexa à acta (Anexo VI), fazendo dela parte integrante. --------- 
6.3.NÚCLEO DÃO NELAS � PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE UM DIVERTIMENTO 
PÚBLICO � IV MARATONA DE BTT DO DÃO. LOCAL: CONCELHO DE NELAS � 
RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, 
datado de 02 de Setembro de 2011, aprovando o pedido de realização de um divertimento 
público, IV Maratona de BTT do Dão, requerido pelo Núcleo Dão Nelas, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este acto deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 01 de Setembro de 2011, dos 
Serviços Técnicos de Obras, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
---- �Pedido de realização de um divertimento público � Maratona BTT � IV Maratona de 
BTT do Dão � Registo n.º 9525, de 01/07/2011. Local: Concelho de Nelas. Requerente: 
Núcleo Dão Nelas ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O requerente solicita autorização para a realização de uma actividade de divertimento 
público que afecta o trânsito normal � Passeio de BTT, denominada �IV Maratona BTT do 
Dão�, no Concelho de Nelas, conforme plantas em anexo, a decorrer no dia 04/09/2011, com 
início às 09:00 horas e términus às 12:30 horas. ------------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento legal: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O pedido de autorização para a realização de outras actividades que podem afectar o 
trânsito normal está sujeito ao regime jurídico no D.R. n.º 2-A/2005, de 24/03, de acordo com 
o seu artigo 7.º. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Nos termos do artigo 8.º, deste diploma a competência é da Câmara Municipal. ---------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Solicitado parecer à EP � Estradas de Portugal, S.A. e à GNR de Nelas, apenas a última 
entidade se pronunciou (favorável condicionado). Assim, atendendo à proximidade do evento, 
desde que não condicionem as estradas nacionais, não vejo inconveniente em dar 
continuidade ao processo administrativo. --------------------------------------------------------------- 
---- 2. Portanto, encontrando-se o pedido devidamente instruído, não vejo qualquer 
inconveniente na realização do divertimento público, devendo no entanto, a entidade 
organizadora tomar as medidas necessárias de forma a assegurar a segurança dos participantes 
e o normal fluxo de trânsito nas vias utilizadas. -------------------------------------------------------- 
---- 3. Mais informo que a entidade organizadora deverá ainda garantir que: ----------------------
---- a) Não podem provocar interrupções do trânsito, nem total nem parcial, salvo nos troços 
de vias públicas em que decorre a manifestação desportiva; ----------------------------------------- 
---- b) Quando se realize em via aberta ao trânsito, quer os participantes, quer os 
organizadores devem respeitar as regras de trânsito, bem como as ordens e instruções dos 
agentes reguladores do trânsito; -------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Informações colocadas na via relacionadas com a realização da prova ou manifestação 
devem ser retiradas imediatamente após a passagem do último participante; ----------------------
---- d) Não sejam pintados quaisquer símbolos ou marcas nas estradas nacionais; ---------------
---- e) Qualquer dano causado nas estradas é da responsabilidade da entidade organizadora; ---
---- f) Aconselha-se que a prova seja acompanhada por patrulhas da GNR ou outra entidade de 
segurança e saúde; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- g) Não podem provocar interrupções ou condicionar de alguma forma o trânsito nas 
Estradas Nacionais. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. A entidade requerente deverá ser informada e dar cumprimento ao parecer da GNR 
com referência n.º 873/11 � Proc. 300.10.04, de 30/08/2011. ----------------------------------------
---- NOTA: De acordo com o despacho da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal, foi deferido 
o pedido de isenção das taxas municipais. -------------------------------------------------------------- 
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---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------
6.4.NÚCLEO DÃO NELAS � PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS 
MUNICIPAIS PELA REALIZAÇÃO DE UM DIVERTIMENTO PÚBLICO � IV 
MARATONA DE BTT DO DÃO � ISENTAR, OU REDUZIR, OU INDEFERIR O 
PEDIDO � RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, a 
isentar o Núcleo Dão Nelas, do pagamento das taxas municipais devidas pela emissão de 
licença pela realização de um divertimento público, IV Maratona de BTT do Dão, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterado pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este acto deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este despacho foi exarado na informação, datada de 26 de Agosto de 2011, dos Serviços 
Técnicos de Obras, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais � Pedido de realização de um 
divertimento público � Maratona BTT � IV Maratona de BTT do Dão � Registo n.º 9527, de 
24/08/2011 � Isentar, ou Reduzir, ou Indeferir o pedido. Local: Concelho de Nelas. 
Requerente: Núcleo Dão Nelas --------------------------------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento das taxas municipais devidas pela 
licença de divertimento público, ao abrigo do n.º 2, da alínea c, do artigo 5.º, do Regulamento 
e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, conforme fotocópias dos estatutos da associação. -----
---- 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. Os interessados apresentaram um requerimento de isenção do pagamento das taxas 
municipais, por ser considerada uma associação sem fins lucrativos, educativo, formativo e 
cultural, afecto à área do desporto. ----------------------------------------------------------------------- 
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---- 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.� -------------------------------------------------------------- 
---- Ausentou-se da reunião a Senhora Presidente da Câmara, tendo assumido a 
presidência da reunião o Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas. --
6.5.CENTRO PAROQUIAL DE VILAR SECO � PEDIDO DE ISENÇÃO DO 
PAGAMENTO DAS TAXAS MUNICIPAIS � TAXAS URBANÍSTICAS RELATIVAS 
À EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO, DA CRECHE E CENTRO DE 
DIA DE VILAR SECO � ISENTAR, OU REDUZIR, OU INDEFERIR O PEDIDO - 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 26 de Agosto de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais � Registo n.º 9507, de 23/08/2011 
- Taxas urbanísticas relativas à emissão da autorização de utilização � Isentar, ou Reduzir, ou 
Indeferir o pedido. Local: Creche e Centro de Dia de Vilar Seco. Requerente: Centro 
Paroquial de Vilar Seco ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento das taxas municipais devidas pela 
emissão da autorização de utilização, ao abrigo do n.º 2, da alínea c), do artigo 5.º, do 
Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, conforme fotocópia em anexo das 
respectivas certidões. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento legal: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, n.º 2, da alínea 
c), do artigo 5.º: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Na medida do interesse público municipal de que se revistam os actos cujo 
licenciamento se pretende obter, ou as prestações de serviços requeridas, podem ainda 
beneficiar de isenção, ou de redução do pagamento de taxas e outras receitas municipais: ------
---- - Alínea c) As associações religiosas, culturais, desportivas, profissionais, ou recreativas, 
legalmente constituídas e as comissões fabriqueiras de igrejas e capelas pelas actividades que 
se destinem, directamente, à realização dos seus fins estatutários; ---------------------------------- 
---- 2. As isenções e reduções referidas no número anterior não afastam a necessidade de 
apresentação de requerimento dirigido à Câmara Municipal das necessárias licenças, quando 
devidas, nos termos da lei, ou Regulamento Municipal, nem dispensam o prévio 
licenciamento municipal a que houver lugar. ----------------------------------------------------------- 
---- 3. As isenções e reduções referidas no n.º 2 serão concedidas por deliberação da Câmara 
Municipal mediante requerimento dos interessados e apresentação de prova da qualidade em 
que requerem e dos requisitos exigidos para a concessão da isenção ou redução. ----------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Os interessados apresentaram um requerimento de isenção do pagamento das taxas 
municipais pela emissão do alvará de utilização, por ser considerada uma associação de 
assistência infantil, a formação social, cultural e moral. ----------------------------------------------
---- 2. Assim sendo, como o pedido se encontra devidamente instruído, deixo à consideração 
de V.ª Ex.ª isentar, reduzir, ou indeferir o pedido. ----------------------------------------------------- 
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---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o Centro Paroquial de Vilar Seco, do 
pagamento das taxas municipais urbanísticas relativas à emissão da autorização de utilização, 
da Creche e Centro de Dia de Vilar Seco, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------------------------------- 
---- Regressou à Reunião a Senhora Presidente da Câmara. -------------------------------------
6.6.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
MESAS E CADEIRAS, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. LOCAL: RUA 
DR. EDUARDO MARIA DOS SANTOS, EM CANAS DE SENHORIM. 
REQUERENTE: CATIVANTEALEGRIA, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 06 de Setembro de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Ocupação da via pública com mesas e cadeiras, nos meses de Setembro e Outubro � 
Registo n.º 9605, de 25/08/2011. Local: Canas de Senhorim. Requerente: Cativantealegria, 
Ld.ª ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O requerente vem solicitar autorização para ocupação da via pública, com mesas e 
cadeiras, numa extensão de 20,00 m2, em frente ao seu estabelecimento de bebidas, Café 
Alegria, na Rua Dr. Eduardo Maria dos Santos, conforme indicado em planta anexa. -----------
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim, não vejo inconveniente ao deferimento do pedido de ocupação da via pública 
com mesas e cadeira, numa área de 20,00 m2, devendo a esplanada ser devidamente 
delimitada e desde que a mesma não prejudique a circulação das pessoas. ------------------------
----- 2. Mais informo que os Serviços de Fiscalização deverão estar presentes quando da 
ocupação da esplanada. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 3. Caso pretenda instalar um estrado, deverá previamente indicar quais os materiais, cores, 
esquema construtivo e vedação a utilizar e, posteriormente, os Serviços Municipais deverão 
estar presentes durante a montagem. ---------------------------------------------------------------------  
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento de ocupação da via 
pública com mesas e cadeiras, durante os meses de Setembro e Outubro de 2011, requerida 
pela firma Cativantealegria, Ld.ª, junto do seu estabelecimento �Café Alegria�, sito na Rua 
Dr. Eduardo Maria dos Santos, em Canas de Senhorim, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------------------------- 
6.7.PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO � CAFÉ �BOM AMIGO� � 
ALTERAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO: ENCERRAMENTO ÀS 04:00 HORAS ÀS 
SEXTAS-FEIRAS, SÁBADOS E VÉSPERAS DE FERIADOS. LOCAL: VALE DE 
MADEIROS. REQUERENTE: ANTÓNIO JOSÉ PAIS DA SILVA � EVENTUAL 
INDEFERIMENTO 
---- Presente uma informação, datada de 26 de Agosto de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de alargamento do horário � Café �Bom Amigo� � Alteração do mapa de horário: 
Encerramento às 04:00 horas às sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados. Local: Vale de 
Madeiros. Requerente: António José Pais da Silva ---------------------------------------------------- 
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---- I - Pretensão do Requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O requerente solicita o alargamento do mapa de horário: Passar a hora de encerramento 
das 02:00 horas para as 04:00 horas às sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados. ----------- 
---- II � Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Artigo 7.º do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de Nelas � Períodos de 
funcionamento: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - O período de funcionamento referido no artigo 3.º do presente Regulamento é o previsto 
na legislação em vigor, havendo excepções a este nos casos especialmente previstos, 
nomeadamente: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-bares e self-services e 
estabelecimentos análogos que poderão estar abertos até às 02:00 horas de todos os dias da 
semana; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Artigo 13.º do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de Nelas � Alargamento 
de horários: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 � A Câmara Municipal tem competência para alargar os limites fixados no presente 
Regulamento, a requerimento do interessado, devendo para tal, apresentar, além da 
documentação referida no artigo 16.º, os seguintes documentos: ------------------------------------
---- a) Atestado da Junta de Freguesia e da força policial local, em como o alargamento do 
período de funcionamento não afecta a segurança, tranquilidade e o repouso dos cidadãos 
residentes; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Acta da reunião da assembleia do condomínio, onde, por unanimidade, tenha sido 
deliberado não haver inconveniente no alargamento pretendido, nos casos em que o 
estabelecimento se encontre instalado em edifícios de utilização colectiva; -----------------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Atendendo a que a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim até à data ainda não se 
pronunciou, decorrido o prazo de 15 dias, considera-se haver concordância com a pretensão. -
---- 2. A GNR de Canas de Senhorim é de parecer negativo que pelo facto de não existir 
�parque de estacionamento privativo, nem na via pública� e ser susceptível de afectar a 
tranquilidade e o direito de descanso dos moradores (referência n.º 699/11, de 19/07/2011). ---
---- 3. Assim sendo, nos termos do Art.º 13.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, pelo facto da GNR não atestar o pedido, o pedido deverá ser desfavorável. ---------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atendendo ao parecer da Guarda Nacional 
Republicana, de Canas de Senhorim, indeferir o pedido de alargamento do horário, das 02:00 
horas para as 04:00 horas, às sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados, do Café �Bom 
Amigo�, sito em Vale de Madeiros, em que requerente António José Pais da Silva, pelo facto 
de não existir parque de estacionamento privativo, nem na via pública e ser susceptível de 
afectar a tranquilidade e o direito de descanso dos moradores, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -----------------------------------------  
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6.8.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�CAFÉ�. LOCAL: RUA ENG.º DIONÍSIO AUGUSTO CUNHA, EM CANAS DE 
SENHORIM. REQUERENTE: CATIVANTEALEGRIA, LD.ª � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 26 de Agosto de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão de mapa de horário para o ano de 2011 �Café�. Local: Rua Eng.º 
Dionísio Augusto Cunha, em Canas de Senhorim. Requerente: Cativantealegria, Ld.ª ---------- 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 9603, de 25/08/2011, o requerente pretende 
aprovação 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 concessão do mapa de horário, das 07:00 h 
às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ------------------------------------
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de mapa de horário para o 
estabelecimento de café, sito na Rua Eng. Dionísio Augusto Cunha, em Canas de Senhorim, 
em que é requerente a firma Cativantealegria, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação 
dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------
6.9.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�CABELEIREIRO�. LOCAL: URBANIZAÇÃO DO FOJO, RUA DR. ABÍLIO 
MONTEIRO, LT. 3, L 10, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: RUI 
MIGUEL COIMBRA ABRANTES � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 26 de Agosto de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão de mapa de horário para o ano de 2011 �Cabeleireiro�. Local: 
Urbanização do Fojo, Rua Dr. Abílio Monteiro, Lt. 3, L 10, em Canas de Senhorim. 
Requerente: Rui Miguel Coimbra Abrantes ------------------------------------------------------------ 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 8939, de 03/08/2011, o requerente pretende 
aprovação 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 
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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 concessão do mapa de horário, das 09:00 h 
às 19:00 h, ao sábado das 09:00 h às 20:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 
h e encerramento semanal à Segunda-Feira. ------------------------------------------------------------ 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de mapa de horário para o 
estabelecimento de cabeleireiro, sito na Urbanização do Fojo, Rua Dr. Abílio Monteiro, Lt. 3, 
L 10, em Canas de Senhorim, em que é requerente Rui Miguel Coimbra Abrantes, nos termos 
e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------
6.10.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�COMÉRCIO A RETALHO�. LOCAL: RUA DO CRUZEIRO, N.º 65, EM 
CARVALHAL REDONDO. REQUERENTE: CECÍLIA FERNANDES SILVA 
SIMÕES � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 26 de Agosto de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de renovação de mapa de horário para o ano de 2011 �Comércio a retalho�. 
Local: Rua do Cruzeiro, n.º 65, em Carvalhal Redondo. Requerente: Cecília Fernandes Silva 
Simões ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 9585, de 25/08/2011, o requerente pretende 
aprovação 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 07:00 h 
às 22:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e sem encerramento semanal. --- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a renovação de mapa de horário para o 
estabelecimento de comércio a retalho, sito na Rua do Cruzeiro, n.º 65, em Carvalhal 
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Redondo, em que é requerente Cecília Fernandes Silva Simões, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------------------------- 
 

ENCERRAMENTO 
 

---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
às dezasseis horas e vinte e cinco 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, 

 
__________________________________________ 


