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ACTA N.º 4 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM VINTE E DOIS DE 
FEVEREIRO DE DOIS MIL E ONZE  

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

 
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião ordinária anterior, realizada em 
08 de Fevereiro de 2011, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para 
efeitos imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 447.240,12 � (quatrocentos e quarenta e sete 
mil duzentos e quarenta euros e doze cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
262.750,31 � (duzentos e sessenta e dois mil setecentos e cinquenta euros e trinta e um 
cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 

 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou os seguintes assuntos para serem incluídos 
na Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Zona Industrial III, de Canas de Senhorim � Aquisição de terrenos a Herdeiros de Artur 
Dias � Maria José Gomes Cinta, António Augusto Dias e Manuel Gomes Dias � Aprovação; - 
---- - Carnavais do Concelho 2011 � Nelas e Canas de Senhorim � Proposta de deliberação � 
Aprovação; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre estes assuntos, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-los na ordem de trabalhos da 
presente reunião, nos termos do artigo 83º., da Lei nº. 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 
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---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara. Dr. Manuel da Conceição Marques, iniciou a sua 
intervenção afirmando que o Período de Antes da Ordem do Dia se destina à discussão 
política de assuntos que não estejam agendados na Ordem de Trabalhos. -------------------------
---- De seguida, afirmou que o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral devia ser 
consistente nas afirmações que faz nos seus comunicados e nas entrevistas que dá, visto que o 
tinha chamado incompetente em relação à gestão da Autarquia. Então ele, Vice-Presidente da 
Câmara, para lhe provar que não era incompetente, entregou-lhe cópia de vários ofícios, 
enviados por esta Câmara Municipal ao Senhor Secretário de Estado das Obras Públicas, 
solicitando audiências, tendo em vista a aprovação de várias candidaturas de obras a realizar 
no Concelho de Nelas, candidaturas essas que não foram aprovadas pelo Governo. Afirmou, 
também que, em reuniões anteriores, tinha solicitado ao Senhor Vereador Adelino José 
Borges Amaral para pedir ao Governo para aprovar candidaturas para o Concelho de Nelas, 
apresentadas por este Executivo. Dizia isto com sinceridade, pois queria essas candidaturas 
aprovadas, seja com a ajuda do Senhor Vereador do Partido Socialista, seja com a ajuda de 
outros partidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Seguidamente, o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, 
contestou o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, quando ele afirmava que não 
estavam a promover a fixação de novas indústrias no Concelho, afirmando que este Executivo 
já tinha investido mais de cento e trinta mil euros na compra de terrenos para as zonas 
industriais, tendo-lhe entregue fotocópia da relação de despesas efectuadas com a aquisição 
desses terrenos e questionou o referido Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral no 
sentido de ele dizer qual foi o empresário que queria investir no Concelho e que não tinha 
sido recebido pela Senhora Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------- 
---- Continuando a sua intervenção, o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da 
Conceição Marques, afirmou que não foi o actual Executivo Municipal que empurrou, com a 
barriga, o empréstimo de sete milhões e quinhentos mil euros para a frente. Quem fez isso foi 
o Senhor Dr. José Lopes Correia, no último mandato do Executivo Socialista, pois contraiu 
um empréstimo, com um período de carência de cinco anos, tendo este Executivo da 
Coligação PPD/PSD-CDS/PP, efectuado o pagamento de todas as mensalidades desse 
empréstimo. Afirmou, também, que nesse referido empréstimo, contraído pelo último 
Executivo Socialista, foram indicadas as obras a que o mesmo se destinava, as quais não 
foram realizadas, tais como: o Parque de Feiras e Exposições, Estrada Moreira � Nelas e a 3.ª 
ETAR de Nelas, pelo que o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral devia estar calado 
e não fazer a política de bota abaixo. -------------------------------------------------------------------- 
---- Afirmou, também, que, em relação ao boato que corre em Nelas, de que a Senhora 
Presidente da Câmara ia para Lisboa, para um futuro Governo do Senhor Dr. Pedro Passos 
Coelho, isso era o que queriam os Senhores do Partido Socialista, mas ela não ia, pois era o 
pilar principal desta Câmara Municipal. Afirmou, ainda, que, em relação ao facto do Senhor 
Vereador Adelino José Borges Amaral ter escrito que o Senhor Vice-Presidente da Câmara, 
Dr. Manuel da Conceição Marques e do Senhor Professor Luis Manuel Abrantes Pinheiro, na 
presente data, serem dois oportunistas, depois de terem sido inimigos figadais aquando da luta 
de Canas de Senhorim para ser elevada a Concelho, o Senhor Vice-Presidente da Câmara, 
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questionou o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, no sentido de saber aonde é que 
ele estava nesse tempo, pois em Nelas afirmava ser a favor da união do Concelho de Nelas e 
em Canas de Senhorim afirmava ser a favor da divisão do Concelho de Nelas. Sobre esse 
assunto, terminou dizendo que era a favor da união do Concelho de Nelas, que a população de 
Canas de Senhorim já compreendeu isso e que sobre esse aspecto tinha saudades do Senhor 
Rui Joaquim Cabral Cardoso das Neves. ---------------------------------------------------------------- 
---- Afirmou, ainda, que mesmo que a Senhora Presidente da Câmara fosse para Lisboa, para 
um Governo do PSD, seria nomeado Presidente da Câmara o Senhor Dr. Osvaldo Luis dos 
Santos Coelho Seixas, por ser o segundo eleito pelo PSD, e não ele, Dr. Manuel da Conceição 
Marques, que foi eleito como membro do CDS/PP, de acordo com o que a lei determina. ----- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que o seu compromisso com o Concelho de 
Nelas era de doze anos, assim o povo de Nelas o deseje. ---------------------------------------------
---- Em resposta, o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, afirmou que o Senhor 
Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, devia ser mais comedido nas 
suas afirmações pois as mesmas não provaram nada, nem os documentos que recebeu do 
Senhor Vice-Presidente provavam coisa nenhuma. ---------------------------------------------------- 
---- Em relação à divisão do Concelho, o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral 
afirmou que o que foi afirmado pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da 
Conceição Marques, era uma mentira muito baixa e que se alguém conspirou contra alguém, 
concerteza que não foi ele, Vereador Adelino José Borges Amaral que, nem no passado, nem 
no presente, nem no futuro faz traições e diz mentiras, como foi o caso da denúncia da água 
imprópria para consumo, em que, inicialmente, foi dito pelo Executivo Municipal que era 
uma cabala dos Senhores Vereadores do Partido Socialista e que, depois, o relatório das 
análises bacteriológicas confirmou as suspeitas do Partido Socialista, pelo que não ficava bem 
ao Senhor Vice-Presidente da Câmara afirmar o que tinha afirmado. Afirmou também que, 
em relação ao processo da divisão do Concelho, ele, Vereador Adelino José Borges Amaral, 
nos Executivos do Partido Socialista, era apenas Vereador não permanente e que muitas vezes 
tinha interpelado o Senhor Dr. José Lopes Correia sobre esse assunto, o qual era o principal 
instigador contra a reivindicação da população de Canas de Senhorim, sendo o seu executor o 
actual Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, pois tinha funções de 
responsabilidade nesses Executivos Municipais do Partido Socialista. -----------------------------
---- Em relação à questão dos resultados das eleições autárquicos de 2005 e 2009, o Senhor 
Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que iria estar sempre a dizer a mesma coisa e 
que podia sempre discuti-los, mas que nunca defendeu a luta do poder pelo poder. Afirmou, 
também, que o Executivo Municipal devia defender e respeitar toda a população e não só 
quem os elegeu e não adoptar as suas acções apenas com objectivos eleitoralistas. --------------
---- Afirmou, também, que até 2005 o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da 
Conceição Marques teve funções de responsabilidade nos Executivos Socialistas, nos quais, 
ele, Vereador Adelino José Borges Amaral, era, apenas, Vereador não permanente e que, 
actualmente, toda a população já viu que o desenvolvimento do Concelho parou em 2005, no 
entanto, se há matéria de delito nos Executivos Socialistas, então deve ser denunciada pelo 
Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques. --------------------------
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---- Em relação ao empréstimo contraído no último mandato do Partido Socialista, em que  
foram indicadas obras para as quais se destinava esse empréstimo, é natural que essas obras 
não tivessem sido todas realizadas pois o Executivo em funções não pode executá-las por ter 
perdido as eleições, tendo o Executivo Municipal da Coligação PPD/PSD-CDS/PP, que as 
ganhou, ter entendido que não eram obras prioritárias. Afirmou, também, que todos os 
empréstimos, contraídos pelos Executivos Socialistas, foram contratados em condições 
vantajosas para o Município de Nelas, graça à boa saúde financeira de que gozava o 
Município e que, em contrapartida, o empréstimo de sete milhões e quinhentos mil euros, 
contraído pelo actual Executivo foi contraído com condições péssimas para o Município e que 
foi uma injecção de dinheiro paro o Município não ficar na insolvência e que este mês de 
Fevereiro já deviam pagar uma mensalidade desse empréstimo e que não tinham dinheiro para 
o fazer, motivo pelo qual foi aumentado o período de carência. -------------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, declarou que 
não foi ele que tinha afirmado que o Executivo Municipal era incompetente. Afirmou, ainda, 
que falta o apoio do Governo a este Executivo Municipal. ------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que, se o actual Executivo 
Municipal não tem apoios do Governo por não ser da mesma cor política, então que denuncie 
essa situação. Afirmou, ainda, que em conversa com alguns responsáveis políticos do Partido 
Socialista sobre a questão de o Governo favorecer os Executivos Municipais Socialistas 
preferencialmente em relação a Executivos Municipais não Socialistas, foi-lhe dito que esse 
era o argumento apresentado por esses Executivos para esconderem a sua falta de dinamismo 
e de competência. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que o 
Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral era mentiroso compulsivo, visto que o 
Executivo Municipal apresentou muitas candidaturas de obras na CCDRC e que o Governo 
não as aprovou. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que este Governo vai acabar dentro de três 
meses para assim acabarem as injustiças. ---------------------------------------------------------------  

 
ORDEM DO DIA 

 
1 � ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 

 
1.1.REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08 DE MARÇO DE 2011 � ALTERAÇÃO � 
APROVAÇÃO 
---- Em virtude da data da próxima reunião ordinária desta Câmara Municipal coincidir com o 
Dia de Carnaval, a Câmara deliberou, por unanimidade, adiar essa reunião ordinária para o dia 
09 de Março de 2011, pelas 15 horas. ------------------------------------------------------------------- 

 
2 � AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
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2.1.RESPONSABILIDADE PELA EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES 
ELÉCTRICAS NO CONCELHO DE NELAS � ENG.º LUÍS MARQUES PINTO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta, datada de 20 de Janeiro de 2011, do Senhor Eng.º Luis Marques 
Pinto, residente no Bairro dos Engenheiros, n.º 9, em Urgeiriça, que a seguir se transcreve: ---
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------------ 
---- Responsabilidade pela Exploração das Instalações Eléctricas -----------------------------------
---- Em virtude do Contrato de Prestação de Serviços referente à responsabilidade pela 
exploração das instalações eléctricas do Pavilhão Gimnodesportivo, Piscina Coberta, Posto de 
Transformação da Longra e Termos de Responsabilidade/Fichas Electrotécnicas para as 
Festas do Concelho e Feira do Vinho, incluindo a Monitorização dos consumos energéticos, 
terminar no final do próximo mês, venho por este meio propor a sua renovação. -----------------
---- Para efeitos do novo contrato, proponho a V.ª Ex.ª o pagamento mensal de 300,00 �, igual 
ao do contrato actual, acrescido do IVA à taxa legal em vigor.�. ------------------------------------ 
---- Presente, também, uma informação, datada de 14 de Fevereiro de 2011, dos Serviços 
Técnicos de Obras, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------- 
---- �Responsabilidade pela exploração das Instalações Eléctricas Municipais --------------------
---- Solicita o Eng.º Marques Pinto a renovação do contrato de prestação de serviços referente  
à responsabilidade pela Exploração das Instalações Eléctricas do Pavilhão Gimnodesportivo, 
Piscina Coberta, Posto de Transformação da Longra e Termos de Responsabilidade/Fichas 
Electrotécnicas para as Festas do Concelho e Feira do Vinho e monitorização dos consumos 
energéticos, propondo o pagamento mensal de 300,00 �, acrescidos do IVA à taxa legal em 
vigor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Parecer dos Serviços ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Atendendo a que o preço proposto é o mesmo do ano anterior, aprovado em reunião de 
26/01/2010 e que este técnico tem desenvolvido a sua actividade com dedicação e 
profissionalismo na resolução dos problemas surgidos, não se vê qualquer inconveniente na 
renovação do contrato existente. ------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, V.ª Ex.ª superiormente decidirá. ------------------------------------------------------
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------------------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, renovar o contrato de prestação de serviços com o 
Sr. Eng.º Luis Marques Pinto, como responsável pela exploração das instalações eléctricas do 
Pavilhão Gimnodesportivo, Piscina Coberta, Posto de Transformação da Longra, Termos de 
Responsabilidade/Fichas Electrotécnicas para as Festas do Concelho, Feira do Vinho e 
monitorização dos consumos energéticos, pelo mesmo valor do anterior, na quantia de 300,00 
� (trezentos euros), por mês, sem inclusão do Imposto de Valor Acrescentado. ------------------ 

 
3 � ZONAS INDUSTRIAIS 

 
3.1.ZONA INDUSTRIAL I, DE NELAS � CEDÊNCIA DE TERRENO A MANUEL 
GASPAR FERREIRA � REALIZAÇÃO DE ESCRITURA � APROVAÇÃO 
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---- Presente uma informação, datada de 09 de Fevereiro de 2011, do Técnico Superior, Dr. 
Luís Costa, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------- 
---- �Zona Industrial I � Cedência de terreno a Manuel Gaspar Ferreira --------------------------- 
---- 1. Resumo Histórico ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) � Em reunião de 01/03/1995 a Excelentíssima Câmara deliberou adquirir um terreno a 
Manuel Gaspar Ferreira, com a área de 14.100 m2 para implantação da Escola C+S de Nelas. 
As negociações para esta expropriação incluíram, além do pagamento do valor de 
9.500.000$00, a cedência ao vendedor de um terreno na Zona Industrial com a área de, 
aproximadamente, 5.000 m2; ------------------------------------------------------------------------------ 
---- b) - Em reunião de 11/05/2005 a Excelentíssima Câmara deliberou ceder-lhe um terreno 
ao lado do PRM da Beiragás, depois da firma �Coldkit�, com frente para o caminho que liga à 
estrada de Vilar Seco, com a área de cerca de 4.800 m2, ao preço unitário de 1,25�/m2; --------
---- c) - Em reunião de 27/11/2007 a Excelentíssima Câmara deliberou rectificar a deliberação 
tomada em reunião ordinária de 11/05/2005, deliberando ceder ao requerente o terreno 
referido nessa reunião, ao preço de 0,20�/m2, que era o vigente à data das negociações e 
retirar as cláusulas 3, 4 e 5, das condições genéricas, aprovadas por esta Câmara Municipal 
para cedência de terrenos na Zona Industrial de Nelas. -----------------------------------------------
---- 2 � Parecer dos Serviços ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Atendendo a que o terreno cedido tem apenas a área de 3.942 m2, ficou acordado com o 
requerente ceder a área restante quando o Município dispuser de terreno livre nas imediações. 
---- Assim os Serviços informa que o terreno cedido corresponde ao artigo matricial n.º 3472, 
sito em �Monte de Lobos�, Freguesia de Vilar Seco, com a área de 3.942 m2, pelo que 
solicitamos autorização para a Ex.m.ª Sr.ª Presidente realizar a necessária escritura da parcela, 
a favor de Manuel Gaspar Ferreira, contribuinte n.º 106713973, residente na Rua dos 
Augustos, 3520 Nelas. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente prestou um breve esclarecimento sobre o assunto. ---------------------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização de escritura de compra e 
venda, entre Manuel Gaspar Ferreira e a Câmara Municipal de Nelas, referente ao artigo 
matricial n.º 3472, com a área de 3.942 m2, sito em �Monte de Lobos�, Freguesia de Vilar 
Seco, Concelho de Nelas, nos termos e de acordo com a informação do Técnico Superior, 
atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, congratulou-se 
pelo facto do actual Executivo Municipal ter resolvido um problema com dezasseis anos, 
problema esse que não foi resolvido pelos anteriores Executivos. ----------------------------------  
3.2.ZONA INDUSTRIAL III, DE CANAS DE SENHORIM � AQUISIÇÃO DE 
TERRENO A HERDEIROS DE JOÃO ALEXANDRE � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 15 de Fevereiro de 2011, do Técnico Superior, Dr. 
Luís Costa, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------- 
---- �Zona Industrial III, de Canas de Senhorim � Aquisição de terreno a Herdeiros de João 
Alexandre. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Face à necessidade em adquirir terrenos para fins industriais na Zona Industrial III, em 
Canas de Senhorim, para atracção de eventuais investidores, e havendo proprietários 
interessados em vender, solicito a V.ª Ex.ª autorização para adquirir o seguinte artigo 
matricial: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- - Artigo matricial n.º 8812-Rústico, sito em �Ribeirinha�, na Freguesia de Canas de 
Senhorim, Concelho de Nelas, com a área de 1.386 m2 (mil trezentos e oitenta e seis metros 
quadrados); ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os Herdeiros de João Alexandre, com o contribuinte n.º 700301321 e residentes na Rua 
Keil do Amaral, n.º 24, 3525 Canas de Senhorim, acordaram vender o artigo rústico pelo 
valor de 2.079,00 �. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Parecer dos Serviços ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Atendendo à localização do terreno (conforme planta em anexo), e dado que o preço 
unitário se encontra dentro do praticado na zona, julga-se ser de aceitar o preço proposto. -----
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de Vª. Exª.�. --------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição do terreno, atrás descrito, sito 
à Ribeirinha, em Canas de Senhorim, de que são proprietários os Herdeiros de João 
Alexandre, pela quantia de dois mil e setenta e nove euros, para incluir na Zona Industrial III, 
em Canas de Senhorim, bem como autorizar o respectivo pagamento, nos termos e de acordo 
com a informação do Técnico Superior, atrás descrita. ---------------------------------------------- 
3.3.ZONA INDUSTRIAL III, DE CANAS DE SENHORIM � AQUISIÇÃO DE 
TERRENOS A HERDEIROS DE ARTUR DIAS � MARIA JOSÉ GOMES CINTA, 
ANTÓNIO AUGUSTO DIAS E MANUEL GOMES DIAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 21 de Fevereiro de 2011, do Técnico Superior, Dr. 
Luís Costa, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------- 
---- �Zona Industrial III, de Canas de Senhorim � Aquisição de terrenos a Herdeiros de Artur 
Dias � Maria José Gomes Cinta, António Augusto Dias e Manuel Gomes Dias. -----------------
---- Face à necessidade em adquirir terrenos para fins industriais na Zona Industrial III, em 
Canas de Senhorim, para atracção de eventuais investidores, e havendo proprietários 
interessados em vender, solicito a V.ª Ex.ª autorização para adquirir as seguintes parcelas de 
terreno a Herdeiros de Artur Dias, nos seguintes termos: --------------------------------------------- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/ 

Unid. 
Preço 

Unitário 
Valor total Total 

 - Parcela de terreno para 
abertura de arruamento (parte 
do artigo 8837) 

1.332   1,50 � 1.998,00 �  
 
 
 
 
 
 
 
 

- Artigo rústico n.º 8822 90   1,50 �    135,00 � 
- Artigo rústico n.º 8852 780   1,50 � 1.170,00 � 
- Artigo rústico n.º 8867 740   1,50 � 1.110,00 � 
- Oliveiras 23 50,00 � 1.150,00 � 
- Videiras 88   2,50 �    220,00 � 
- Árvores de fruto 11 20,00 �    220,00 � 
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TOTAL 6.003,00 � 
---- Na parcela de terreno n.º 8837 será retirada a área de 1.332 m2 para incluir na abertura do 
arruamento, pelo que se solicita a dispensa da respectiva escritura. Nesta parte da parcela 
existe um tanque e dois poços que são inutilizados. Os proprietários aceitam ceder esta 
parcela na condição de o Município abrir novo poço em local a definir, refazer novo tanque e 
colocação de vedação junto do arruamento, com pilares e arame. -----------------------------------
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Atendendo a que os preços unitários se encontram dentro do praticado na zona, julga-se 
ser de aceitar os valores propostos. ---------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de Vª. Exª.�. -------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição dos terrenos, atrás descritos, 
sitos em Canas de Senhorim, de que são proprietários os Herdeiros de Artur Dias � Maria 
José Gomes Cinta, António Augusto Dias e Manuel Gomes Dias, pela quantia de seis mil e 
três euros, para incluir na Zona Industrial III, em Canas de Senhorim, bem como autorizar o 
respectivo pagamento e dispensar a celebração de escritura de compra e venda da parcela de 
terreno para abertura de arruamento, parte do artigo rústico n.º 8837, nos termos e de acordo 
com a informação do Técnico Superior, atrás descrita. ---------------------------------------------- 
 

4 � SUBSÍDIOS 
 
4.1.CARNAVAIS DO CONCELHO 2011 � NELAS E CANAS DE SENHORIM � 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma proposta de deliberação, apresentada pelo Senhor Vereador, Dr. Osvaldo 
Luís dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------ 
---- �Carnavais do Concelho 2011 � Nelas e Canas de Senhorim -----------------------------------
---- No Concelho de Nelas são organizados, anualmente, dois dos carnavais com mais história 
e com mais impacto da Região Centro do País. -------------------------------------------------------- 
---- A importância destes eventos vai muito além do interesse cultural e tradicional das 
manifestações carnavalescas, revelando-se um importante cartaz promocional para o 
Concelho, para as duas Vilas onde decorrem os cortejos e para toda a actividade comercial, 
particularmente no sector da hotelaria/restauração e similares. -------------------------------------- 
---- Ao longo dos anos a Autarquia tem apoiado as associações que organizam os corsos 
carnavalescos, quer através de apoios financeiros, quer através de apoios logísticos de monta. 
---- Atendendo ao cenário de crise financeira global e à contenção imposta pelos cortes nas 
transferências do Orçamento de Estado para as Autarquias, importa que, sem pôr em causa a 
realização condigna do evento, o Município proceda também à repercussão junto das 
associações da actual situação financeira nacional, propondo-se que esse corte se efectue na 
moderação forte dos apoios logísticos prestados, uma vez que qualquer corte no apoio 
financeiro, colocaria em risco a realização dos Carnavais de Nelas e de Canas de Senhorim e, 
consequentemente, a sua sobrevivência futura. -------------------------------------------------------- 
---- Assim, estando assegurado o apoio financeiro às Associações que organizam o Carnaval 
de Nelas, por força da renovação dos Protocolos vigentes, propõe-se a atribuição à ADRC do 
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Paço, de Canas de Senhorim e à União Recreativa e Cultural do Rossio, de Canas de 
Senhorim, de um subsídio no valor de � 12.500,00 cada.� ------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas explicou a proposta de 
deliberação, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação, atrás descrita, 
apresentada pelo Senhor Vereador, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, atribuindo 
um subsídio, no valor de 12.500,00 � a cada uma das associações que a seguir se indica: 
Associação Desportiva, Recreativa e Cultural do Paço e União Recreativa e Cultural do 
Rossio, ambas de Canas de Senhorim. ------------------------------------------------------------------     

 
5 � DIVERSOS 

 
5.1.ANTÓNIO ALMEIDA HENRIQUES � VICE-PRESIDENTE DO GRUPO 
PARLAMENTAR DO PSD, DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA � OPÇÕES 
RODOVIÁRIAS PARA O DISTRITO DE VISEU � CONTRIBUTO PARA O 
PROJECTO DE RESOLUÇÃO A ELABORAR PELO GPPSD � CONHECIMENTO 
---- Presente um e-mail, datado de 04 de Fevereiro de 2011, do Senhor Dr. António Almeida 
Henriques, Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do PSD, da Assembleia da República, que 
a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Opções rodoviárias para o Distrito de Viseu ----------------------------------------------------- 
---- Caros Companheiros Presidentes de Secções e Presidentes de Câmaras, Boa noite. ---------
---- Na sequência de contacto efectuado anteriormente, envio em anexo o documento que 
contém as opções do Distrito em matéria rodoviária, que entregarei à Direcção do Grupo 
Parlamentar logo que obtenha os últimos contributos. ------------------------------------------------ 
---- Agradeço que o vejam e, caso falte algum dado, me digam alguma coisa. --------------------
---- Espero uma resposta até segunda-feira ao fim do dia, para que o possa entregar na terça-
feira, dia 08 de Fevereiro.� -------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Opções rodoviárias para o Distrito de Viseu � Contributo para o Projecto de Resolução a 
elaborar pelo GPPSD -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Auto-estrada ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- � A24 (futuro traçado Viseu � Coimbra) conforme contempla o PRN; ------------------------ 
---- 2. Itinerários Complementares ----------------------------------------------------------------------- 
---- - Ligação entre Viseu, Nelas e Seia (IC 37); ------------------------------------------------------- 
---- - Ligação entre A24 e A25 no Norte do Distrito (IC 26); ---------------------------------------- 
---- - Conclusão do IC12, deve contemplar os dois traçados: Canas de Senhorim � Mangualde 
(A25) e Santa Comba Dão (Guarita); -------------------------------------------------------------------- 
---- - Concretização do IC 35 e a Variante à E.N. n.º 222, que ligue a E.N. ou E.R. n.º 321 ao 
IC35, em Castelo de Paiva; ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. Ligações a Auto-Estradas -------------------------------------------------------------------------- 
---- - E.N. n.º 222-2 � Resende � Nó de Bigorne (A24); ----------------------------------------------
---- - Ligação Armamar � Nó de Valdigem (A24); ----------------------------------------------------
---- - Ligação São Pedro do Sul � Viseu (A24); -------------------------------------------------------- 



 
Fls.__________ 

Reunião de 22-02-2011 
 

 

10

---- - Ligação Vouzela � A25 (Nó de Ventosa); -------------------------------------------------------- 
---- 4. Ligações entre Concelhos ------------------------------------------------------------------------- 
---- - Ligação entre Sátão (recta Pereiro) e Viseu (rotunda do Betão Liz); ------------------------- 
---- - Ligação Tabuaço � Armamar (ER 226-2); ------------------------------------------------------- 
---- - E.N. n.º 323 Moimenta da Beira (IC26) � Soutosa � Vila Nova de Paiva (entroncamento 
da E.N. n.º 229); -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 5. Requalificação de estradas ------------------------------------------------------------------------ 
---- - Requalificação da E.R. n.º 323 Tabuaço � Moimenta da Beira (IC 26), reclassificação 
como E.N; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Requalificação da E.N. n.º 222 � São João da Pesqueira � Bateiras; -------------------------
---- - Requalificação do E.R. n.º 225- Castro Daire � Cinfães (Travanca); -------------------------
---- - Requalificação dos troços do IP5; ----------------------------------------------------------------- 
---- - Requalificação do IP3 e do IC12; ------------------------------------------------------------------ 
---- - Repavimentação da E.N. n.º 16 e da E.N. n.º 333-3; -------------------------------------------- 
---- - Requalificação da E.N. n.º 16 e integração da sua totalidade na rede nacional 
complementar, com o consequente investimento do Governo; -------------------------------------- 
---- - Requalificação da E.N. n.º 225 entre Castro Daire e Alvarenga (Arouca); ------------------
---- 6. Outras ligações -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Ligação São João da Pesqueira � Alijó; ----------------------------------------------------------- 
---- - Pópulo (IP 4) � Alijó � Tua � Soutelo do Douro � São João da Pesqueira (entroncamento 
da E.N. n.º 222); -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - A conclusão do nó do IP3, das Lameiras, conforme acordo/protocolo já assinado entre a 
Câmara Municipal de Santa Comba Dão e a empresa Estradas de Portugal; ----------------------
---- - Conclusão do nó do IC6 � 2 (Estrada de ligação entre Santa Comba Dão (Rojão Grande) 
e Tábua, ou seja a inserção desta via no IC12/IP3 (Rojão Grande); ---------------------------------
---- 7. Variantes --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Ligação Variante Vouzela � Variante Termas (São Pedro do Sul); --------------------------- 
---- - Variante a Vila de Penalva do Castelo.� ---------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------    
5.2.PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA � COMISSÃO POLÍTICA DISTRITAL DE 
VISEU � OPÇÕES RODOVIÁRIAS PARA O DISTRITO DE VISEU � CONTRIBUTO 
PARA O PROJECTO DE RESOLUÇÃO A ELABORAR PELO GPPSD � 
CONHECIMENTO 
---- Presente um e-mail, datado de 07 de Fevereiro de 2011, enviado pela Comissão Política 
Distrital, de Viseu, do Partido Social Democrata, ao Senhor Dr. António Almeida Henriques, 
Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do PSD, da Assembleia da República, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Caro Almeida Henriques ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Em relação ao documento apenas alguns acertos. ------------------------------------------------- 
---- - Substituir a Requalificação da ER 225 � Castro Daire � Cinfães (Travanca) e a 
Requalificação da EN 225 entre Castro Daire e Alvarenga (Arouca) por: -------------------------
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------- * Requalificação da ER 225 entre Castro Daire � Alvarenga (Arouca) e Travanca 
(Cinfães); ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Separar a Requalificação do IP3 e do IC12; ------------------------------------------------------
------- * Requalificação do IP3; --------------------------------------------------------------------------- 
------- * Requalificação do IC12; ------------------------------------------------------------------------- 
---- - Nova ligação entre Sátão (Pereiro) � Viseu (Antigo troço do IP5) � Rotunda da Betão 
Liz; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Introduzir a resolução do constrangimento na A25 na zona de Fragosela �Bossa do 
Camelo�; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Retirar a ligação de São João da Pesqueira � Alijó, substituir por: ---------------------------
------- * Conclusão da EN 212, entre Alijó e São João da Pesqueira, pelos seguintes pontos 
intermédios: Alijó � Tua � Soutelo do Douro � São João da Pesqueira (entroncamento da 
EN222).� -----------------------------------------------------------------------------------------------------     
---- �Opções rodoviárias para o Distrito de Viseu � Contributo para o Projecto de Resolução a 
elaborar pelo GPPSD -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Auto-estrada ----------------------------------------------------------------------------------------- 
------ 1.1 - A24 (futuro traçado Viseu � Coimbra) conforme contempla o PRN; ------------------
------ 1.2 � Resolução do constrangimento na A25 na zona de Fragosela �Bossa do Camelo�; - 
---- 2. Itinerários Complementares ----------------------------------------------------------------------- 
------ 2.1 - Ligação entre Viseu, Nelas e Seia (IC 37); ------------------------------------------------
------ 2.2 - Ligação entre A24(Lamego) ao IP2 (Trancoso) no Norte do Distrito (IC 26); -------
------ 2.3 - Conclusão do IC12 que deve contemplar os dois traçados: Canas de Senhorim � 
Mangualde (A25) e Santa Comba Dão (Guarita); ------------------------------------------------------
------ 2.4 - Concretização do IC 35 e a Variante à E.N. n.º 222, que ligue a E.N. ou E.R. n.º 
321 ao IC35, em Castelo de Paiva; ----------------------------------------------------------------------- 
---- 3. Ligações a Auto-Estradas -------------------------------------------------------------------------- 
------ 3.1 - E.N. n.º 222-2 � Resende � Nó de Bigorne (A24); ---------------------------------------
------ 3.2 - Ligação Armamar � Nó de Valdigem (A24); ----------------------------------------------
------ 3.3 - Ligação São Pedro do Sul � Nó de Moselos (A24); --------------------------------------
------ 3.4 - Ligação Vouzela � A25 (Nó de Ventosa); ------------------------------------------------- 
---- 4. Ligações entre Concelhos ------------------------------------------------------------------------- 
------ 4.1 � Nova ligação entre Sátão (Pereiro) - Viseu (antigo troço IP5) e rotunda do Betão 
Liz); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ 4.2 - Ligação Tabuaço � Armamar (ER 226-2); ------------------------------------------------- 
------ 4.3 - E.N. n.º 323 Moimenta da Beira (IC26) � Soutosa � Vila Nova de Paiva 
(entroncamento da E.N. n.º 229); ------------------------------------------------------------------------- 
---- 5. Requalificação de estradas ------------------------------------------------------------------------ 
------ 5.1 - Requalificação da E.R. n.º 323 Tabuaço � Moimenta da Beira (IC 26), 
reclassificação como E.N; --------------------------------------------------------------------------------- 
------ 5.2 - Requalificação da E.N. n.º 222 � São João da Pesqueira � Bateiras; -------------------
------ 5.3 - Requalificação da E.R. n.º 225- Castro Daire � Alvarenga (Arouca) e Travanca; ---
------ 5.4 - Requalificação dos troços do IP5; -----------------------------------------------------------
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------ 5.5 - Requalificação do IP3; ------------------------------------------------------------------------
------ 5.6 � Requalificação do IC12; --------------------------------------------------------------------- 
------ 5.7 - Repavimentação da E.N. n.º 16 e da E.N. n.º 333-3; -------------------------------------
------ 5.8 - Requalificação da E.N. n.º 16 e integração da sua totalidade na rede nacional 
complementar, com o consequente investimento do Governo; --------------------------------------
------ 5.9 - Requalificação da E.N. n.º 225 entre Castro Daire e Alvarenga (Arouca); ------------
---- 6. Outras ligações -------------------------------------------------------------------------------------- 
------ 6.1 � Conclusão da EN 212, entre Pópulo e São João da Pesqueira, pelos seguintes 
pontos extremos e intermédios: Pópulo (IP4) � Alijó - Tua � Soutelo do Douro � São João da 
Pesqueira (entroncamento da E.N. n.º 222); ------------------------------------------------------------ 
------ 6.2 - A conclusão do nó do IP3, das Lameiras, conforme acordo/protocolo já assinado 
entre a Câmara Municipal de Santa Comba Dão e a empresa Estradas de Portugal; --------------
------ 6.3 - Conclusão do nó do IC6 � 2 (Estrada de ligação entre Santa Comba Dão (Rojão 
Grande) e Tábua, ou seja a inserção desta via no IC12/IP3 (Rojão Grande); ----------------------
---- 7. Variantes --------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ 7.1 - Ligação Variante Vouzela � Variante Termas (São Pedro do Sul); --------------------
------ 7.2 - Variante a Vila de Penalva do Castelo; ----------------------------------------------------- 
------ 7.3 � Nó de ligação a São Miguel de Outeiro; --------------------------------------------------- 
------ 7.4 � Variante de Molelos, ligação ao nó de auto-estrada entre Tondela e Campo de 
Besteiros.� --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------    
5.3.PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE CONCESSÃO DE SEPULTURA 
PERPÉTUA. REQUERENTE: ANTÓNIO MANUEL LOPES RODRIGUES - 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 14 de Fevereiro de 2011, do Senhor Coordenador 
Técnico de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, servindo de Chefe da 
Unidade Orgânica Administrativa, que a seguir se transcreve: -------------------------------------- 
---- �Transferência de proprietário em alvará de concessão de terrenos para sepultura 
perpétua. Requerente: António Manuel Lopes Rodrigues -------------------------------------------- 
---- O requerente solicita a transferência da concessão de um terreno para sepultura perpétua, 
que herdou de seu Pai, António Rodrigues Lopes e a que se refere o alvará n.º 7/79, para a 
posse de sua Tia, Maria Rodrigues Lopes Coelho. ---------------------------------------------------- 
---- O Regulamento do Cemitério Municipal de Nelas, prevê no art.º 52.º, a transmissão por 
actos entre vivos de jazigos ou sepulturas perpétuas, desde que estejam nas condições 
previstas nas alíneas a) e b), do n.º 1 e do n.º 3, daquele artigo. ------------------------------------- 
---- Atendendo a que: -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - Na sepultura a transmitir foi inumado, com autorização do actual concessionário, o 
cadáver do marido da munícipe, para qual é pretendido transferir a concessão, pelo que a 
referida alínea a), do n.º 1, do art.º 52.º, não se aplica; ------------------------------------------------ 
---- 2 � O requerente apresentou declarações dos seus descendentes a autorizarem a 
transferência da concessão e pretende transferi-la para um seu ascendente, pelo que se 
encontra cumprida a alínea b), do n.º 1, do art.º 52.º; ------------------------------------------------- 
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---- 3 � O requerente e actual concessionário, adquiriu a posse da concessão, por herança, á 
mais de 5 anos, pelo que cumpre o previsto no n.º 3, do art.º 52.º, acima citado. -----------------
---- Tendo em conta o que atrás fica exposto, julga-se que poderá ser aprovada a transmissão 
solicitada, desde que seja liquidada a verba correspondente a 50% das taxas de concessão de 
terrenos que estiverem em vigor na Tabela de Taxas e Licenças, (426,05 � X 0,50 = 213,03 
�), prevista no n.º 5.1, art.º 5.º, do Capítulo IV, desta Tabela, conforme determina o n.º 2, do 
Art.º 53.º, do acima citado Regulamento do Cemitério Municipal. ----------------------------------  
---- No entanto V.ªs Excelências superiormente decidirão.�------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de averbamento no Alvará de 
Concessão de terreno para sepultura perpétua, no Cemitério de Nelas, com o n.º 07/79, da 
nova proprietária, Maria Rodrigues Lopes Coelho, nos termos e de acordo com a informação 
do Senhor Coordenador Técnico de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos 
Autárquicos, servindo de Chefe da Unidade Orgânica Administrativa, atrás descrita. -----------  
 

6 � CONTABILIDADE 
 

6.1.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 3, e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2011, n.º 3, as quais ficam 
anexas a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------------- 
6.2.EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR � COMPONENTE SÓCIO-EDUCATIVA. 
PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS � 
APROVAÇÃO   
---- Presente uma informação, datada de 08 de Fevereiro de 2011, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
---- �Educação Pré-Escolar � Componente Sócio-Educativa � Pagamento de refeições às 
entidades fornecedoras. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- No âmbito do Programa de Alargamento e Expansão da Rede Pré-Escolar e de acordo 
com a Lei n.º 5/97 e o Dec.Lei n.º 147/97, este Serviço sugere para apreciação de V. Ex.ª e 
posterior aprovação a seguinte transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de 
algumas crianças dos Jardins de Infância de Folhadal, Nelas, Moreira, Carvalhal Redondo, 
Vila Ruiva, Santar, Vilar Seco, Vale de Madeiros, Lapa do Lobo, Póvoa de Santo António, 
Canas de Senhorim e Aguieira, referentes ao ano lectivo de 2010/2011: --------------------------- 
---- Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim: -------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Vale de Madeiros: Dezembro de 2010 � 378,00 �; ------------------- 
---- - Jardim de Infância de Póvoa de Santo António: Dezembro de 2010 � 37,80 �; ------------ 
---- TOTAL: 415,80 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Nelas - Escola Secundária de Nelas: ----------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Nelas: Dezembro de 2010 � 631,68 �; --------------------------------- 
---- TOTAL: 631,68 �. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ------------------------------------------------- 



 
Fls.__________ 

Reunião de 22-02-2011 
 

 

14

---- - Jardim de Infância de Canas de Senhorim: Dezembro de 2010 � 304,08 �; -----------------
---- TOTAL: 304,08 �.� ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Empresa Gertal: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Vila Ruiva: Dezembro de 2010 � 62,56 �; ----------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Senhorim: Dezembro de 2010 � 236,64 �; ----------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Folhadal: Dezembro de 2010 � 155,04 �; ------------------------------ 
---- - Jardim de Infância de Lapa do Lobo: Dezembro de 2010 � 20,40 �; ------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Aguieira: Dezembro de 2010 � 118,32 �; ------------------------------ 
---- - Jardim de Infância de Carvalhal Redondo: Dezembro de 2010 � 129,20 �; ----------------- 
---- - Jardim de Infância de Moreira: Dezembro de 2010 � 178,16 �; ------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Santar: Dezembro de 2010 � 224,40 �; --------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Vilar Seco: Dezembro de 2010 � 180,88 �; ---------------------------- 
---- TOTAL: 1.305,60 * 13% IVA = 1.475,33 �.� -----------------------------------------------------  
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas, nos valores e às entidades referidas nessa 
informação, Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim, Agrupamento de Escolas de 
Nelas - Escola Secundária de Nelas, Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim e 
Empresa Gertal. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
6.3.PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS 
RELATIVAMENTE ÀS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO CONCELHO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 08 de Fevereiro de 2011, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
---- �Pagamento de refeições às entidades fornecedoras relativamente às Escolas do Primeiro 
Ciclo do Concelho ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- No âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos 
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de acordo com o Despacho n.º 22251/05, de 25 de 
Outubro, este serviço sugere para apreciação de V.ª Ex.ª e posterior aprovação, a seguinte 
transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de algumas crianças das Escolas 
de Folhadal, Nelas, Moreira, Vila Ruiva, Santar, Vilar Seco, Vale de Madeiros, Lapa do 
Lobo, Póvoa de Santo António, Canas de Senhorim e Aguieira, referentes ao ano lectivo de 
2010/2011: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim: -------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Vale de Madeiros: Dezembro de 2010 � 224,10, �; -------------------------------
---- - 1.º CEB de Póvoa de Santo António: Dezembro de 2010 � 210,60 �; ------------------------
---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim - Feira: Dezembro de 2010 � 1.498,50 �; ------------------- 
---- TOTAL: 1.933,20 �. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim � Pólo Fojo: Dezembro de 2010 � 253,84 �; --------------- 
---- TOTAL: 253,84 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Nelas: ----------------------------------------------------------------- 
---- - Escola Secundária de Nelas - 1.º CEB de Nelas � Serra da Estrela: Dezembro de 2010 � 
658,56 �; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Escola EB 2,3 Dr. Fortunato de Almeida � (Comparticipações relativas aos alunos do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico, no ano lectivo de 2010/2011): Dezembro de 2010 � 935,59 �; Janeiro 
de 2011 � 1.807,97. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- TOTAL: 3.402,12 �. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Empresa Gertal: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - EB1 de Vila Ruiva � Dezembro de 2010 � 285,60 �; ------------------------------------------- 
---- - EB1 de Senhorim � Dezembro de 2010 � 257.04 �; ------------------------------------------- 
---- - EB1 de Lapa do Lobo � Dezembro de 2010 � 240,72 �; --------------------------------------- 
---- - EB1 de Aguieira � Dezembro de 2010 � 214,88 �; ------------------------------------------- 
---- - EB1 de Carvalhal Redondo � Dezembro de 2010 � 266,56 �; --------------------------------- 
---- - EB1 de Moreira � Dezembro de 2010 � 111,52 �; ------------------------------------------- 
---- - EB1 de Santar � Dezembro de 2010 � 296,48 �; ------------------------------------------------
---- - EB1 de Vilar Seco � Dezembro de 2010 � 352,24 �. -------------------------------------------
---- TOTAL: 2.025,04 � * 13% IVA = 2.288,30 �.� --------------------------------------------------- 
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas, nos valores e às entidades referidas nessa 
informação, Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim, Agrupamento de Escolas de 
Canas de Senhorim, Agrupamento de Escolas de Nelas e Empresa Gertal. ------------------------ 
 

7 - OBRAS PARTICULARES 
 
7.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI N.º 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
7.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO   
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido 
entre 01 e 14 de Fevereiro de 2011, a qual fica anexa à acta (Anexo II), fazendo dela parte 
integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.1.2.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 01 e 14 de Fevereiro de 2011, a qual fica anexa a esta acta (Anexo III), 
fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------- 
7.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
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ENTRADOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS PARTICULARES � 
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 01 e 14 de Fevereiro de 2011, a 
qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ----------------------------------- 
7.2.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 art.º 71.º, do Dec.Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com 
posteriores alterações, no período compreendido entre 01 e 14 de Fevereiro de 2011, a qual 
fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------
7.3.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 - 
�ALUGUER DE FILMES�. LOCAL: QUINTA DO POMAR, LOJA 3 � A, EM NELAS. 
REQUERENTE: VITOR AURÉLIO CARDOSO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 08 de Fevereiro de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o ano de 2011 �Aluguer de filmes�. Local: 
Quinta do Pomar, Loja 3 � A, em Nelas. Requerente: Vitor Aurélio Cardoso ---------------------
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 389, de 10/01/2011, 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, durante a 
semana, das 17:30 h às 23:00 h, ao sábado das 15:00 às 23:00 h, sem paragem para almoço e 
encerramento semanal ao Domingo. --------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão do mapa de horário para o 
ano de 2011, para o estabelecimento de aluguer de filmes, sito na Quinta do Pomar, Loja 3 �
A, em Nelas, em que é requerente Vitor Aurélio Cardoso, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------------------------- 
7.4.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�COMÉRCIO MOBILIÁRIO DECORAÇÃO�. LOCAL: RUA DO COMÉRCIO, N.º 
95, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: COIMBRAS & C.ª LD.ª � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 08 de Fevereiro de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o ano de 2011 �Comércio de Mobiliário e 
Decoração�. Local: Rua do Comércio, n.º 95, em Canas de Senhorim. Requerente: Coimbras 
& C.ª Ld.ª ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 15.923, de 15/12/2010, 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 09:00 h 
às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h às 14:00 h e encerramento semanal ao 
Domingo de manhã. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão do mapa de horário para o 
ano de 2011, para o estabelecimento de comércio de mobiliário e decoração, sito na Rua do 
Comércio, n.º 95, em Canas de Senhorim, em que é requerente a firma Coimbras & C.ª Ld.ª, 
nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -----
7.5.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�SABORES COMBINADOS�. LOCAL: RUA D. AFONSO HENRIQUES, N.º 13, EM 
NELAS. REQUERENTE: LÚCIA ISABEL SANTOS LOPES COUTO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 08 de Fevereiro de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o ano de 2011 �Sabores Combinados�. 
Local: Rua D. Afonso Henriques, n.º 13, em Nelas. Requerente: Lúcia Isabel Santos Lopes 
Couto ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 1485, de 01/02/2011, 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 09:00 h 
às 19:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ------------------------------------ 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. -------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão do mapa de horário para o 
ano de 2011, para o estabelecimento de �Sabores Combinados�, sito na Rua D. Afonso 
Henriques, n.º 13, em Nelas, em que é requerente Lúcia Isabel Santos Lopes Couto, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -----
7.6.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�CABELEIREIRO�. LOCAL: AV.ª JOSÉ PINTO LOUREIRO, EDIFÍCIO AREAL, 
LOJA 2, EM NELAS. REQUERENTE: LEILA FERREIRA GOMES CARDOSO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 08 de Fevereiro de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o ano de 2011 �Cabeleireiro�. Local: Av.ª 
José Pinto Loureiro, Edifício Areal, Loja 2, em Nelas. Requerente: Leila Ferreira Gomes 
Cardoso ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 1339, de 28/01/2011, 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. ------------------------------------------------------------------------ 
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---- 4. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 09:00 h 
às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h às 14:00 h e encerramento semanal ao 
domingo e segunda-feira. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. -------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão do mapa de horário para o 
ano de 2011, para o estabelecimento de �Cabeleireiro�, sito na Av.ª José Pinto Loureiro, 
Edifício Areal, Loja 2, em Nelas, em que é requerente Leila Ferreira Gomes Cardoso, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------- 
7.7.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�COSTURA, ARTIGOS TÊXTEIS, LD.ª�. LOCAL: RUA GAGO COUTINHO, N.º 37, 
EM NELAS. REQUERENTE: MARIA DE FÁTIMA CORREIA MORAIS PEREIRA � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 07 de Fevereiro de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o ano de 2011 �Costura, artigos têxteis, 
Ld.ª�. Local: Rua Gago Coutinho, n.º 37, em Nelas. Requerente: Maria de Fátima Correia 
Morais Pereira ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 1548, de 02/02/2011, 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 09:00 h 
às 18:00 h, ao sábado das 09:00 h às 12:30 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 13:30 
h e encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão do mapa de horário para o 
ano de 2011, para o estabelecimento �Costura, artigos têxteis, Ld.ª �, sito na Rua Gago 
Coutinho, n.º 37, em Nelas, em que é requerente Maria de Fátima Correia Morais Pereira, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------- 
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7.8.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�FERLUDI � COMÉRCIO DE ROUPA�. LOCAL: TRAVESSA DO CASAL, N.º 14, 
EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: JOSÉ CARLOS GONÇALVES 
ALMEIDA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 08 de Fevereiro de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o ano de 2011 �Ferludi � Comércio de 
Roupa�. Local: Travessa do Casal, n.º 14, em Canas de Senhorim. Requerente: José Carlos 
Gonçalves Almeida ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 15.159, de 29/11/2010, 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 09:00 h 
às 19:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 14:00 h e encerramento semanal ao 
domingo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão do mapa de horário para o 
ano de 2011, para o estabelecimento �Ferludi � Comércio de Roupa�, sito na Travessa do 
Casal, n.º 14, em Canas de Senhorim, em que é requerente José Carlos Gonçalves Almeida, 
nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----
7.9.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�INFORMÁTICA � OFFICELAN, LD.ª�. LOCAL: URBANIZAÇÃO CIPRESTE, 
BLOCO 1, LOJA 2, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: OFFICELAN, 
LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 08 de Fevereiro de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o ano de 2011 �Informática � Officelan, 
Ld.ª�. Local: Urbanização Cipreste, Bloco 1, Loja 2, em Canas de Senhorim. Requerente: 
Officelan, Ld.ª ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
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---- De acordo com o registo de entrada n.º 119, de 04/01/2011, 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 09:00 h 
às 19:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 14:00 h e encerramento semanal ao 
domingo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão do mapa de horário para o 
ano de 2011, para o estabelecimento �Informática � Officelan, Ld.ª �, sito na Urbanização 
Cipreste, Bloco 1, Loja 2, em Canas de Senhorim, em que é requerente a firma Officelan, 
Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7.10.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�COMPRA E VENDA DE OURO USADO�. LOCAL: AV.ª LUIS DE CAMÕES, 
BLOCO 2, N.º 2, EM NELAS. REQUERENTE: ANDREIA SOFIA SOARES DE 
SOUSA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 08 de Fevereiro de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o ano de 2011 �Compra e venda de ouro 
usado�. Local: Av.ª Luis de Camões, Bloco 2, n.º 2, em Nelas. Requerente: Andreia Sofia 
Soares de Sousa ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 630, de 14/01/2011, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- 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, durante a  
semana, das 09:30 h às 19:00 h, ao sábado das 09:30 h às 13:00 h, com paragem para almoço 
das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao domingo. ----------------------------------------
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão do mapa de horário para o 
ano de 2011, para o estabelecimento �Compra e venda de ouro usado�, sito na Av.ª Luís de 
Camões, Bloco 2, n.º 2, em Nelas, em que é requerente Andreia Sofia Soares de Sousa, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------- 
7.11.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�CASA EULÁLIA � COMÉRCIO DE TÊXTEIS E OUTROS PARA O LAR�. LOCAL: 
RUA DR. EDUARDO DOS SANTOS, URBANIZAÇÃO CIPRESTE, LOJA 15, EM 
CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: MARIA ELISA AMARAL COUTO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 08 de Fevereiro de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o ano de 2011 �Casa Eulália � Comércio 
de têxteis e outros para o lar�. Local: Rua Dr. Eduardo dos Santos, Urbanização Cipreste, 
Loja 15, em Canas de Senhorim. Requerente: Maria Elisa Amaral Couto ------------------------- 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 16.559, de 30/12/2010, 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 14:00 h 
às 19:00 h, ao sábado das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 
h e encerramento semanal ao domingo. ----------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão do mapa de horário para o 
ano de 2011, para o estabelecimento �Casa Eulália � Comércio de têxteis e outros para o lar �, 
sito na Rua Dr. Eduardo dos Santos, Urbanização Cipreste, Loja 15, em Canas de Senhorim, 
em que é requerente Maria Elisa Amaral Couto, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------------------------------- 
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7.12.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2011 � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 07 de Fevereiro de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Renovação de mapas de horários de 2011. -------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos 
seguintes estabelecimentos: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1381, de 31/01/2011 � �Mundivisão Óptica, Lda�, sito na Av.ª 
João XXIII, loja 7, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00h 
às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:30h e 
encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 661, de 14/01/2011 � �Oficina de Automóveis�, de Luís Miguel 
Loio Borges, sito no Bairro da Figueira Velha, em Nelas, com o horário de funcionamento das 
09:00h às 19:00h, com paragem para almoço das 13:00 h às 14:00 h e encerramento semanal 
ao domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1383, de 31/01/2011 � �Bar - Quinta da Castanheira�, sito nas 
Calda da Felgueira, com o horário de funcionamento das 08:00h às 02:00h, às sextas, sábados 
e vésperas dos feriados das 08:00h às 04:00h, sem paragem para almoço e encerramento 
semanal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 1385, de 31/01/2010 � �Macomax Mat. Const. Lda�, sito na 
Estrada Nac. 234, Km 91, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 
08:00h às 17:30h, ao sábado das 08:00h às 12:30h, com paragem para almoço das 12:30h às 
13.30h e encerramento semanal ao domingo. ----------------------------------------------------------                                                                                                                
---- - Registo de entrada n.º 1395, de 31/01/2011 � �Cabeleireiro�, de Maria Luísa de Almeida 
Reis Andrade, sito na Rua Carlos Afonso Paiva, n.º 07, em Carvalhal Redondo, com o horário 
de funcionamento das 09:00 às 19:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:00h e sem 
encerramento semanal. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1408, de 31/01/2011 � �A Selecção, Lda�, sito na Av.ª João 
XXIII, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:30h às 19:30h, 
ao sábado das 09:30 h às 17.00 h, com paragem para almoço das 12:45h às 14:00h e 
encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1411, de 31/01/2011 � �Restaurante�, de Sandra Felícia Mendes 
Rodrigues, sito na Av.ª António Joaquim Henriques, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 07:00h às 24:00h, e encerramento semanal à quarta-feira à tarde. -----------
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--- - Registo de entrada n.º 1414, de 31/01/2011 � �Funerária Zélita�, sito na Rua do Pombal, 
em Nelas, com horário de funcionamento das 09:00h às 10:00h, sem paragem para almoço e 
encerramento semanal. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1495, de 02/02/2011 � �Agência Funerária Nisa, Lda�, sito na 
Rua Gago Coutinho, n.º 36, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta 
das 09:00h às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 12:00h, com paragem para almoço das 12:00h 
às 15:00h e encerramento semanal aos domingos e feriados. ----------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 06, de 03/01/2011 � �Farmácia�, de Joana Gaspar Coragem, 
Unipessoal Lda., sito na Rua Dr. Abílio Monteiro, n.º 242, em Canas de Senhorim, com o 
horário de funcionamento normal das 08:30 h às 20:00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h e 
encerramento ao domingo, na semana de serviço, das 08:30h às 23:00h, sábados e domingos 
das 09:00h às 23.00h e regime de chamada a partir das 23:00h. -------------------------------------
---- À consideração de V.Exª.� --------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, 
atrás referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7.13.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2011 � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 07 de Fevereiro de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Renovação de mapas de horários de 2011. -------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos 
seguintes estabelecimentos: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1153, de 25/01/2011 � �Ferrão & Associados, STOC�, sito na 
Trav. da Fonte Nova, n.º 04, r/c, sala A, em Nelas, com o horário de funcionamento das 
09:00h às 18:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:00h e encerramento semanal 
ao domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1181, de 25/01/2011 � �Café Pau às Costas�, sito no Largo 
Clemente Bueno, n.º 8, em Vilar Seco, com o horário de funcionamento das 07:00h às 02:00h, 
sem paragem para almoço e encerramento semanal. -------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1208, de 26/01/2011 � �Florista �, sito na Rua do Vilar, n.º 2, em 
Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00h às 19:00h, ao sábado 
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das 09:00h às 13:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:30 h e encerramento 
semanal ao domingo. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1333, de 28/01/2010 � �Marques e Relvas Lda�, sito na Rua do 
Soito, n.º 8, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00h às 
19:00h, ao sábado das 09:00h às 12:30h, com paragem para almoço das 12:30h às 14.30h e 
encerramento semanal ao domingo. ----------------------------------------------------------------------                                                       
---- - Registo de entrada n.º 1340, de 28/01/2011 � �Melhor Limpa Lavandaria, Ld.ª.�, sito na 
Rua Luís de Camões, n.º 32, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta 
das 09:00 às 19:00h, ao sábado das 09.00h às 13:00h, sem paragem para almoço e 
encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1359, de 28/01/2011 � �Viscomp � Informática e Computadores 
de Viseu Unip., Ld.ª�, sito na Rua Serra da Estrela, Urb. Grão Vasco, Loja 1, em Nelas, com 
o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:35 h às 19:00h, ao sábado das 09:35 h 
às 12.30 h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:30h e encerramento semanal ao 
domingo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1380, de 31/01/2011 � �Sapataria Casa Nova�, de Maria de 
Lurdes Casanova Morais, sito na Rua Luís de Camões, Loja 1, Bloco 1, em Nelas, com o 
horário de funcionamento de segunda à sexta das 09:00h às 19:30h, ao sábado das 09:00h às 
18:00h, com paragem para almoço das 12:30 às 14:00h e encerramento semanal ao domingo. 
---- - Registo de entrada n.º 1245, de 26/01/2011 � �Barbearia�, de Mário Rodrigues 
Margarido, sito na Rua Sacadura Cabral, n.º 53, em Nelas, com horário de funcionamento de 
segunda a sexta das 09:00h às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, com paragem para 
almoço das 12:30h às 14:00h e encerramento semanal ao domingo. --------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1249, de 26/01/2011 � �Cabeleireiro�, de Ana Paula Gonçalves 
Domingos Cardoso, sito na Rua do Vilar, Loja N.º 5, r/c, em Nelas com o horário de 
funcionamento das 09:00 h às 19:00h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e 
encerramento semanal ao domingo e segunda. --------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1248, de 26/01/2011 � �Pronto-a-vestir�, de Mariana Pereira 
Patinha Fernandes, sito na Rua Dr. Eduardo Maria Santos, n.º 7, em Canas de Senhorim, com 
o horário de funcionamento das 9:00 h às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, com 
paragem para almoço das 13:00h às 14:00h e encerramento semanal ao domingo. ---------------
---- - Registo de entrada n.º 1247, de 26/01/2011 � �Pronto-a-Vestir�, de Raul Carlos Pais 
Tavares, sito no Largo Alexandre Herculano, em Nelas, com o horário de funcionamento das 
09:00 h às 20:00h, com paragem para almoço das 12.30h às 14:00h e encerramento semanal 
ao domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1334, de 28/01/2011 � �Serralharia�, de António Pedro Pereira, 
sito no Beco das Baptistas, n.º 13, em Aguieira, com o horário de funcionamento das 09:00 h 
às 19:00h, com paragem para almoço das 12:00h às 14:00h e sem encerramento semanal. -----
---- - Registo de entrada n.º 1335, de 28/01/2011 � �Mercearia�, de Herculano Paiva Loureiro, 
sito na Rua da Escola, n.º 9, nas Carvalhas, com o horário de funcionamento das 06:00 h às 
23:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ---------------------------------------- 
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---- - Registo de entrada n.º 1336, de 28/01/2011 � �Mini - Mercado�, de Adelino Marques, 
sito na Praça do Município, n.º 41, em Vilar Seco, com o horário de funcionamento das 07:00 
h às 22:00h, com paragem para almoço das 13:00h às 15:00h e encerramento semanal ao 
domingo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1338, de 28/01/2011 � �Café Pastelaria�, de Amândio Contins 
Fontoura, sito na Avenida João XXIII, Lote 7, r/c, em Nelas, com o horário de funcionamento 
das 06:30 h às 22:30 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ----------------------
---- - Registo de entrada n.º 1246, de 26/01/2011 � �Tatuagens e Similares�, de José Manuel 
Pereira da Costa, sito na Rua Sacadura Cabral, n.º 18, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 10:00 h às 00:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ----
---- - Registo de entrada n.º 1360, de 28/01/2011 � �Pronto-a-vestir�, de Maria da Graça 
Vasconcelos Castanheira Pereira, sito na Rua do Comércio, n.º 152, em Canas de Senhorim, 
com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00 h às 19:00h, ao sábado das 
09:00h às 13:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:30h e encerramento semanal 
ao domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1382, de 31/01/2011 � �Comércio a retalho�, de Maria Cecília 
C.F. Leandro, sito na Av.ª João XXIII, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 
h às 19:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1384, de 31/01/2011 � �Snack-Bar - Escondidinho de Canas�, sito 
na Rua do Comércio, n.º 134, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 
06:00 h às 02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal à segunda à tarde. ------
---- - Registo de entrada n.º 1387, de 31/01/2011 � �Elegante II�, de Abrantes e Silva Exp. de 
Cafés, Ld.ª, sito na Av.ª João XXIII, em Nelas, com o horário de funcionamento das 06:00 h 
ás 02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ------------------------------------- 
---- À consideração de V.Exª.� --------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, 
atrás referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7.14.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2011 � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 15 de Fevereiro de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Renovação de mapas de horários de 2011. -------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos 
seguintes estabelecimentos: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1905, de 10/02/2011 � �Mini Mercado�, de Aurora Conceição 
Santos Loureiro Henriques, sito na Rua do Vale, n.º 32, em Vilar Seco, com o horário de 
funcionamento das 07:00h às 21:30h, com paragem para almoço das 13:00h às 14:30h e 
encerramento semanal ao domingo a partir das 11:30h. ---------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1879, de 10/02/2011 � �Tina Cabeleireiro�, Maria Manuela Jesus, 
sito na Rua Gago Coutinho, n.º 19, com o horário de funcionamento das 09:00h às 19:00h, 
com paragem para almoço das 12:30h às 14:00h e encerramento semanal ao domingo e 
segunda-feira. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1878, de 10/02/2011 � �Charters � Comércio de Farinhas e 
Cereais, Lda�, sito na Rua Eng.º Alberto Cardoso Vilhena � Ed. Grão Vasco, loja 26, em 
Nelas, com o horário de Funcionamento de segunda a sexta das 09:30 às 18:30h, ao sábado 
das 09:00h às 14.00h, com paragem para almoço das 13:00h às 15:00h e encerramento 
semanal ao domingo. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1901, de 10/02/2011 � �Café Campocria, Ld.ª.�, sito na Rua do 
Figueiredo, n.º 8, em Vilar Seco, com o horário de funcionamento das 07:00h às 02:00h, sem 
paragem para almoço e encerramento semanal ao domingo. ----------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1899, de 10/02/2011 � �Mini Mercado Campocria, Ld.ª�, sito na 
Rua do Figueiredo, n.º 8 em Vilar Seco, com o horário de funcionamento das 07:00h às 
20:00h, com paragem para almoço das 13:30h às 14:30h e encerramento semanal ao domingo. 
---- - Registo de entrada n.º 1803, de 08/02/2011 � �Comércio a Retalho de Têxteis�, de 
Gracinda da Conceição Nunes Albuquerque da Silva, sito na Rua Luís de Camões, n.º 51, em 
Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00h às 19:00h, ao sábado 
das 09:00h às 13:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 14.30h e encerramento 
semanal ao domingo. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1817, de 09/02/2011 � �Restauração e Bebidas�, de Maria Teresa 
Ramos Mouraz Alexandre, sito na Quinta da Boiça, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento das 09:00h às 02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal à 
Quarta-Feira (excepto em dias de festas organizadas). ------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 1819, de 09/02/2011 � �Bar�, de Manuel João Espírito Santo 
Inácio, sito na Rua da Cumieira, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a 
sexta das 18:00h às 02:00h, às sextas e sábados e vésperas de feriados das 16:00h às 04:00h, 
sem paragem para almoço e encerramento semanal. -------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1818, de 09/02/2011 � �Cabeleireiro�, de Maria Teresa Dias 
Matias Inácio, sito na Rua Dr. José Guilherme Faure, L 4, Lj A, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 09:00h às 19:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:00h, sem 
encerramento semanal. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.Exª.� --------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, 
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atrás referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7.15.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2011 � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 15 de Fevereiro de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Renovação de mapas de horários de 2011. -------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos 
seguintes estabelecimentos: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1470, de 01/02/2011 � �Laboratório Central�, sito na Rua Luís de 
Camões, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 08:00 h às 18:00 
h, ao sábado das 08:00h às 12:00h, com paragem para almoço das 12:00h às 14:00h e 
encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1760, de 08/02/2011 � �Peixaria e Ultracongelados�, sito na Rua 
Gago Coutinho, n.º 69, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00h às 
20:00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, com paragem para almoço das 13:00h às 14:30h e 
encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1762, de 08/02/2011 � �Aquecinelas�, sito na Av.ª Dr. Fortunato 
de Almeida, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 às 19:00h, ao sábado das 
09:00h às 13.00h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:30h e encerramento semanal ao 
domingo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.444, de 28/12/2010 � �Farmácia�, de Helena Catarina Pinho 
Direito Unipessoal, Ld.ª, sito na Rua Abade Dourado, n.º 3, em Canas de Senhorim, com o 
horário de funcionamento normal das 09:00h às 19:30h, ao sábado das 09:00h às 13:00h e 
encerramento aos domingos e feriados. Na semana de serviço das 09:00h às 22:00h, sábados 
das 09:00h às 13.00h e das 15:00h às 22:00h. Domingos e feriados das 09:30h às 13:00h e das 
15:00h às 22:00h. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1576, de 03/02/2011 � �Babyshop�, de Felismina Maria Tavares 
Correia, sito no Largo de Stº António, loja 3, em Nelas, com o horário de funcionamento das 
10:00h às 19:00h, com paragem para almoço das 12:00h às 14:00h e encerramento semanal 
ao domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1601, de 03/02/2011 � �Retalhista�, sito na Rua Direita, n.º 48, 
em Carvalhal Redondo, com o horário de funcionamento das 08:00 às 20:00h, com paragem 
para almoço das 12:30h às 14:30h e encerramento semanal ao domingo. -------------------------- 
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---- - Registo de entrada n.º 1759, de 08/02/2011 � �Café Snack Bar Jaca�, sito na Av.ª Dr. 
José Pinto Loureiro, Edifício do Areal, em Nelas, com o horário de funcionamento das 06:00h 
às 02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1994, de 14/02/2011 � �Café Restaurante�, de Isilda Maria 
Laranjeira Pina, sito na Rua da Casquilha, n.º 18-22, em Santar, com o horário de 
funcionamento das 06:00h às 02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal à 
Quarta-Feira à tarde. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.Exª.� --------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, 
atrás referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

8 � INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
---- Não houve qualquer intervenção neste Período. --------------------------------------------------- 
 

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

__________________________________________ 


