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ACTA N.º 2 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM VINTE E CINCO 
DE JANEIRO DE DOIS MIL E ONZE  

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

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião ordinária anterior, realizada em 
11 de Janeiro 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: 346.703,22 � (trezentos e quarenta e seis mil 
setecentos e três euros e vinte e dois cêntimos); - De operações extra orçamentais: 264.100,03 
� (duzentos e sessenta e quatro mil cem euros e três cêntimos). ------------------------------------- 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 

 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou os seguintes assuntos para serem incluídos 
na Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Contrato de Empréstimo a Médio/Longo Prazo, n.º 193893311 � Millennium BCP � 
Alteração das condições contratuais � Aprovação; ----------------------------------------------------  
---- - Responsabilidade civil extracontratual � Danos causados numa viatura � Aprovar 
pagamento; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Zona Industrial de Canas de Senhorim � Aquisição de terrenos a António Mário Pinto 
Miranda � Aprovação; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Zona Industrial de Canas de Senhorim � Aquisição de terrenos a Mário Machado 
Miranda e Herdeiros de Manuel da Silva � 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 
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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 
 

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

ORDEM DO DIA 
 

1 � ZONAS INDUSTRIAIS 
 

1.1.ZONA INDUSTRIAL DE CANAS DE SENHORIM � AQUISIÇÃO DE 
TERRENOS A ANTÓNIO MÁRIO PINTO MIRANDA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 24 de Janeiro de 2011, do Técnico Superior, Dr. Luís 
Costa, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------- 
---- �Aquisição de terrenos - Zona Industrial de Canas de Senhorim ------------------------------- 
---- Em reunião de 30/07/1996 foi deliberado aprovar a aquisição de vários terrenos para 
ampliação da Zona Industrial de Canas de Senhorim. Na altura as parcelas rústicas com os 
artigos matriciais 8816 e 8845, da Freguesia de Canas de Senhorim, foram adquiridas a 
António Mário Pinto Miranda, de Canas de Senhorim, pelo valor de 380.100$00 e pagas na 
totalidade, com um contrato promessa de compra e venda, celebrado em 01/07/1996. ----------
---- Actualmente estas parcelas são propriedade de Odelinda Rosado Quintas Machado 
Miranda, com o contribuinte n.º 136529321, residente na Rua Dr. Abílio Monteiro, n.º 191, 
3525-070 Canas de Senhorim, pelo que os serviços solicitam a V.ª Ex.ª autorização para 
podermos celebrar escritura de compra e venda com a actual proprietária, a favor do 
Município de Nelas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se à consideração de V.ª Ex.ª a superior decisão.� --------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara prestou um breve esclarecimento sobre o assunto em 
análise. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a celebração da escritura de compra e 
venda com a actual proprietária dos terrenos atrás descritos, Odelinda Rosado Quintas 
Machado Miranda, nos termos e de acordo com a informação do Técnico Superior, atrás 
descrita e nos termos da deliberação tomada em reunião de 30 de Julho de 1996. ---------------- 
1.2.ZONA INDUSTRIAL DE CANAS DE SENHORIM � AQUISIÇÃO DE 
TERRENOS A MÁRIO MACHADO MIRANDA E HERDEIROS DE MANUEL DA 
SILVA � APROVAÇÃO   
---- Presente uma informação, datada de 24 de Janeiro de 2011, do Técnico Superior, Dr. Luís 
Costa, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------- 
---- �Aquisição de terrenos - Zona Industrial de Canas de Senhorim ------------------------------- 
---- Em reunião ordinária de 30/07/1996, a Ex.m.ª Câmara deliberou aprovar a aquisição de 
vários terrenos para ampliação da Zona Industrial de Canas de Senhorim. ------------------------
---- Os serviços informam que os terrenos adquiridos na altura a Mário Machado Miranda e 
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Herdeiros de Manuel da Silva, correspondem actualmente aos seguintes artigos matriciais: ----
---- - Rústico n.º 8846, sito ao �Vale do Gamaio�, na Freguesia de Canas de Senhorim, com a 
área de 1.450 m2, propriedade de Mário Machado Miranda, contribuinte n.º 158213351, com 
morada na Rua da Estação, 3525-018 Canas de Senhorim; ------------------------------------------
---- - Rústico n.º 8818, sito ao �Ribeirinho, na Freguesia de Canas de Senhorim, com a área de 
412 m2, actualmente propriedade de Herdeiros de Aurora Dias, contribuinte n.º 702675326, 
com morada na Rua das Laranjeiras, 3525 Canas de Senhorim; -------------------------------------
---- Os Serviços solicitam a V.ª Ex.ª autorização para se celebrar escritura de compra e venda 
dos artigos acima mencionados com os actuais proprietários, a favor do Município de Nelas. -
---- No entanto, deixa-se à consideração de V.ª Ex.ª a superior decisão.� --------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara explicou o assunto, realçando que os terrenos foram 
adquiridos e que, na presente data, pretende-se resolver a situação aos proprietários, 
legalizando os terrenos, tendo em vista a instalação de indústrias nos mesmos. ------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a celebração da escritura de compra e 
venda dos terrenos atrás descritos, com o proprietário, Mário Machado Miranda e com os 
proprietários, Herdeiros de Aurora Dias, nos termos e de acordo com a informação do 
Técnico Superior, atrás descrita e nos termos da deliberação tomada em reunião de 30 de 
Julho de 1996. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2 � DIVERSOS 
 

2.1.PROGRAMA MUNICIPAL PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIO HABITACIONAL A 
ESTRATOS SOCAIS DESFAVORECIDOS - ATRIBUIÇÃO DE APOIO À 
CANDIDATURA APRESENTADA PELA REQUERENTE DOLORES FIGUEIREDO 
PEREIRA MARQUES, DE CANAS DE SENHORIM � INDEFERIMENTO  
---- Presente uma informação, datada de 16 de Dezembro de 2010, da Jurista estagiária em 
serviço nesta Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: ------------------------------------ 
---- �Programa Municipal Para Atribuição de Apoio Habitacional a Estratos Sociais 
Desfavorecidos ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Vem a requerente Dolores de Figueiredo Pereira Marques solicitar apoio para a realização 
de obras de reparação/requalificação em imóvel, sito à Rua Direita, n.ºs 26/28, 3525-046 
Canas de Senhorim, ao abrigo do disposto no Regulamento do Programa Municipal Para 
Atribuição de Apoio Habitacional a Estratos Sociais Desfavorecidos. -----------------------------
---- O artigo 5.º, do referido Regulamento, dispõe quais as condições de acesso ao programa 
municipal de apoio habitacional, sendo que todos os requisitos são cumulativos, isto é, todos, 
sem excepção, têm de estar cumpridos. ----------------------------------------------------------------- 
---- No caso em análise verifica-se que o imóvel não está registado em nome de nenhum 
membro do agregado familiar. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Ora, nos termos do artigo 5.º, n.º 1, alínea c), ------------------------------------------------------ 
---- �A habitação, objecto das obras a apoiar, deve ser propriedade exclusiva de um ou mais 
membros do agregado familiar há pelo menos dois anos.� ------------------------------------------- 
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---- A declaração apresentada pela requerente não é suficiente para comprovar o facto, uma 
vez que não serve de garantia ao Município de que num futuro próximo o proprietário do 
imóvel se arrogue dos seus direitos e beneficie, indirectamente, deste apoio. ---------------------
---- Posto isto, salvo melhor opinião, o preenchimento cumulativo dos requisitos constantes 
do artigo 5.º, do Regulamento do Programa Municipal Para Atribuição de Apoio Habitacional 
a Estratos Sociais Desfavorecidos constitui conditio sine qua non para atribuição do mesmo. -
---- Salvo melhor opinião, é este o nosso parecer. ----------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara superiormente decidirá.� ------------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 04 de Janeiro de 2011, da Técnica Superior 
de Serviço Social, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------- 
---- �Programa Municipal Para Atribuição de Apoio Habitacional a Estratos Sociais 
Desfavorecidos ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o artigo 12.º, n.º 1, do Regulamento Municipal Para Atribuição de Apoio 
Habitacional a Estratos Sociais Desfavorecidos, a decisão de que os candidatos aos apoios 
reúnem as condições estabelecidas no presente Programa, bem como a proposta de apoio a 
atribuir, é tomada pela Câmara Municipal em sua reunião, mediante prévia apreciação da 
informação elaborada pelo júri, previsto no artigo 11.º, n.º 1. --------------------------------------- 
---- Desta forma, junto se anexa a informação elaborada pelo júri, que fundamenta a não 
atribuição de apoio, à candidatura apresentada pela Sr.ª Dolores Figueiredo Pereira Marques, 
de Canas de Senhorim, por não cumprir as referidas condições.� ----------------------------------- 
---- Presente, ainda, o parecer do júri nomeado em reunião ordinária pública, realizada em 28 
de Setembro de 2010, para apreciar as candidaturas apresentadas no âmbito do Programa 
Municipal Para Atribuição de Apoio Habitacional a Estratos Sociais Desfavorecidos, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Regulamento do Programa Municipal Para Atribuição de Apoio Habitacional a Estratos 
Sociais Desfavorecidos ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Processo n.º 3/2010. Requerente: Dolores Figueiredo Pereira Marques. Morada: Rua 
Direita, n.º 26. Localidade: Canas de Senhorim. ------------------------------------------------------ 
---- O artigo 5.º, do Regulamento do Programa Municipal Para Atribuição de Apoio 
Habitacional a Estratos Sociais Desfavorecidos, dispõe que as condições de acesso ao apoio 
habitacional, sendo que todos os requisitos são cumulativos, isto é, todos, sem excepção, têm 
de estar cumpridos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No caso em análise, verifica-se que o imóvel não está registado em nome de nenhum 
membro do agregado familiar, contrariando o exposto no artigo 5.º, n.º 1, alínea c), ------------- 
---- �A habitação, objecto das obras a apoiar, deve ser propriedade exclusiva de um ou mais 
membros do agregado familiar há pelo menos dois anos.� ------------------------------------------- 
---- De acordo com a informação elaborada pelo Gabinete Jurídico, a declaração apresentada 
pela requerente Dolores Figueiredo Pereira Marques �não é suficiente para comprovar o facto, 
uma vez que não serve de garantia ao Município de que num futuro próximo o proprietário do 
imóvel se arrogue dos seus direitos e beneficie, indirectamente, deste apoio�. --------------------
---- Posto isto, e depois de apreciar a candidatura, é parecer do Júri que não deverão ser 
atribuídos os apoios solicitados à requerente.� --------------------------------------------------------- 
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido de atribuição de apoio à 
candidatura apresentada pela requerente Dolores Figueiredo Pereira Marques, de Canas de 
Senhorim, no âmbito do Regulamento do Programa Municipal Para Atribuição de Apoio 
Habitacional a Estratos Sociais Desfavorecidos, nos termos e de acordo com o parecer 
emitido pelo júri, nomeado em reunião ordinária pública desta Câmara Municipal, realizada 
em 28 de Setembro de 2010, para analisar os pedidos de atribuição de apoio, acima descrito. - 
2.2.DEPUTADO ANTÓNIO ALMEIDA HENRIQUES, DA ASSEMBLEIA DA 
REPUBLICA � REVISÃO DO PLANO RODOVIÁRIO NACIONAL � 
CONHECIMENTO 
---- Presente um e-mail, datado de 14 de Janeiro de 2011, do Senhor Vice-Presidente do 
Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e Deputado da Assembleia da República, 
António Almeida Henriques e enviado ao Senhor Dr. Mota Faria, que a seguir se transcreve: -
---- �Revisão do Plano Rodoviário Nacional ----------------------------------------------------------- 
---- Caro Companheiro ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Bom dia ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Governo tem em curso a revisão do Plano Rodoviário Nacional. ----------------------------
---- O Grupo Parlamentar do PSD pretende apresentar um Projecto de Resolução sobre esta 
matéria que está em elaboração. -------------------------------------------------------------------------- 
---- Obviamente que irei propor a ligação em auto-estrada Viseu � A1 (concepção, construção 
e exploração com portagens), IC26, IC37 e conclusão do IC 12. ------------------------------------
---- Caso tenha alguma sugestão, agradeço que me envie para ser ponderada e, eventualmente, 
inserida, até ao final da próxima semana, 21 de Janeiro.� -------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara leu resumidamente o ofício atrás descrito. ----------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------  
2.3.RENDAS SOCIAIS DAS EDIFICAÇÕES DO BAIRRO DA FIGUEIRA VELHA, 
DO BAIRRO DR. AUGUSTO ROSADO E DA PÓVOA DE LUZIANES � MANTER O 
VALOR DAS RENDAS DO ANO DE 2010 � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 18 de Janeiro de 2011, da Técnica Superior de 
Serviço Social, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------- 
---- �Actualização das rendas sociais -------------------------------------------------------------------- 
---- Os Municípios portugueses estão conscientes das actuais dificuldades que o País 
atravessa. Como tal, estão presentes, na linha da frente, na promoção ou acompanhamento de 
iniciativas que minimizem os efeitos dramáticos que a actual crise está a provocar na 
sociedade portuguesa. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Município de Nelas não é excepção. A crise económica faz com que um elevado 
número de pessoas solicite constantemente apoio à Autarquia, quer seja através de pedidos de 
emprego, quer seja no pagamento das despesas fixas mensais (medicação, rendas de casa, 
alimentação, etc.). ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Tomando conhecimento desta situação, o Serviço de Acção Social propõe que, durante o 
ano de 2011, o valor das rendas sociais devido pelos arrendatários do Bairro da Figueira 
Velha, Dr. Augusto Rosado e da Póvoa de Luzianes não seja actualizado, mantendo os 
montantes calculados nos anos transactos. -------------------------------------------------------------- 
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---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente pediu à Câmara para manter os valores das rendas de anos 
anteriores devido às carências económicas das pessoas que vivem nesses bairros sociais. ------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, não actualizar o valor das rendas sociais dos 
prédios do Município, no ano de 2011, pago pelos arrendatários, mantendo-as nos valores  em 
vigor em 2010, nos termos e de acordo com a informação da Técnica Superior de Serviço 
Social, atrás descrita. --------------------------------------------------------------------------------------- 
2.4.RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL � DANOS CAUSADOS 
NUMA VIATURA � APROVAR PAGAMENTO 
---- Presente uma informação, datada de 20 de Janeiro de 2011, da Jurista Estagiária em 
serviço nesta Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------- 
---- �Responsabilidade civil extracontratual � danos causados numa viatura ---------------------- 
---- No passado mês de Dezembro de 2010, na Estrada da Felgueira, enquanto executava 
trabalhos de limpeza, o limpa bermas, propriedade do Município de Nelas e conduzida por um 
funcionário da Autarquia, expeliu uma pedra que caiu sobre o vidro frontal de uma viatura da 
marca Mercedes, matrícula 58-HR-41, propriedade de Fernando Henriques Lopes Lobo, 
residente em Estrada Nacional 17, n.º 16, 3400-454 Nogueira do Cravo, Oliveira do Hospital, 
causando danos consideráveis, conforme comprova o registo fotográfico. ------------------------ 
---- Nos termos do artigo 483.º, n.º 1, do Código Civil, aquele que, com dolo ou mera culpa, 
violar ilicitamente o direito de outrem fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos 
resultantes da violação. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Tendo em conta o artigo 493.º, do Código Civil, quem tiver em seu poder coisa móvel, 
com o dever de a vigiar, responde pelos danos que a coisa causar, salve se provar que 
nenhuma culpa houve da sua parte ou que os danos se teriam igualmente produzido ainda que 
não houvesse culpa sua. Assim, uma vez que o trabalhador se encontrava ao serviço da 
Autarquia com uma máquina do Município, não tendo tomado as diligências necessárias para 
que não ocorressem danos, tais como, parar a máquina aquando da passagem dos automóveis, 
caberá ao Município responder pelos danos efectivamente causados. ------------------------------
---- Para imputação da responsabilidade a título de culpa presumida e omissão ao Município 
de Nelas (artigos 493.º e 486.º, do Código Civil, respectivamente), achamos preenchidos os 
pressupostos da responsabilidade civil extracontratual, nomeadamente: ---------------------------
---- - Pressuposto da culpa: o disposto no artigo 7.º, n.º 1, da Lei n.º 67/2007, de 31 de 
Dezembro, estabelece que o Estado e as demais pessoas colectivas de direito público são 
exclusivamente responsáveis pelos danos que resultem de acções ou omissões ilícitas no 
exercício da função administrativa. No caso concreto, o trabalhador da Autarquia responsável 
pelo limpa-bermas deveria ter tomado as diligências necessárias para não ocorrerem danos; ---
---- - Pressuposto da ilicitude: o disposto no artigo 9.º, da mesma lei dispõe que se consideram 
ilícitas as acções ou omissões dos titulares de órgãos, funcionários e agentes que violem 
deveres de cuidado, violação esta que cause ofensa de direitos ou interesses legalmente 
protegidos, isto é, no caso concreto, a omissão provocou danos materiais ao reclamante, 
houve uma ofensa a direitos e interesses legalmente protegidos, como é exemplo o direito de 
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propriedade do reclamante sobre o seu automóvel e estando o trabalhador ao serviço do 
Município, será a Autarquia a responsável pela reparação; ------------------------------------------- 
---- - Pressuposto do dano: O dano, ou prejuízo, pode ser definido como a diminuição ou 
extinção de uma vantagem que é objecto de tutela jurídica. Trata-se de um pressuposto da 
responsabilidade civil administrativa (artigo 7.º, n.º 1 e 8.º, n.º 1, da Lei n.º 67/2007, de 31 de 
Dezembro), que decorre da própria função do instituto da responsabilidade civil 
administrativa em geral. No âmbito deste caso, o dano é patrimonial, uma vez que é 
susceptível de avaliação pecuniária. --------------------------------------------------------------------- 
---- Para que haja responsabilidade civil é necessário que o dano possa ser objectivamente 
imputado ao facto voluntário, isto é, é necessário que haja nexo de causalidade. Esta exigência 
está implícita nos artigos 7.º, n.º 1 e 8.º, n.º 1, da lei supramencionada, quando se referem aos 
actos ilícitos e culposos. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Esta noção de causa como �conditio sine qua non� é a base das teorias normativas da 
causalidade, mas por si só é imprestável, pois dela resulta um número de causas 
potencialmente infinito para cada resultado. Para a teoria da causalidade adequada, um dano é 
imputado a um facto voluntário quando, perante a prática deste, fosse previsível em condições 
de normalidade social, a produção do primeiro; em caso de omissão, existe nexo de 
causalidade quando tenha sido omitida a acção que, em condições de normalidade social, teria 
previsivelmente permitido impedir a produção do dano. ---------------------------------------------
---- No caso concreto, o nexo de causalidade existe, atendendo a que o facto do trabalhador 
não ter parado a máquina aquando da passagem do veículo, foi a causa imediata dos danos no 
automóvel do reclamante (artigo 563.º, do Código Civil) e a Autarquia, na pessoa do seu 
funcionário, era, em abstracto, apta para prevenir esse acontecimento. -----------------------------
---- Assim, somos de parecer que, salvo melhor opinião, o Município de Nelas deve 
responsabilizar-se pelos danos causados no automóvel, reconstituindo a situação que existiria 
se não se tivesse verificado o evento que obriga à reparação (artigo 562.º, do Código Civil). --
---- Pelas razões aduzidas, não será forçoso concluirmos que, deverá a Senhora Presidente da 
Câmara determinar aos serviços competentes que executem os procedimentos necessários 
para pagamento dos prejuízos ao reclamante, no valor de �730,29, conforme comprova a 
factura anexa ao presente parecer, uma vez que o seguro de responsabilidade civil da 
Autarquia não abrange este tipo de dano. --------------------------------------------------------------- 
---- Salvo melhor opinião, é este o nosso parecer. ----------------------------------------------------- 
---- É o que nos cumpre informar, a Senhora Presidente da Câmara superiormente o decidirá.�  
---- A Senhora Presidente da Câmara prestou um breve esclarecimento sobre o assunto em 
análise. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento do valor de 730,29 euros, ao 
Senhor Fernando Henriques Lopes Lobo, referente aos danos causados na sua viatura, marca 
Mercedes, matrícula 58-HR-41, nos termos e de acordo com a informação prestada pela 
Jurista Estagiária, em serviço nesta Câmara Municipal. ---------------------------------------------- 
 

3 � RECURSOS HUMANOS 
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3.1.PREENCHIMENTO DE UM LUGAR DE ASSISTENTE OPERACIONAL � 
ELECTRICISTA � RESERVA DE RECRUTAMENTO INTERNA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 13 de Janeiro de 2011, da Técnica Superior de 
Recursos Humanos, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------- 
---- �Preenchimento de um lugar de Assistente Operacional � Electricista � Reserva de 
Recrutamento Interna -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em 14 de Janeiro de 2010, foi aberto por aviso n.º 1909/2010, de 27 de Janeiro, foi 
publicado em D.R. 2.ª Série, um procedimento concursal de recrutamento para o 
preenchimento de um posto de trabalho de assistente operacional, da carreira geral de 
assistente operacional, na área de Electricista, em regime de contrato de trabalho por tempo 
indeterminado; dando cumprimento ao disposto no n.º 6, do artigo 36.º da Portaria n.º 83-
A/2009, de 22 de Janeiro, foi publicada em D.R., na 2.ª série, por aviso n.º 8861/2010, de 04 
de Maio de 2010, a lista unitária de ordenação final dos candidatos homologada, constituindo-
se uma reserva de recrutamento interna, nos termos do n.º 1, do artigo 40.º, da Portaria n.º 83-
A/2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Havendo necessidade de ocupar mais um posto de trabalho, no âmbito do procedimento 
concursal aberto em 2010, com lista de reserva de recrutamento interna homologada, e tendo 
esta reserva validade de 18 meses, nos termos do n.º 2, do artigo 40.º da Portaria n.º 83-
A/2009, o recrutamento para o lugar em causa opera-se nos termos do previsto na alínea d), 
do n.º 1, do artigo 54.º e no 55.º da LVCR. ------------------------------------------------------------- 
---- Havendo no Mapa de Pessoal um lugares vago, de Assistente Operacional, da carreira 
geral de Assistente Operacional, na área de Electricista, devidamente cabimentado, e tendo 
em conta o disposto no n.º 2, do artigo 6.º e alínea b), do n.º 1, 3 e 4, do artigo 7.º, da Lei n.º 
12-A/2008, de 27 de Fevereiro, as verbas orçamentais dos serviços afectas a despesas com 
pessoal destinam-se a suportar os encargos com o recrutamento de trabalhadores necessários à 
ocupação de postos de trabalho previstos, e não ocupados, nos mapas de pessoal aprovados. --
---- Considerando que no mapa de pessoal, aprovado em sessão ordinária da Assembleia 
Municipal, em 17 de Dezembro de 2010, essas despesas foram previstas e, que a ocupação 
dos lugares é fundamental para a Autarquia, para garantir o normal funcionamento dos 
serviços, sou a propor a V. Exa. autorização para o preenchimento do posto de trabalho em 
causa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- V. Exa. superiormente decidirá.� -------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr. Isaura Leonor Marques Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, Dr. 
Manuel da Conceição Marques, Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge 
David Sousa Paiva e duas abstenções, dos Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral 
e Helder José Gomes Ambrósio, prover um lugar de Assistente Operacional, da carreira geral 
de assistente operacional, na área funcional de electricista, em regime de contrato de trabalho 
por tempo indeterminado, com candidatos da reserva de recrutamento interna, aprovados em 
concursos anteriores, nos termos e de acordo com a informação da Técnica Superior de 
Recursos Humanos, atrás descrita. ----------------------------------------------------------------------- 
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3.2.PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA CELEBRAÇÃO DE 
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 18 de Janeiro de 2011, da Senhora Presidente da 
Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------- 
---- �Ex.mos. Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------- 
---- Pedido de parecer, nos termos do artigo 22.º, n.º4, da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de 
Dezembro, e n.º 1, do artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, alterado pela 
Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril. ------------------------------------------------------------------------- 
---- Justificação --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nos termos do artigo 22.º, n.º 4, da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, a celebração 
de contratos de aquisição de serviços carece de parecer prévio vinculativo do órgão executivo. 
---- Este parecer depende da verificação dos requisitos previstos no n.º 3, do artigo 22.º, da 
referida lei, com as devidas adaptações: ----------------------------------------------------------------- 
---- a) Verificação do disposto no n.º 4, do artigo 35.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro, alterada pelas Leis n.ºs 64-A/2008, de 31 de Dezembro, e 3-B/2010, de 28 de Abril; 
---- b) Confirmação de cabimento orçamental; --------------------------------------------------------- 
---- c) Verificação da redução remuneratória. ---------------------------------------------------------- 
---- Os termos e tramitação do referido parecer são regulados pela Portaria referida no n.º 1, 
do artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, alterado pela Lei n.º 3-B/2010, 
de 28 de Abril. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ora, dispõe o artigo 6.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, alterado 
pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril: ------------------------------------------------------------------- 
---- �Sem prejuízo dos requisitos referidos nas alíneas c) e d), do n.º 2, do artigo 35.º, da Lei 
n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, a celebração de contratos de tarefa e avença depende de 
prévio parecer favorável do órgão executivo relativamente à verificação do requisito referido 
na alínea a), do n.º 2, do mesmo artigo, sendo os termos e a tramitação desse parecer 
regulados por Portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das Autarquias 
Locais, das Finanças e da Administração Pública.� (sublinhado nosso). ---------------------------
---- A Portaria n.º 4-A/2011, de 3 de Janeiro, tem como objecto �os termos e a tramitação do 
parecer prévio vinculativo dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e 
da Administração Pública, previsto no n.º 2, do artigo 22.º, da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de 
Dezembro, e nos n.ºs 4 e 5, do artigo 35.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, com a 
redacção conferida pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril�. ------------------------------------------
---- No objecto da Portaria não consta qualquer referência ao artigo 6.º, n.º 1, do Decreto-Lei 
n.º 209/2009, de 3 de Setembro, alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, normativo 
para o qual remete o artigo 22.º, n.º 4, da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro. ---------------
---- Nestes termos, somos de parecer que, as limitações impostas pela Portaria n.º 4-A/2011, 
de 3 de Janeiro, não se aplicam às Autarquias Locais. ------------------------------------------------ 
---- O artigo 2.º, da referida Portaria menciona que os termos e tramitação nela previstos se 
aplicam a todos os contratos de aquisição de serviços celebrados por órgãos ou serviços 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, no entanto, o 
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nosso entendimento relativamente à aplicação do diploma à administração autárquica 
mantém-se, pois o diploma que adapta à administração autárquica o disposto na Lei n.º 12-
A/2008, de 27 de Fevereiro, é o Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, alterado pela Lei 
n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, e este não consta do objecto da referida portaria. -------------------
---- Assim, o parecer prévio vinculativo dos seis contratos de prestação de serviços terá em 
consideração, a título meramente indicativo, as instruções patentes no artigo 3.º, da portaria, 
cabendo ao Executivo conceder parecer favorável ou não favorável à celebração dos contratos 
de prestação de serviços. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Tratando-se de contratos de avença � têm como objecto prestações sucessivas no 
exercício de profissão liberal, com retribuição certa mensal, podendo ser feito cessar a todo o 
tempo, por qualquer das partes, mesmo quando celebrado com cláusula de prorrogação tácita, 
com aviso prévio de 60 dias e sem obrigação de indemnizar � não nos parece proporcional 
condicionar o parecer favorável às situações constantes do artigo 4.º, da Portaria, para além do 
facto de, salvo melhor opinião, considerarmos que a Portaria n.º 4-A/2011, de 3 de Janeiro, 
não se aplica à administração local. ---------------------------------------------------------------------- 
---- Pedido de parecer -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os contratos de prestação de serviços objecto deste pedido de parecer são seis, nas 
seguintes áreas: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Direito; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Arquitectura; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Serviço Social (dois); -------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Animação Cultural; ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Gestão e Administração Autárquica. -------------------------------------------------------------- 
---- Os contratos revestirão a modalidade de avença, isto é, têm como objecto prestações 
sucessivas no exercício de profissão liberal, com retribuição certa mensal, podendo ser feito 
cessar a todo o tempo, por qualquer das partes, mesmo quando celebrado com cláusula de 
prorrogação tácita, com aviso prévio de 60 dias e sem obrigação de indemnizar. -----------------
---- Não se trata de trabalho subordinado, pois será prestado com autonomia, bem como não 
se encontrará sujeito à disciplina e direcção do Órgão nem irá impor o cumprimento de 
horário de trabalho. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Seria inconveniente o recurso a qualquer modalidade de relação jurídica de emprego 
público, pois o trabalho a executar é limitado ao términus dos processos que se encontram 
pendentes em cada uma das áreas supra referidas. -----------------------------------------------------
---- A escolha deste procedimento de contratação deve-se ao facto de ser o mais adequado aos 
objectivos a atingir, isto é, os contratos de prestação de serviços na modalidade de avença 
podem ser feitos cessar a todo o tempo, não impondo às partes obrigação de indemnizar, bem 
como não obriga os avençados a um regime de exclusividade. -------------------------------------- 
---- Os contratos de prestação de serviço na modalidade de avença terão como valor da 
prestação mensal �600, logo não lhes é aplicável o disposto no artigo 19.º, da Lei n.º 55-
A/2010, de 31 de Dezembro, relativo à redução remuneratória. -------------------------------------
---- Em anexo a esta informação segue a confirmação de cabimento orçamental, exigida pelo 
artigo 22.º, n.º 4, da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro. ----------------------------------------
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---- Nestes termos, caberá ao órgão executivo emitir parecer sobre os seis contratos de 
prestação de serviços aqui propostos.� ------------------------------------------------------------------ 
---- A Senhora Presidente solicitou à Câmara para aprovar o parecer vinculativo, atrás 
descrito, explicando a necessidade da contratação dos seis contratados, todos eles oriundos do 
estágio do PEPAL e todos eles com excelentes classificações. -------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que os Senhores Vereadores do 
Partido Socialista já deixaram claro, noutras intervenções, o que pensam acerca da forma 
como o Executivo Municipal faz as contratações de pessoal. Afirmou, também, que os 
Senhores Vereadores do Partido Socialista nada têm contra as pessoas em causa, embora seja 
nítido que, nestas contratações, se trata do cumprimento de promessas eleitorais, pelo que, 
vão abster-se na votação deste parecer e em todas as votações seguintes, referentes às seis 
contratações de pessoal. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr. Isaura Leonor Marques Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, Dr. 
Manuel da Conceição Marques, Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge 
David Sousa Paiva e duas abstenções, dos Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral 
e Helder José Gomes Ambrósio, aprovar o pedido de parecer vinculativo, atrás descrito. ------- 
3.3.CELEBRAÇÃO DE SEIS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM 
REGIME DE AVENÇA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 18 de Janeiro de 2011, da Técnica Superior de 
Recursos Humanos, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------- 
---- �Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Isaura Pedro --------------------------
---- Contrato de Prestação de Serviços de assessoria jurídica com Marta Sofia Póvoas Bilhota 
---- A complexidade e constante mutação da lei que actualmente se verificam impõem um 
apoio técnico especializado que permita a correcta interpretação e aplicação desses 
normativos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Esse apoio consubstancia-se na elaboração de pareceres técnicos, regulamentos 
municipais e suas alterações, normativos internos, apoio técnico-jurídico às unidades 
orgânicas municipais, designadamente, esclarecimento de dúvidas e elaboração de 
informações jurídicas. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A jurista Marta Bilhota, além da execução do trabalho acima descrito, acompanha os 
seguintes processos, ainda não concluídos: ------------------------------------------------------------- 
---- - Processo de expropriação com declaração de utilidade pública urgente para a abertura da 
�Ligação da Rotunda da Eiras à EN 234, em Nelas�; ------------------------------------------------- 
---- - Processo dos �Balneários e Terrenos anexos das Caldas da Felgueira�; ---------------------
---- - Processo de accionamento dos seguros de caução e da garantia bancária inerentes ao 
contrato de empreitada do Pavilhão Gimnodesportivo de Nelas; ------------------------------------
---- - Processo da Quinta da Cerca. ---------------------------------------------------------------------- 
---- No desempenho das suas funções, enquanto estagiária do PEPAL, executou tais tarefas de 
forma exemplar e com bastante profissionalismo, pautando o seu trabalho pelo estrito 
cumprimento das normais legais. ------------------------------------------------------------------------- 
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---- Este Município apostou na sua formação profissional, em temas de relevante interesse, 
tais como: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - �Gestão de Recursos Humanos� (35 horas); ----------------------------------------------------- 
---- - �SIADAP � Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração 
Pública� (50 horas); ----------------------------------------------------------------------------------------
---- - �Construção, manutenção e apetrechamento de estabelecimentos de ensino � Normas 
Legislativas� (35 horas); -----------------------------------------------------------------------------------
---- - Palestra subordinada aos temas �Que Marketing Territorial para a Região de Dão 
Lafões� e �O impacto do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, nas Autarquias 
Locais�. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Uma vez que o Município de Nelas não tem ao seu serviço um jurista que possa continuar 
o trabalho desempenhado, torna-se necessário assegurar o cumprimento das obrigações e 
compromissos legais do Município. ---------------------------------------------------------------------
---- Nos termos do artigo 35.º, n.º 2, da Lei 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pela Lei 
n.º 3-B/2010, de 28 de Abril. -----------------------------------------------------------------------------
---- �A celebração de contratos de tarefa e de avença apenas pode ter lugar quando, 
cumulativamente: -------------------------------------------------------------------------------------------
---- a) Se trate da execução de trabalho não subordinado, para o qual se revele inconveniente o 
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público; ---------------------------
---- b) REVOGADO; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Seja observado o regime legal de aquisição de serviços; --------------------------------------
---- d) O contratado comprove ter regularizadas as suas obrigações fiscais e com a segurança 
social.� ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O artigo 22.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, estipula que é necessário um 
parecer prévio para a celebração de contratos de aquisição de serviços por órgãos e serviços 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pelas 
Leis n.ºs 64-A/2008, de 31 de Dezembro, e 3-B/2010, de 28 de Abril, designadamente no que 
respeita a contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e de avença, bem 
como o artigo 6.º, n.º1 do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, alterado pela Lei n.º 3-
B/2010, de 28 de Abril. ------------------------------------------------------------------------------------
---- Pelas razões aduzidas, numa lógica imperiosa de continuidade no serviço de uma pessoa 
que já exerce estas funções, de grande complexidade, com toda a responsabilidade e que está 
perfeitamente integrada nos serviços deste Município e merecendo a confiança integral, quer 
pessoal, quer profissional, do Gabinete Jurídico, proponho à Senhora Presidente da Câmara, 
nos termos do artigo 35.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 3-
B/2010, de 28 de Abril, adaptada à Administração Autárquica pelo Decreto-Lei n.º 209/2009, 
de 3 de Setembro, alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril; conjugado com os artigos 
22.º, n.º4 e seguintes da Lei n.º55-A/2010, de 31 de Dezembro, contratar a aquisição de tal 
serviço, pelo prazo de um ano, devendo para o efeito ser desencadeado um procedimento de 
ajuste directo, ao abrigo da al. a), do n.º 1, do artigo 20.º e artigo 36.º do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua 
actual redacção, e ainda endereçar o convite ao prestador de serviços acima indicado, nos 
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termos do artigo 115.º, n.º1, alínea g) do CCP. ---------------------------------------------------------
---- Estimo como valor máximo 7.200,00� (sete mil e duzentos euros) acrescido do valor do 
IVA à taxa legal em vigor, se devido. -------------------------------------------------------------------
---- À consideração superior de V. Exa.� ---------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 18 de Janeiro de 2011, da Técnica Superior 
de Recursos Humanos, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------- 
---- �Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Isaura Pedro --------------------------
---- Contrato de Prestação de Serviços de assessoria com Vera Lúcia da Silva Costa Ferreira --
---- O Município de Nelas elaborou através da Comunidade Intermunicipal da Região Dão 
Lafões (CIMRDL), uma candidatura ao POPH, no que respeita à Gestão Financeira e 
Orçamental e Pocal, cujo objectivo foi a implementação da contabilidade de custos, 
reengenharia de processos, com o objectivo de reorganização do processo de compras/gestão 
de stocks e criação de um novo Sistema de Controlo Interno, que espelhasse melhor a 
realidade da Autarquia. O Sistema de Controlo interno, que inclui a �Norma de Controlo 
Interno de Inventário e Cadastro do Património Municipal� e a �Norma de Controlo Interno 
das Obras Municipais�, que deverá ser aplicado por todos os serviços do Município. A 
complexidade, impõe um apoio técnico especializado que permita a correcta aplicação desses 
normativos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Esse apoio consubstancia-se na aplicação do Novo Sistema de Controlo Interno e na 
implementação da Contabilidade de Custos, e no apoio técnico de outros domínios da área 
Financeira. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Enquanto estagiária do PEPAL, desempenhou a suas funções, de forma exemplar e com 
bastante profissionalismo, pautando o seu trabalho pelo estrito cumprimento das normais 
legais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Uma vez que o Município de Nelas não tem ninguém na Unidade Orgânica Financeira, 
que desempenhe funções de Técnico Superior nesta área, torna-se necessária esta assessoria 
para que se possa continuar o trabalho iniciado, torna-se portanto necessário assegurar o 
cumprimento das obrigações e compromissos legais do município. --------------------------------
---- Nos termos do artigo 35.º, n.º 2, da Lei 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pela Lei 
n.º3-B/2010, de 28 de Abril, �A celebração de contratos de tarefa e de avença apenas pode ter 
lugar quando, cumulativamente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Se trate da execução de trabalho não subordinado, para o qual se revele inconveniente o 
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público; ---------------------------
---- b) REVOGADO; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Seja observado o regime legal de aquisição de serviços - Ajuste directo; ------------------
----- d) O contratado comprove ter regularizadas as suas obrigações fiscais e com a segurança 
social.� ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O artigo 22.º, da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, estipula que é necessário um 
parecer prévio para a celebração de contratos de aquisição de serviços por órgãos e serviços 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pelas 
Leis n.os 64-A/2008, de 31 de Dezembro, e 3-B/2010, de 28 de Abril, designadamente no que 
respeita a contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e de avença, bem 
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como o artigo 6.º, n.º1, do Decreto-Lei 209/2009, de 3 de Setembro, alterado pela Lei n.º 3-
B/2010, de 28 de Abril. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Pelas razões aduzidas, numa lógica imperiosa de continuidade no serviço de uma pessoa 
que já exerce estas funções, de grande complexidade, com toda a responsabilidade e que está 
perfeitamente integrada nos serviços deste Município e merecendo a confiança integral, quer 
pessoal quer profissional, proponho à Senhora Presidente da Câmara, nos termos do artigo 
35.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, 
adaptada à administração autárquica pelo Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, 
alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril; conjugado com os artigos 22.º, n.º4 e seguintes 
da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, contratar a aquisição de tal serviço, pelo prazo de 
um ano, devendo para o efeito ser desencadeado um procedimento de ajuste directo, ao abrigo 
da al. a), do n.º 1, do artigo 20.º e artigo 36.º, do Código dos Contratos Públicos (CCP), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua actual redacção, e ainda 
endereçar o convite ao prestador de serviços acima indicado, nos termos do artigo 115.º, n.º1, 
alínea g) do CCP. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Estimo como valor máximo 7.200,00� (sete mil e duzentos euros) acrescido do valor do 
IVA à taxa legal em vigor, se devido. -------------------------------------------------------------------
---- À consideração superior de V. Exa.� ---------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 18 de Janeiro de 2011, da Técnica Superior 
de Recursos Humanos, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------- 
---- �Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Isaura Pedro --------------------------
---- Contrato de Prestação de Serviços de assessoria em Animação Cultural com Luís Filipe 
Sampaio Ribeiro -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Município de Nelas procura dinamizar um alargado conjunto de actividades dirigidas a 
diferentes públicos, contribuindo assim para o enriquecimento cultural de todos. ----------------
---- Actividades previstas para 2011: -------------------------------------------------------------------- 
---- - Actividade inserida no projecto �Oficinas múltiplas� e consiste no apoio aos professores 
responsáveis pelos clubes de teatro da Escola EB 2.3 de Nelas e Escola Secundaria de Nelas. 
Os animadores deslocam-se ao estabelecimento de ensino e juntamente com os professores 
dinamizam as oficinas preparando os alunos para a declamação de poemas e/ou representação 
de obras literárias (técnicas de leitura em voz alta, postura corporal, �), na preparação de 
peças para serem apresentadas em público. -------------------------------------------------------------
---- - Clube de Teatro EB.23 Fortunato de Almeida; --------------------------------------------------
----- - Grupo de teatro da Escola Secundária de Nelas; -----------------------------------------------
--- - Na casa do Gaspar �Carrossel Magico�. Projecto de teatro e animação na Biblioteca 
Municipal, para todas as crianças do 1º ciclo e Jardim-de-Infância do concelho, a decorrer ao 
longo do ano; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Actividade em parceria com o Serviço de Rede Social da Câmara Municipal � Para 
idosos e crianças do concelho; ---------------------------------------------------------------------------- 
---- - Actividade em parceria com o Serviço de Acção Social da Câmara Municipal � No 
Projecto Momentos de Teatro com idosos e momentos Populares; ---------------------------------
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---- - Projecto �Buss Multiusos� (Dinamização de um autocarro adaptado com ateliers 
diversos, com contador de Historias�); ---------------------------------------------------------------- 
---- - Espectáculo para todas as crianças dos Jardins-de-Infância do Concelho, no âmbito da 
Semana da Leitura (Março); ------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Semana da Primavera. Apoio na organização de várias actividades culturais e 
apresentação de animações para idoso e crianças; ----------------------------------------------------- 
---- - Apoio na dinamização de Ateliers De expressão plástica e corporal (teatro e 
movimento), para as escolas 1º ciclo; -------------------------------------------------------------------- 
---- - Apoio na organização das comemorações do Dia da Criança; --------------------------------- 
---- - Apoio na organização Viagem de finalistas para os alunos do 4º ano, do 1º ciclo do 
Concelho; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Projecto Partilhar - Partilhar projectos de animação e acções de promoção da leitura, 
divulgando externamente (em outros locais), actividades executadas no Concelho; --------------
---- - Espectáculo para pais e filhos � Semana da Primavera e Festa do Município; --------------
---- Uma vez que o Município de Nelas apenas tem um Animador Cultural associado a estas 
actividades, e demonstrada que foi a competência para o desempenho das suas funções, o 
espírito de colaboração e a dinâmica criada, torna-se necessária esta assessoria para que se 
possa continuar o trabalho iniciado. --------------------------------------------------------------------- 
---- Nos termos do artigo 35.º, n.º 2, da Lei 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pela Lei 
n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, �A celebração de contratos de tarefa e de avença apenas pode ter 
lugar quando, cumulativamente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Se trate da execução de trabalho não subordinado, para o qual se revele inconveniente o 
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público; ---------------------------
---- b) REVOGADO; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Seja observado o regime legal de aquisição de serviços - Ajuste directo; ------------------
---- d) O contratado comprove ter regularizadas as suas obrigações fiscais e com a segurança 
social.� ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O artigo 22.º, da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, estipula que é necessário um 
parecer prévio para a celebração de contratos de aquisição de serviços por órgãos e serviços 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pelas 
Leis n.os 64-A/2008, de 31 de Dezembro, e 3-B/2010, de 28 de Abril, designadamente no que 
respeita a contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e de avença, bem 
como o artigo 6.º, n.º1 do Decreto-Lei 209/2009, de 3 de Setembro, alterado pela Lei n.º 3-
B/2010, de 28 de Abril. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Pelas razões aduzidas, numa lógica imperiosa de continuidade no serviço de uma pessoa 
que já exerce estas funções, de grande complexidade, com toda a responsabilidade e que está 
perfeitamente integrada nos serviços deste Município e merecendo a confiança integral, quer 
pessoal quer profissional, proponho à Senhora Presidente da Câmara, nos termos do artigo 
35.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, 
adaptada à administração autárquica pelo Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, 
alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril; conjugado com os artigos 22.º, n.º4 e seguintes 
da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, contratar a aquisição de tal serviço, pelo prazo de 
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um ano, devendo para o efeito ser desencadeado um procedimento de ajuste directo, ao abrigo 
da al. a), do n.º 1, do artigo 20.º e artigo 36.º, do Código dos Contratos Públicos (CCP), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua actual redacção, e ainda 
endereçar o convite ao prestador de serviços acima indicado, nos termos do artigo 115.º, n.º1, 
alínea g) do CCP. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Estimo como valor máximo 7.200,00� (sete mil e duzentos euros), acrescido do valor do 
IVA à taxa legal em vigor, se devido. -------------------------------------------------------------------
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------
---- Presente, também, uma informação, datada de 18 de Janeiro de 2011, da Técnica Superior 
de Recursos Humanos, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------- 
---- �Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Isaura Pedro --------------------------
---- Contrato de Prestação de Serviços, em regime de avença, na área de Arquitectura, com o 
Arq. João Miguel Freire de Lima Oliveira Mouta -----------------------------------------------------
---- Tendo o Município de Nelas, várias candidaturas para elaborar, no âmbito do QREN, e 
não tendo os Serviços Técnicos do Município capacidade para elaborar em tempo útil os 
projectos de arquitectura, que integram essas candidaturas e de acordo com a informação do 
Chefe de Divisão, da Unidade Orgânica de Projectos e Planeamento Municipal, que se anexa, 
torna-se necessária a Contratação desta Prestação de Serviços, em regime de avença, do 
arquitecto em causa, de forma a dar continuidade ao projecto iniciado e elaboração dos 
previstos. Nos termos do artigo 35.º, n.º 2, da Lei 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada 
pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, �A celebração de contratos de tarefa e de avença apenas 
pode ter lugar quando, cumulativamente: --------------------------------------------------------------- 
---- a) Se trate da execução de trabalho não subordinado, para o qual se revele inconveniente o 
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público; ---------------------------
---- b) REVOGADO; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Seja observado o regime legal de aquisição de serviços - Ajuste directo; ------------------
---- d) O contratado comprove ter regularizadas as suas obrigações fiscais e com a segurança 
social.� ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O artigo 22.º, da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, estipula que é necessário um 
parecer prévio para a celebração de contratos de aquisição de serviços por órgãos e serviços 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pelas 
Leis n.os 64-A/2008, de 31 de Dezembro, e 3-B/2010, de 28 de Abril, designadamente no que 
respeita a contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e de avença, bem 
como o artigo 6.º, n.º1 do Decreto-Lei 209/2009, de 3 de Setembro, alterado pela Lei n.º 3-
B/2010, de 28 de Abril. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Pelas razões aduzidas, numa lógica imperiosa de continuidade no serviço de uma pessoa 
que já exerce estas funções, de grande complexidade, com toda a responsabilidade e que está 
perfeitamente integrada nos serviços deste Município e merecendo a confiança integral, quer 
pessoal quer profissional, proponho à Senhora Presidente da Câmara, nos termos do artigo 
35.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, 
adaptada à administração autárquica pelo Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, 
alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril; conjugado com os artigos 22.º, n.º4 e seguintes 
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da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, contratar a aquisição de tal serviço, pelo prazo de 
um ano, devendo para o efeito ser desencadeado um procedimento de ajuste directo, ao abrigo 
da al. a), do n.º 1, do artigo 20.º e artigo 36.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º18/2008, de 29 de Janeiro, na sua actual redacção, e ainda 
endereçar o convite ao prestador de serviços acima indicado, nos termos do artigo 115.º, n.º1, 
alínea g) do CCP. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Estimo como valor máximo 7.200,00� (sete mil e duzentos euros), acrescido do valor do 
IVA à taxa legal em vigor, se devido. ------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------
---- Encontra-se anexa a esta informação uma outra informação, datada de 14 de Janeiro de 
2011, dos Serviços Técnicos de Obras, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
---- �Arquitecto João Mouta � Projectos a desenvolver em 2011 ------------------------------------
---- Informo V. Ex.ª que, de acordo com as candidaturas previstas abrir nos princípios de 2011 
através do QREN, há vários projectos de arquitectura a elaborar que os actuais Serviços 
Técnicos não têm capacidade para executar em tempo útil. ------------------------------------------
---- Deste modo, sob pena de se perder a oportunidade de os candidatar, há grande urgência 
em recorrer aos serviços de mais um arquitecto, para permitir uma divisão dos trabalhos a 
executar com a nossa Arquitecta. ------------------------------------------------------------------------ 
---- Atendendo a que o Arquitecto João Miguel Freire de Lima Oliveira Mouta concluiu o 
estágio ao abrigo do PEPAL, o qual desenvolveu com profissionalismo e dedicação, sem ter 
concluído um grande projecto que irá ser candidato ao QREN, caso V.ª Ex.ª concorde, seria 
conveniente contratá-lo para dar seguimento ao trabalho já iniciado. -------------------------------
---- Face ao valor mínimo de cada candidatura exigido pelo QREN, os projectos a serem 
candidatos são de dimensão significativa e são os seguintes: ---------------------------------------- 
---- - Museu do Vinho, em Santar; ----------------------------------------------------------------------- 
---- - Casa da Cultura em Canas de Senhorim; ---------------------------------------------------------
---- - Habitação Social em Nelas � Construção de 22 fogos; -----------------------------------------
---- - Incubadora de Empresas, em Nelas, --------------------------------------------------------------- 
---- podendo atribuir-se os dois últimos à nossa arquitecta e os restantes ao novo arquitecto. --
---- Informo ainda que este Arquitecto no âmbito do referido estágio elaborou os seguintes 
projectos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Remodelação das instalações veterinárias da Câmara; -----------------------------------------
---- - Forno Comunitário de Vilar Seco; ----------------------------------------------------------------- 
---- - Colaborou na elaboração do projecto de Centro Educativo de Nelas; ------------------------
---- - Ampliação do Lar de 3.ª Idade, de Nelas; --------------------------------------------------------
---- - Adaptação de edifício ao futuro Julgado de Paz; ------------------------------------------------ 
---- - Estudo do espaço verde na Av. Dr. Pinto Loureiro. --------------------------------------------- 
---- Á superior consideração de V. Ex.ª.� --------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 18 de Janeiro de 2011, da Técnica Superior 
de Recursos Humanos, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------- 
---- �Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Isaura Pedro --------------------------
---- Contrato de Prestação de Serviços de assessoria em Serviço Social com Cátia Alexandra 
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Gomes Dias e Sara Alexandra Vaz Freixo Garcia -----------------------------------------------------
---- Tendo em conta o volume crescente de situações sinalizadas e acompanhadas pelas 
Técnicas deste Serviço, e prevendo a conjuntura difícil dos anos que se avizinham, considera-
se que as respostas do gabinete seriam fortalecidas se a equipa de Técnicos Superiores de 
Serviço Social fosse reforçada, permitindo: ------------------------------------------------------------ 
---- - diversificar serviços, acrescentando ou alternando os já existentes; --------------------------
---- - intensificar respostas sociais já existentes abrangendo um maior número de utentes; -----
---- Para além de dar continuidade aos projectos, o serviço propõe: --------------------------------
---- Aquando a aprovação por parte da Associação Nacional de Municípios, pretende-se a 
criação da Comissão Municipal de Protecção de Pessoas Idosas com o objectivo de cuidar e 
proteger a população idosa, através da promoção dos seus direitos, garantia do seu bem-estar, 
dignidade e qualidade de vida. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Com esta actividade pretende-se ainda difundir boas práticas de apoio aos idosos junto 
das famílias, procurando alternativa à negligência e ao abandono, promovendo terapias 
ocupacionais e acompanhamento psico-social para este público-alvo. ----------------------------- 
---- Esta comissão, baseada num esforço de concertação e articulação entre diversas entidades, 
deverá integrar representantes da Câmara Municipal, da Segurança Social, da Saúde, 
representantes das Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho e das Forças 
de Segurança. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ainda para esta população o serviço propõe-se elaborar o Regulamento e criar o Cartão 
Municipal do Idoso, que terá como objectivo facultar a todos os idosos o apoio em diversas 
áreas, traduzindo-se este em regalias/benefícios que lhes proporcionem melhores condições de 
vida através de descontos em empresas e serviços locais. --------------------------------------------
---- No seguimento do projecto �Momentos�, surgido em 2007, este serviço propõe-se dar 
continuidade às actividades já iniciadas (�Momentos� Populares�, �Momentos� de Natal�, e 
�Momentos� de Teatro�) criando neste âmbito uma maior diversidade de projectos, como por 
exemplo, �Momentos� Desportivos� e �Momentos�dos Avós�. ----------------------------------- 
---- Desta forma reduzir-se-á o isolamento social do idoso, promovendo a valorização da 
partilha de experiências e saberes com a comunidade, e ainda desenvolver hábitos para uma 
vida saudável. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Contemplando a necessidade de intervir em diversas problemáticas, pretende-se a 
realização de acções de sensibilização de educação para a saúde em parceria com 
profissionais da área, dirigidas aos doentes e familiares, minimizando deste modo o impacto 
da doença na vida destes. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ainda no sentido de uma actuação pluridisciplinar, e tendo em conta o aumento de 
vítimas de violência doméstica, conhecido a nível concelhio, existe uma maior 
consciencialização da necessidade de intervenção nesta área. ---------------------------------------
---- Paralelamente, as consequências nefastas inerentes a esta temática, implicam que se 
desencadeiem acções ao nível do Município, no que se refere a medidas de prevenção 
primária, secundária e terciária. Neste contexto este serviço propõe a dinamização de um 
projecto de apoio às vítimas de violência doméstica, quer seja através do apoio/ 
acompanhamento psicossocial e jurídico, quer seja através da criação de um espaço de abrigo. 
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---- Com o intuito de fortalecer as respostas comunitárias prestadas por este Serviço, e fazer 
face a uma eventual calamidade, propõe-se a criação de um Núcleo de Emergência Municipal, 
que pretende garantir condições de habitabilidade temporária, para eventual solução para a 
família desalojada. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Fortalecendo as respostas prestadas aos munícipes, está também prevista a planificação de 
uma Loja Social com serviços e funções a serem definidas a curto prazo. -------------------------
---- Existe também a previsão da criação de um Regulamento para Apoio a Famílias 
Numerosas (casais com 3 ou mais filhos), que poderá passar pela redução dos valores das 
tarifas de água, e/ou pela redução do valor de ingresso das piscinas municipais. -----------------
---- Em parceria com a Rede Social, pretende-se ainda dinamizar diversas acções, 
nomeadamente no âmbito do Ano Europeu do Voluntariado, bem como nas áreas da 
deficiência, idosos, e restante comunidade. ------------------------------------------------------------- 
---- Ainda no âmbito desta parceria, propõe-se a criação de um serviço de apoio e 
acompanhamento psicossocial prestado nas sedes das Juntas de Freguesia do nosso Concelho, 
aproximando deste modo a população ao Gabinete de Acção Social e Rede Social deste 
Município. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- As medidas elencadas pretendem ser um contributo para a resolução dos problemas 
sociais mais graves decorrentes do actual período crítico. --------------------------------------------
---- Em função da evolução da situação sócio-económica, poderão vir a ser introduzidas 
alterações que permitam o ajustamento às reais necessidades do momento. -----------------------
---- Esta assessoria, torna-se necessária, para que se possa continuar o trabalho iniciado, e dar 
resposta a todos os projectos previstos, nesta vertente social, que necessita de muito apoio por 
parte do Município, e que a conjuntura actual prevê que vá viver dias difíceis. -------------------
---- Nos termos do artigo 35.º, n.º 2, da Lei 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pela Lei 
n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, �A celebração de contratos de tarefa e de avença apenas pode ter 
lugar quando, cumulativamente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Se trate da execução de trabalho não subordinado, para o qual se revele inconveniente o 
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público; ---------------------------
---- b) REVOGADO; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Seja observado o regime legal de aquisição de serviços - Ajuste directo; ------------------
---- d) O contratado comprove ter regularizadas as suas obrigações fiscais e com a segurança 
social.� ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O artigo 22.º, da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, estipula que é necessário um 
parecer prévio para a celebração de contratos de aquisição de serviços por órgãos e serviços 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pelas 
Leis n.os 64-A/2008, de 31 de Dezembro, e 3-B/2010, de 28 de Abril, designadamente no que 
respeita a contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e de avença, bem 
como o artigo 6.º, n.º1 do Decreto-Lei 209/2009, de 3 de Setembro, alterado pela Lei n.º 3-
B/2010, de 28 de Abril. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Pelas razões aduzidas, numa lógica imperiosa de continuidade no serviço de uma pessoa 
que já exerce estas funções, de grande complexidade, com toda a responsabilidade e que está 
perfeitamente integrada nos serviços deste Município e merecendo a confiança integral, quer 
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pessoal, quer profissional, proponho à Senhora Presidente da Câmara, nos termos do artigo 
35.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, 
adaptada à administração autárquica pelo Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, 
alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril; conjugado com os artigos 22.º, n.º4 e seguintes 
da Lei n.º55-A/2010, de 31 de Dezembro, contratar a aquisição de tal serviço, pelo prazo de 
um ano, devendo para o efeito ser desencadeado um procedimento de ajuste directo, ao abrigo 
da al. a), do n.º 1, do artigo 20.º e artigo 36.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua actual redacção, e ainda 
endereçar o convite ao prestador de serviços acima indicado, nos termos do artigo 115.º, n.º1, 
alínea g), do CCP. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Estimo como valor máximo 7.200,00� (sete mil e duzentos euros) acrescido do valor do 
IVA à taxa legal em vigor, se devido. ------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr. Isaura Leonor Marques Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, Dr. 
Manuel da Conceição Marques, Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge 
David Sousa Paiva e duas abstenções, dos Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral 
e Helder José Gomes Ambrósio, aprovar a abertura dos procedimentos de ajuste directo, ao 
abrigo da al. a), do n.º 1, do artigo 20.º e artigo 36.º, do Código dos Contratos Públicos (CCP), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua actual redacção, com vista às 
contratações atrás descritas, endereçando convite aos prestadores de serviço que a seguir se 
indicam: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Para assessoria jurídica, Marta Sofia Póvoas Bilhota; ------------------------------------------
---- - Paras os serviços de assessoria de gestão e administração autárquica, Vera Lúcia da 
Silva Costa Ferreira; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Para a prestação de serviços de assessoria em animação cultural, Luís Filipe Sampaio 
Ribeiro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Para a prestação de serviços, na área de Arquitectura, o Arquitecto João Miguel Freire 
de Lima Oliveira Mouta; ---------------------------------------------------------------------------------- 
----- E para a prestação de serviços de assessoria em Serviço Social, Cátia Alexandra Gomes 
Dias e Sara Alexandra Vaz Freixo Garcia; --------------------------------------------------------------
---- nos termos e de acordo com o descrito nas informações da Técnica Superior de Recursos 
Humanos, atrás descritas. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que não tinha nada contra as 
pessoas em causa, visto que tinham feito o seu estágio, no qual obtiveram boas notas e que 
tinha sido o governo a lançar e a patrocinar esses estágios. ------------------------------------------ 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que o 
Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral não queria que o Concelho de Nelas se 
desenvolvesse, que não houvesse material para as obras, que não houvesse pessoal para 
trabalhar, que o Concelho andasse para trás e não queria que houvesse diminuição de 
desemprego. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que o Executivo Municipal estava orgulhoso 
por ter dado o estágio àquelas seis pessoas e que agora, findo o estágio, essas pessoas corriam 
o risco de ir para o desemprego, ou terem de emigrar para o estrangeiro e que, em virtude de 
serem excelentes profissionais mereciam ser contratados pelo período de um ano. --------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, pediu ao 
Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral para, já que estava tão preocupado com o seu 
Concelho, então que pedisse ao governo socialista para aprovar os contratos-programa 
candidatados pelo Município de Nelas. ----------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que a Autarquia pagou metade do vencimento 
dos estagiários e que agora, no final do estágio, iria manda-los para o desemprego se não 
fossem contratados. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que o governo tem feito 
investimentos em Nelas, como foi o caso das obras nas Minas da Urgeiriça e tem aprovado 
diversos contratos-programa para o nosso Concelho. -------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente afirmou que nenhum projecto iria para a frente se não fosse a 
Câmara a adiantar os pagamentos. ----------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que os fundos do QREN são 
receitas provenientes dos impostos dos contribuintes. ------------------------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que os 
fundos do QREN vêm do estrangeiro e não do Estado Português. ----------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que quem financiava a União 
Europeia era o dinheiro proveniente dos impostos dos contribuintes. ------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara disse ao Senhor Vereador Adelino José Borges 
Amaral que o governo português ainda não tinha enviado qualquer receita, do Orçamento 
Geral do Estado, correspondente à comparticipação da Administração Central, nos contratos-
programa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4 � CONTABILIDADE 

 
4.1.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES 
DO PLANO DE 2010 � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal para o ano de 
2010, n.º 30, e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2010, n.º 27, as quais ficam 
anexas a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------------- 
4.2.CONTRATO DE EMPRÉSTIMO A MÉDIO/LONGO PRAZO, N.º 193893311 � 
MILLENNIUM BCP � ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS � 
APROVAÇÃO  
---- Presente um ofício, datado de 14 de Janeiro de 2011, do Millennium BCP, Agência de 
Nelas, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Crédito Médio/Longo Prazo -------------------------------------------------------------------------- 
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---- No seguimento da V/carta de 18 de Novembro de 2010, V/Ref.ª 6254, na qual solicitavam 
alterações ao financiamento relativo ao saneamento financeiro das contas do Município 
(Empréstimo n.º 193893311) temos o prazer de informar a sua aprovação nas seguintes 
condições: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Prazo Global: 12 anos, incluindo carência de amortização de capital até Julho de 2013; 1.ª 
prestação 17/08/2013; -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Taxa de Juro: Euribor 6 meses, base 360 dias + spread 3,15% ao ano; ------------------------
---- Garantias: Manutenção das garantias contractualizadas e em vigor; ---------------------------
---- Outras condições exigidas: --------------------------------------------------------------------------- 
---- - Subordinação da contratação às seguintes condições prévias: ---------------------------------
---- i) Apresentação do Visto do Tribunal de Contas; ------------------------------------------------
financiamento nos termos autorizados pelo Bano; -----------------------------------------------------
---- iii) Manutenção das restantes condições contractualizadas.� ------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva informou a Câmara que, devido aos 
corteses orçamentais anunciados pelo governo, o Executivo Municipal iria usar a 
prerrogativa, que a lei lhe conferia, de aumentar o período de carência, de seis para trinta e 
seis meses, nas condições de pagamento do empréstimo contraído. --------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou, que esta proposta, depois de aprovada, será 
remetida à aprovação da Assembleia Municipal e que depois todo o processo será remetido ao 
Tribunal de Contas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que fazia toda a diferença este 
aumento do período de carência visto que, assim, o Executivo Municipal estava a alhear-se 
dos seus compromissos, que estava a transferir responsabilidades para os próximos 
Executivos Municipais. Disse, ainda, que não compreendia porque, tendo este Executivo uma 
maioria confortável e visto que o ofício do Millennium BCP, atrás descrito, deu entrada nesta 
Câmara Municipal em 17 de Janeiro de 2011, portanto a tempo de ser incluído na Ordem de 
Trabalhos, não necessitava de trazer este assunto à reunião de Câmara de uma forma 
subrepticia. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- A Senhora Presidente informou o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral que o 
assunto foi agendado, na presente data, fora da Ordem de Trabalhos, visto que foram pedidos 
esclarecimentos ao Tribunal de Contas. ----------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que o 
Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral continuava a usar a política do �bota abaixo�, 
o que já não o surpreendia, mas que o povo do Concelho de Nelas já julgou essa política. -----
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que não estava na reunião de 
Câmara para discutir resultados eleitorais, nem promessas eleitorais, que quando o Executivo 
Municipal quiser, ele, Vereador Adelino José Borges Amaral, estava disponível para esse 
debate, mas que naquela reunião o que estava em discussão era o atrasar de obras no 
Concelho, era o atrasar o desenvolvimento do Concelho, o que estava em causa era a alteração 
das condições contratuais do empréstimo, com o agravamento das taxas de juro, com o 
agravamento do spread e que tudo isso era muito dinheiro que iria aumentar os encargos do 
empréstimo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
Fls.__________ 

 
Reunião de 25-01-2011 

 

23

---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou, que não iria ser o Partido Socialista a pagar 
este empréstimo porque nos próximos doze anos o mesmo Partido não iria governar o 
Concelho de Nelas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr. Isaura Leonor Marques Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, Dr. 
Manuel da Conceição Marques, Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge 
David Sousa Paiva e dois votos contra, dos Senhores Vereadores, Adelino José Borges 
Amaral e Helder José Gomes Ambrósio, aprovar as alterações das condições contratuais do 
empréstimo n.º 193893311, no valor de sete milhões e quinhentos mil euros, contraído junto 
do Millennium BCP, nos termos indicados no ofício/proposta daquela entidade bancária, atrás 
descrito, devendo este assunto ser presente a uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 
para aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 
5 � LOTEAMENTOS 

 
5.1.OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO � ZONA INDUSTRIAL 2, VALE COVO, 
FREGUESIA NELAS - PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 19 Janeiro de 2011, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Operação de loteamento � Discussão Pública � Zona Industrial 2, Vale Covo, Freguesia 
de Nelas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em sequência das ordens de V.ª Ex.ª para se proceder à elaboração do projecto de 
operação de loteamento de um terreno localizado na Zona Industrial II, informo que os 
Serviços elaboraram o seguinte projecto de operação de loteamento, que se submete a parecer 
de V.ª Ex.ª e que de acordo com o n.º 5, do artigo 7.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
com posteriores alterações, deverá ser submetido a discussão pública. ----------------------------- 
---- A operação de loteamento apresenta as seguintes especificações: ------------------------------
---- 1. A operação de loteamento observa os parâmetros estabelecidos para Zonas Industriais, 
de acordo com a Secção VII, número 5, artigo 59.º, do Regulamento do PDM de Nelas, 
aprovado em Resolução do Conselho de Ministros n.º 66/93. --------------------------------------- 
---- 2. Em toda a construção terá de ser cumprido o disposto no R.G.E.U. -------------------------
---- 3. O requerente deverá dar cumprimento ao estabelecido no of. 1764, de 05/11/2010, da 
EP (em anexo). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. A implantação das edificações a erigir nos lotes deverá observar o disposto na planta de 
síntese, desenho 2. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 5. Características do loteamento: -------------------------------------------------------------------- 
------- a) Área total do prédio, descrito na Conservatória, pelo n.º 971/19890208, da Freguesia 
de Nelas: - 70.050 m2; ------------------------------------------------------------------------------------- 
------- b) Área total do terreno, inscrito sob o artigo n.º 1141: - 44.870m2; ------------------------
------- c) Área total do terreno a lotear: - 29.306 m2; --------------------------------------------------
------- d) Área sobrante: - 15.564 m2; --------------------------------------------------------------------
------- e) 1. Área total a incluir no domínio público � 9.596 m2: -------------------------------------
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---------- 2. Área destinada a: 1. Arruamentos - 5.342m2; 2. Estacionamento - 200 m2; 3. 
Passeios � 962 m2; 4. Espaços Verdes e de Utilização Colectiva e Equipamento de Utilização 
Colectiva - 3.092 m2 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- f) N.º de estacionamentos - 8 lugares de estacionamento ao público; --------------------------
---- g) Os lotes destinam-se a edifícios industriais/armazéns; ----------------------------------------
---- h) N.º de lotes - 5 (cinco), numerados de 1 a 5; ---------------------------------------------------
---- i) 1. Área total dos lotes - 19.710m2; ----------------------------------------------------------------
------  2. Área dos lotes: Lote 1- 4.680m2;  Lote 2 - 3.500 m2; Lote 3 - 1.670 m2; Lote 4 - 5.230 
m2; Lote 5 - 4.630 m2; -------------------------------------------------------------------------------------
---- j) 1. Área total de implantação máxima: - 6.256 m2; ----------------------------------------------
------- 2. Área máxima de implantação dos lotes: Lote 1 - 2.106 m2; Lote 2 - 1.575 m2; Lote 3 
- 510 m2; Lote 4 - 200 m2; Lote 5 � 1.865 m2; ---------------------------------------------------------
---- k) 1. Área bruta de construção total máxima: - 8.888 m2; ----------------------------------------
-------- 2. Área bruta de construção máxima dos lotes: Lote 1 - 2.808 m2; Lote 2 - 2.100 m2; 
Lote 3 � 1.002 m2; Lote 4 - 200 m2; Lote 5 � 2.778 m2; ----------------------------------------------
---- l) Área bruta de construção total de acordo com a alínea j), do artigo 3.º, do Regulamento 
do P.D.M. - 8.888 m2 --------------------------------------------------------------------------------------
---- m) N.º de pisos das edificações: 2 Pisos acima da cota de soleira; -----------------------------
---- n) Cércea (de acordo com a alínea p), do n.º 3, do Regulamento do PDM): - 7 m; ----------
---- o) Índice de utilização: - 0,30 (= 8.888 m2 / 29.306 m2); -----------------------------------------
---- p) Percentagem de ocupação do solo: - 21% ((= 6.256 m2 / 29.306 m2)*100); ---------------
---- 6. Conforme prevê a Portaria n.º 216-B/2008, de 3/03, relativamente à parcela para 
Espaços Verdes e de Utilização Colectiva (23 m2/100m2 de a.c.) e para Equipamento de 
Utilização Colectiva (10 m2/100m2 de a.c.) é prevista a área de 3.092m2, sendo a área mínima 
obrigatória de 2.933m2. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª� ---------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura de um período mínimo de 15 
dias de discussão pública, seguindo os trâmites exigidos na lei, referente à operação de 
loteamento, atrás citada, sita na Zona Industrial 2, Freguesia de Nelas, em terreno adquirido 
por esta Câmara Municipal, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos 
de Obras, atrás descrita. ----------------------------------------------------------------------------------- 
    

6 - OBRAS PARTICULARES 
 
6.1.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 
6.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO   
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
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horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido 
entre 04 e 17 de Janeiro de 2011, a qual fica anexa à acta (Anexo II), fazendo dela parte 
integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.1.2.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
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 04 e 17 de Janeiro de 2011, a qual 
fica anexa à acta (Anexo III), fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------- 
6.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS E ADMISSÕES DE COMUNICAÇÃO 
PRÉVIA OU SUAS PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO 
DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � 
APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos alvarás de licenças e 
admissão de comunicação prévia, ou suas prorrogações, caducadas, precedidas de audiência 
prévia, constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, nos termos da 
alínea d), do número 3, do artº. 71.º, do Dec.Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com 
posteriores alterações, no período compreendido entre 04 e 17 de Janeiro de 2011, a qual fica 
anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------------------- 
6.3.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2011 � APROVAÇÃO     
---- Presente uma informação, datada de 05 de Janeiro de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Renovação de mapas de horários de 2011. --------------------------------------------------------
--- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos 
seguintes estabelecimentos: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 15.555, de 06/12/2010 � �Agência Funerária�, de Alberto Borges 
da Costa, Herdeiros, sito na Rua Keil do Amaral, n.º 19, em Canas de Senhorim, com o 
horário de funcionamento de segunda a sexta das 08:30 h às 21:00 h, ao sábado das 08:30 h às 
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13:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 14:30 h e encerramento semanal ao 
domingo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 15.556, de 09/12/2010 � �Mercearia e Retrosaria�, de Alberto 
Borges da Costa, Herdeiros, sito na Rua Keil do Amaral, n.º 21, em Canas de Senhorim, com 
o horário de funcionamento das 08:30 h às 21:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 
14:30 h e encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 15.707, de 13/12/2010 � �Cabeleireiro�, de Maria de Fátima 
Pereira de Gouveia Silva, sito na Rua Sacadura Cabral, loja 3, em Nelas, com o horário de 
funcionamento de segunda a sexta das 09:00 h às 19:00 h, ao sábado das 08:30 h às 19:00 h, 
com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao domingo e 
segunda de manhã. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 15.659, de 10/12/2010 � �Comércio�, de Maria Mafalda 
Nascimento Faria, sito na Av.ª João XXIII, bloco 3, lote 4, loja 1, em Nelas, com o horário de 
funcionamento de segunda a sexta das 09:30 h às 19:00 h, ao sábado das 09:30 h às 18:00 h, 
com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao domingo. ------- 
---- - Registo de entrada n.º 15.924, de 15/12/2010 � �Comércio de Materiais de Construção�, 
de Coimbras & C.ª Ld.ª, sito na Rua Nova, S/N, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento das 08:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 14:00 h e 
encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 15.977, de 16/12/2010 ��Papelaria Park�, de Teresa Jesus Silva, 
sito na Av.ª Fortunato de Almeida, Loja 3, em Nelas, com o horário de funcionamento de 
segunda a sexta, das 09:00 h às 19:00 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, com paragem para 
almoço das 12:30 h às 14:30 h e sem encerramento semanal. ---------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 15.776, de 13/12/2010 � �Residencial�, de Oliveira & Oliveira, 
Ld.ª, sito no Largo do Rossio, n.º 3, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento 
das 00:00 h às 24:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ---------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 15.777, de 13/12/2010 ��Casa de Pasto�, de Oliveira & Oliveira, 
Ld.ª, sito no Largo do Rossio, n.º 3, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento 
das 06:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao sábado. --------- 
---- 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.4.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 06 de Janeiro de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Renovação de mapas de horários de 2011. ------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
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Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos 
seguintes estabelecimentos: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 15.778, de 13/12/2010 � �CAFÉ�, de Oliveira & Oliveira, Lda., 
sito no Largo do Rossio n.º 3, em Canas Senhorim, com o horário de funcionamento das 
06:00h às 02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ---------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.030, de 17/12/2010 � �CAFÉ� de Maria Olívia Alves 
Fernandes, sito na Av.ª Dr. Francisco Sá Carneiro n.ºs 38-40, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 08:00h às 02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----                                                                                                                             
---- - Registo de entrada nº 16.064, de 17/12/2010 � � CAFÉ�, de António Silveira Lopes, sito 
na Travessa da Capela, n.º 8, em Moreira, com o horário de funcionamento das 08:00h às 
02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ----------------------------------------                                                                                          
----- - Registo de entrada n.º 16.083, de 17/12/2010 � �CAFÉ�, de Manuel Borges Dias, sito 
no Largo do Comércio n.º 11, no Folhadal, com o horário de Funcionamento das 08:00 h às 
02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ----------------------------------------
----- - Registo de entrada n.º 16.113, de 20/12/2010 � �Contabilidade�, de Alberto Costa 
Coelho Pinto, sito na Quinta do Pomar, Rua Dr. José Guilherme Faure, lote 2, r/c, 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 sábado e domingo. ------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.174, de 21/12/2010 ��GINÁSIO � de Paulo Jorge de Sousa 
Batista, sito no Largo da Gráfica, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento de 
segunda à sexta das 10:00h às 22:30h, ao sábado das 10:00h às 19:00h e encerramento 
semanal ao domingo. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.169, de 21/12/2010 � �CAFÉ�, de Aurora Couto Lopes, sito na 
Rua da Canada do Canaval, n.º 3, em Vilar Seco, com o horário de funcionamento das 06:00h 
às 02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ------------------------------------- 
----- - Registo de entrada n.º 16.171, de 21/12/2010 � �CAFÉ�, de Natália Mendes Loureiro, 
sito na Rua da Escola n.º 58, na Povoa de Stº António, Freguesia de Canas de Senhorim, com 
horário de funcionamento das 06:00h às 02:00h, sem paragem para almoço e encerramento 
semanal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À consideração de V.ª 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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6.5.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 10 de Janeiro de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Renovação de mapas de horários de 2011. ------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos 
seguintes estabelecimentos: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.173, de 16/12/2010 � �Comércio de material eléctrico�, de 
António Lopes Bastos, sito na Rua Gago Coutinho, n.º 70, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 09:00h às 19:00h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e 
encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.261, de 22/12/2010 � �Serviço de costura�, de Etelvina Santos 
Almeida Amaral, sito na Rua do Vilar n.ºs 10-12, em Nelas, com o horário de funcionamento 
das 09:00h às 19:00h, com paragem para almoço das 12:30 h às 13:30 h e encerramento 
semanal ao sábado e domingo. ---------------------------------------------------------------------------                                                                                                         
---- - Registo de entrada nº 16.319, de 23/12/2010 � � Flipóptica, Venda de Material Óptico�, 
sito na Rua Dr. Abílio Monteiro � Urbanização do Fojo, Loja 2, em Canas de Senhorim, com 
o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:30h às 19:00h, ao sábado das 09:30 h 
às 12:30 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao 
domingo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------                  
----- - Registo de entrada n.º 16.371, de 27/12/2010 � �Talho�, de João Manuel Henriques 
Coelho, sito na Rua Luís de Camões, n.ºs 08-10, em Nelas, com o horário de Funcionamento 
de segunda a sexta das 08:30 h às 19:00h, ao sábado das 08:30 h às 13:00 h, com paragem 
para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao domingo. ------------------------
---- - Registo de entrada n.º 15.727, de 13/12/2010 � �Bar�, Kapítulo da Vida, Unipessoal, 
Ld.ª, sito na Rua das Flores, n.º 16 B, em Nelas, com o horário de funcionamento das 06:00h 
às 02:00h, sextas, sábados e vésperas de feriados das 06:00 às 04:00 h, sem paragem para 
almoço e encerramento semanal. ------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.378, de 27/12/2010 ��Loja Chinesa�, de Ni Xu Qian, sito na 
Rua da Estação, n.º 58, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 09:00h 
às 20:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.380, de 27/12/2010 � �Mercearia e Taberna�, de Rosa 
Conceição Brites H. Santos, sito no Largo do Comércio, n.º 1, em Folhadal, com o horário de 
funcionamento das 07:00h às 23:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ----- 
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----- - Registo de entrada n.º 16.342, de 27/12/2010 � �Café Restaurante�, de A Noémia 
Restaurante Residencial, sito na Rua da Estação, n.º 142, em Canas de Senhorim, com horário 
de funcionamento das 06:00h às 24:00h, ao sábado das 06:00 h às 16:00 h, sem paragem para 
almoço e sem encerramento semanal. ------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.6.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 10 de Janeiro de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Renovação de mapas de horários de 2011. ------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos 
seguintes estabelecimentos: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.343, de 27/12/2010 � �MERCEARIA E VINHOS�, de 
Armando Dias Mendes, sito na Rua do Rossio, n.º 13, em Canas de Senhorim, com o horário 
de funcionamento das 08:00h às 23:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:30h e 
sem encerramento semanal. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.377, de 27/12/2010 � �Mercearia�, de Severino dos Santos 
Carvalho, sito no Largo do Poço Santo, n.º 16, em Senhorim, com o horário de funcionamento 
das 08:00h às 21:00h, com paragem para almoço das 13:00 às 14:00, sem encerramento 
semanal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 16.443, de 28/12/2010 � �Alfaiataria�, de Joaquim do Couto, sito 
na Rua do Rossio n.º 15, em Canas de Senhorim, 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 16.442, de 28/12/2010 � �Barbearia�, de Manuel José Mendes 
Dias, sito na Rua Direita n.º 36, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 
09:00 às 20:00h, com paragem para almoço das 13:00h às 14:30h e encerramento semanal ao 
domingo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.441, de 28/12/2010 � �Ourivesaria �, de José Manuel da Costa, 
sito na Rua Keil do Amaral, nº. 26, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento 
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de segunda a sexta das 09:00h às 19.00h, ao sábado das 09:00h às13:00h, com paragem para 
almoço das 12:30 às 14:30h, e encerramento semanal ao domingo. --------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 16.453, de 28/12/2010 � �Mini Mercado�, de José Neves Reis, 
sito na Rua Direita, n.º 44, em Carvalhal Redondo, com o horário de funcionamento das 
08:00h às 22:00h, com paragem para almoço das 12.30h às 14:00h e encerramento semanal ao 
domingo à tarde. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.479, de 28/12/2010 � �Indiferente Bar�, sito na Rua do Rossio, 
Lote 3, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 07:00h às 02:00h, 
Sextas, Sábados e vésperas de feriados das 07:00h às 04:00h, sem paragem para almoço e 
encerramento semanal. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.515, de 29/12/2010 � �Café e Cervejaria�, de Alzira Monteiro 
Jorge Pimentel Gonçalves, sito no Casal de S. José, em Senhorim, com horário de 
funcionamento das 07:00h às 02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----
---- À consideração de V.ª 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.7.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 11 de Janeiro de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Renovação de mapas de horários de 2011. ------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos 
seguintes estabelecimentos: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.518, de 29/12/2010 � �Pensão Mondego Ld.ª�, sito na Av.ª 
António Marques, em Caldas da Felgueira, com o horário de funcionamento das 08:00h às 
24:00h, sem paragem para almoço e encerramento ao semanal. -------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 16.601, de 30/12/2010 � �Ferragens�, de Manuel Monteiro 
Henriques, sito na Rua Keil do Amaral, nº 28, em Canas de Senhorim, 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 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao domingo. -------
---- - Registo de entrada n.º 16.604, de 30/12/2010 � �Talho�, de Luís Miguel Rodrigues dos 
Santos, sito na Rua Josefa Carlota, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento 
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das 08:00h às 19:30h, com paragem para almoço das 12:30 às 14.30h e encerramento semanal 
ao domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.606, de 30/12/2010 � �FR- TOC- Consultores, Lda.�, sito na 
Urbanização do Fojo � Loja 11, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 
09:00 às 18:30h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:00h e encerramento semanal ao 
sábado e domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 16.603, de 30/12/2010 � �Aurosantos�, sito na Rua do Comércio, 
n.º 64, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 08:30h às 19:00h, com 
paragem para almoço das 12:30h às 14:00h e encerramento semanal ao domingo. ---------------
---- - Registo de entrada n.º 16.600, de 30/12/2010 � �Cabeleireiro�, de Graça Maria Peixoto 
Marques Moura Pereira, sito na Rua do Soito, n.º 47, em Canas de Senhorim, com o horário 
de funcionamento das 09:00h às 19:00h, com paragem para almoço das 11:00h às 14:00h e 
encerramento semanal à segunda-feira. ----------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.561, de 30/12/2010 � �Café Canas Ld.ª�, sito na Rua Dr. 
Eduardo Maria Santos, Loja 1, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 
06:00h às 02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ---------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.560, de 30/12/2010 � �Café Tropical�, de Teresa Manuela 
Martins Frutuoso Abrantes, sito na Rua Dr. Eurico Amaral, em Vilar Seco, com horário de 
funcionamento das 07:00h às 02:00h, sextas, sábados e vésperas de feriados das 07:00h às 
04.00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal à segunda-feira. ---------------------
---- - Registo de entrada n.º 16.565, de 30/12/2010 � �Casa Alegria�, de Elsa Maria Pais de 
Sousa Pereira, sito na Rua Dr. Eduardo Maria dos Santos, Loja 6, em Canas de Senhorim, 
com o horário de funcionamento das 07:00 h às 02:00h, sem paragem para almoço e 
encerramento semanal. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.563, de 30/12/2010 � �Sapataria Pinto�, de António Manuel 
Paiva Pinto, sito na Rua Luís de Camões, em Nelas, com o horário de funcionamento das 
09:00h às 19:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:30h e encerramento semanal 
ao domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.617, de 31/12/2010 ��Mini Mercado�, de Laurinda Rodrigues 
Oliveira Almeida, sito na Rua D. Afonso Henriques, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 08:00h às 24:00h, com paragem para almoço das 13:00h às 14:00h e 
encerramento semanal ao domingo a partir das 13:00h. ----------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 16.624, de 31/12/2010 � �Tabacaria Tente a Sorte�, sito na Rua 
Luís de Camões, n.º 13, em Nelas, com o horário de funcionamento das 08:00h às 19:30h, 
com paragem para almoço das 13:00h às 14:00h e encerramento semanal ao domingo de 
tarde. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.616, de 31/12/2010 � �Loja Pais - Mercearia�, de Fernanda J. 
P. Marques, sito na Rua Direita, n.º 18, em Folhadal, com horário de funcionamento das 
08:00h às 23:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ---------------------------- 
---- - Registo de entrada nº 16.648, de 31/12/2010 � �Mini Mercado�, de Hélia Maria Rosa 
Pais Loureiro, sito na Rua do Soitinho, n.º 14, em Carvalhal Redondo, com o horário de 
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funcionamento das 07:00 às 22:00h, com paragem para almoço das 13:00h às 14:00h e 
encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 59, de 03/01/2011 � �Café �, de Sandra Cristina Costa Amaral, 
sito na Quinta do Pomar, Lote 2, em Nelas, com o horário de funcionamento das 07:00h às 
24:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ---------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 110, de 04/01/2011 ��Cabeleireiro�, de Maria Ederlinda Pereira 
Gouveia Sousa, sito na Rua Luís de Camões, n.º 19, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 09:00h às 19:00h, e encerramento semanal ao domingo e segunda. ---------
---- - Registo de entrada n.º 111, de 04/01/2011 � �Mini-Mercado Talho e Salsicharia�, de 
José António Moreira Marques, sito na Rua Luís de Camões, n.º 55, em Nelas, com o horário 
de funcionamento de segunda a sexta das 08:30h às 19:00h, ao sábado das 08:30 h às 13:00h, 
com paragem para almoço das 12:30h às 14:30h e encerramento semanal ao domingo. ---------
---- - Registo de entrada n º 114, de 04/01/2011 � �Bazar Chinês�, de Jianliang Lin, sito na 
Av.ª João XXIII, Lote 3, em Nelas, com horário de funcionamento das 09:00h às 20:00h, sem 
paragem para almoço e encerramento semanal. -------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 115, de 04/01/2011 � �Pronto-a-Vestir�, de Maria Paixão Borges 
Lopes, sito na Rua Dr. Abílio Monteiro, Loja A, r/c direito, em Canas de Senhorim, com o 
horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00 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 117, de 04/01/2011 � �Ourivesaria �, de Paula Cristina da Silva 
Ramos Abrantes, sito na Rua Luís de Camões n.º 49, em Nelas, com o horário de 
funcionamento de segunda a sexta das 09:00h às 19:00h, ao sábado das 09:00 h às 18:00h, 
com paragem para almoço das 12:30h às 14:30h e encerramento semanal ao domingo. ---------
---- - Registo de entrada n.º 118, de 04/01/2011 � �Restaurante O Brazão�, de Luís Fernando 
Ferreira, sito no Largo do Correio Velho, em Nelas, com o horário de funcionamento das 
10:00h às 22:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal à segunda-feira. ---------
---- - Registo de entrada n.º 148, de 04/01/2011 � �Cabeleireiro�, de Ana Alves, sito na Rua 
do Pombal, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00h às 
20:00h, ao sábado das 08:30 h às 20:00h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00h e 
encerramento semanal à segunda-feira. ----------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.8.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 17 de Janeiro de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Renovação de Mapas de horários de 2011. ------------------------------------------------------- 
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---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos 
seguintes estabelecimentos: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 15.569, de 09/12/2010 � �Mercearia�, de Álvaro Sampaio, sito na 
Rua das Casquilhas n.º 15, em Santar, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 
08:00h às 20:00h, ao sábado das 08:00h às 12:00h, com paragem para almoço das 12:00h às 
14:00h e sem encerramento semanal. -------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 151, de 04/01/2011 � �Restaurante Zé Pataco �, sito na Rua do 
Comércio, n.º 124, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 08:00h às 
02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal à terça-feira. -------------------------  
---- - Registo de entrada n.º 176, de 05/01/2011 � � Ourivesaria e Relojoaria�, de António 
Mendes de Almeida, sito na Rua do Cimo Povo n.º 23, em Carvalhal Redondo, 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 204, de 05/01/2011 � �Artigos para Lar� de Maria Isabel Marques 
Matias, sito na Av. da Liberdade n.º 12-A, em Nelas, com o horário de funcionamento de 
segunda a sexta das 09:30 às 19:00h, ao sábado das 09:30h às 13:00h, com paragem para 
almoço das 12:30h às 14:30h e encerramento semanal ao domingo. --------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 205, de 05/01/2011 � �Reparações de motorizadas�, de José 
Gouveia de Figueiredo, sito no Largo Vasco da Gama, em Nelas, com o horário de 
funcionamento de segunda a sexta das 09:00h às 22:00h, ao sábado das 09:00h às 14:00h, 
com paragem para almoço das 12:30h às 14:30h e encerramento semanal ao domingo. ---------
---- - Registo de entrada n.º 206, de 05/01/2011 � �Rossio 77, Comércio de Roupa�, sito na 
Rua Luís de Camões, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda à 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 207, de 05/01/2011 � �Ferragens�, de António Manuel Neves 
Loio, sito na Av. da Liberdade n.º 12-A, 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 210, de 05/01/2011 � �Café � do Centro Reunião e Convívio das 
C.R. de Carvalhas, sito largo Luís Fernandes, em Carvalhas, freguesia de Senhorim, com 
horário de funcionamento das 06:00h às 02:00h, sem paragem para almoço e encerramento 
semanal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À consideração de V. Ex.ª� --------------------------------------------------------------------------- 
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---- 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.9.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 18 de Janeiro de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Renovação de mapas de horários de 2011. ------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos 
seguintes estabelecimentos: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 260, de 06/01/2011 � �VHC- Eng. Construção Civil e Obras 
Públicas, Ld.ª�, sito na Rua da Shell, Loja 1, Bloco 8, em Nelas, com o horário de 
funcionamento de segunda a sexta das 09:00h às 18:00h, ao sábado das 09:00h às 12:00h, 
com paragem para almoço das 12:30h às 14:30h e encerramento ao semanal ao domingo. -----
---- - Registo de entrada n.º 261, de 06/01/2011 � �Gabinel�, sito na Edifício João XXIII, Loja 
n.º 17, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00h às 18:30h, com paragem para 
almoço das 12:30h às 14:00h e encerramento semanal ao sábado e domingo. --------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 270, de 06/01/2011 � �Café Avenida�, de Fernando Sampaio, sito 
na Av.ª Viscondessa Taveiro, n.º 6, em Santar, com o horário de funcionamento das 09:00h às 
02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ---------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 271, de 06/01/2011 � �Cabeleireiro, Lda. � de Helena e Gabriela, 
sito na Rua Keil do Amaral, Edifício das Quatro Esquinas, em Canas de Senhorim, com o 
horário de funcionamento das 09:00h às 19:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 
14:00h e encerramento semanal à segunda-feira. ------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 283, de 06/01/2011 � �Bar � Restaurante Summer Night�, de 
Maria Adelaide Henriques do Rosário Gama, sito na Rua das Flores, S/N, em Nelas, com o 
horário de funcionamento das 09:00h às 02:00h, às sextas, sábados e dias que antecedem os 
feriados das 09:00h às 04:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -------------
---- - Registo de entrada n.º 238, de 06/01/2011 ��Comércio de Vestuário - Malmequer�, de 
Lucília das Dores André Matos, sito no Centro Comercial João XXIII, Loja 16, 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 14:00h e encerramento semanal 
ao domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- - Registo de entrada n.º 239, de 06/01/2011 � �Produtos Naturais �, sito na Quinta do 
Pomar, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 10:00h às 19:00h, 
ao sábado das 10:00h às 13:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao 
domingo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n º 237, de 06/01/2011 � �Cabeleireiro�, de Sílvia Ferreira Pinto, sito 
no Largo Vasco da Gama, com horário de funcionamento de segunda a sexta das 08:30h às 
19:30h, ao sábado das 08:00h às 20:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:00h e 
encerramento semanal à quarta-feira e ao domingo. --------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 247, de 06/01/2011 � �Materiais de Construção � Larobra�, sito 
na Av.ª João XXIII, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 
09:00h às 18:30h, ao sábado das 09:30h às 12:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 
14:30h e encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 317, de 07/01/2011 ��Café O Século�, sito na Rua Abílio 
Monteiro, Loja 5, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 07:00h às 
02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ---------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 320, de 07/01/2011 � �Snack - Bar�, de Manuel Florentino Pereira 
Ferreira, sito na Av.ª Viscondessa de Taveiro, n.º 112, em Santar, com o horário de 
funcionamento das 07:00h às 24:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----
---- - Registo de entrada n.º 319, de 07/01/2011 � �Restaurante Srª. do Viso�, de  Manuel 
Carlos Costa, sito na Rua Cimo do Povo, em Carvalhal Redondo, com horário de 
funcionamento das 08:00h às 02:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal à 
terça-feira. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 318, de 07/01/2011 � �Quiosque Orquídea�, de Maria de Lurdes 
A. Gomes, sito na Rua Serra da Estrela, em Nelas, com o horário de funcionamento de 
segunda a sexta das 07:30 às 19:00h, ao sábado das 07:30 às 17:00h, ao domingo das 07:30h 
às 13:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 337, de 10/01/2011 � �Café do Soito�, de Liliana da Anunciação 
Faria Roque Camões, sito na Rua do Soito, n.º 130, em Santar, com o horário de 
funcionamento das 07:00h às 24:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----
---- - Registo de entrada n.º 339, de 10/01/2011 � �Agência Funerária Santa Luzia�, sito na 
Rua Dr. José Guilherme Faure, Lote 2, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:30h 
às 18:00h, com paragem para almoço das 12:00h às 14:00h e encerramento semanal ao 
sábado e domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 374, de 10/01/2011 � �Ergovisão S.A.�, sito no Edifício Central, 
Loja 02, em Nelas, com horário de funcionamento das 10:00h às 19:00h, ao sábado das 
10:00h às 12.30h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:00h e encerramento semanal ao 
domingo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 382, de 10/01/2011 � �Hortipet�, de Natália Maria B. P. Santos 
Rocha, sito na Rua do Comércio n.º 115, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento de segunda a sexta 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 380, de 10/01/2011 � �Gameira e Gameira, Ld.ª �, sito na Rua dos 
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Balneários, em Caldas da Felgueira, com o horário de funcionamento das 07:00h às 02:00h, 
sem paragem para almoço e encerramento semanal. -------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 344, de 10/01/2011 � �Café da Mata�, sito no Bairro das Flores, 
em Carvalhal Redondo, com o horário de funcionamento das 07:00h às 02:00h, sem paragem 
para almoço e encerramento semanal. ------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 381, de 10/01/2011 � �Electro F.S.F. Ld.ª�, sito na Rua da 
Estrada, n.º 46, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento de segunda a sexta 
das 09:00h às 19:00h, ao sábado das 09:00 às 13:00h, com paragem para almoço das 12:30 às 
14:30h e encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------------------- 
---- 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 - OUTROS ASSUNTOS 

 
---- A Senhora Presidente informou a Câmara que, com base em estudos recentes, o Concelho 
de Nelas foi o Concelho onde o desemprego mais diminuiu, graças à boa política seguida pelo 
Executivo Municipal, graças aos preços atractivos dos terrenos para a indústria e graças à boa 
colaboração existente entre a Autarquia e os empresários. ------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente, Dr. Manuel da Conceição Marques, informou a Câmara que 
tem conhecimento que um empresário vai investir no Concelho de Nelas, cerca de cinco 
milhões de euros, construindo fábricas e criando emprego. ------------------------------------------ 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que essas informações eram boas notícias para 
o Concelho de Nelas. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 
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 dois minutos, da qual se lavrou a presente acta que foi lida em 
voz alta por mim, ________________________________________, Coordenador Técnico de 
Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, servindo de Chefe da Unidade 
Orgânica Administrativa, que a redigi, subscrevi e assino, tendo verificado a sua 
conformidade com a minuta já aprovada e assinada. -------------------------------------------------- 
 

A Presidente, 
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__________________________________________ 
 

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

__________________________________________ 
 

 
 


