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ACTA N.º 20 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

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

 
---- Aos vinte e cinco dias do mês de Outubro 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 Outubro 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: 223.131,79 � (duzentos e vinte e três mil cento 
e trinta e um euros e setenta e nove cêntimos); - De operações extra orçamentais: 236.141,68 
� (duzentos e trinta e seis mil cento e quarenta e um euros e sessenta e oito cêntimos). -------- 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 

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

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
---- A Senhora Presidente informou a Câmara que no próximo dia 6 de Novembro, pelas 15 
horas, Sua Ex.ª o Senhor Presidente da República, desloca-se a esta Vila de Nelas para 
inaugurar o Centro Educativo de Nelas e convidou os Senhores Vereadores para estarem 
presentes na referida cerimónia. -------------------------------------------------------------------------- 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 � OBRAS PÚBLICAS 
 

id9708953 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



 
Fls.__________ 

Reunião de 25-10-2011 

 

2

1.1.CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO DE NELAS � REVISÃO DE 
PREÇOS PROVISÓRIA - APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 26 de Setembro de 2011, da Unidade Orgânica de 
Projectos e Planeamento Municipal, que a seguir se transcreve: ------------------------------------ 
---- �Construção do Centro Educativo de Nelas � Revisão de Preços Provisória ---------------- 
---- I. De acordo com o solicitado pela empresa adjudicatária �Chupas e Morrão � 
Construtores de Obras Públicas, S.A.�, relativo à revisão de preços provisória da obra 
�Construção do Centro Educativo de Nelas�, no valor de 114.401,55 � (S/IVA), informo V.ª 
Ex.ª que os serviços procederam ao cálculo do valor da revisão de preços, nos termos do D.L. 
n.º 6/2004, sendo o valor corrigido de 115.584,60 � (S/IVA). ---------------------------------------
---- II. Assim, solicito a V.ª Ex.ª a aprovação da presente revisão de preços provisória no valor 
de 115.584,60 � (S/IVA). ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------------------- 
---- A pedido da Senhora Presidente o Senhor Eng.º Luís Almeida prestou alguns 
esclarecimentos sobre o assunto. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, 
Dr. 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 Hélder José Gomes Ambrósio, aprovar a revisão de preços provisória da obra: 
�Construção do Centro Educativo de Nelas�, adjudicada à firma Chupas e Morrão � 
Construtores de Obras Públicas, S.A., no valor de 115.584,60 � (S/IVA). ---------------------- --
---- Os Senhores Vereadores do Partido Socialista, Adelino José Borges Amaral e Hélder José 
Gomes Ambrósio, apresentaram a declaração de voto, que a seguir se transcreve: ---------------
---- �Os vereadores do Partido Socialista abstêm-se na votação da Revisão de Preços do 
Centro Educativo de Nelas, por não estarem na posse de todos os elementos de análise, para 
decidirem em consciência sobre o assunto. ------------------------------------------------------------- 
---- Sem quererem pôr em causa a legalidade destas operações, constatam que o somatório dos 
valores de trabalhos a mais e revisão de preços, desta obra, cerca de 250 mil euros, é muito 
superior à diferença de preço da proposta da empresa a quem foi adjudicada a obra, em 
detrimento de outras propostas (uma delas de uma empresa do Concelho de Nelas, cuja 
diferença para a proposta ganhadora era apenas de 12 mil euros).� ---------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que 
votava favoravelmente a revisão de preços provisória da obra �Construção do Centro 
Educativo de Nelas�, visto que a mesma era um imperativo legal, que decorria da lei, tendo a 
Senhora Presidente da Câmara subscrito as palavras do Senhor Vice-Presidente. ---------------- 

 
2 � PATRIMÓNIO MUNICIPAL 

 
2.1.VENDA, EM HASTA PÚBLICA, DE DOIS ARTIGOS MATRICIAIS, SITOS AO 
BAIRRO DA FEIRA/CERCA, FREGUESIA DE NELAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 19 de Outubro de 2011, da Unidade Orgânica de 
Projectos e Planeamento Municipal, que a seguir se transcreve: ------------------------------------ 
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---- �Venda de terrenos sitos no Bairro da Feira, ou Cerca, em Nelas ------------------------------
---- I. Em sequência das ordens de V.ª Ex.ª para se proceder à venda de dois terrenos, 
propriedade da Autarquia, existentes no Bairro da Feira/Cerca, em Nelas, informo que as 
respectivas descrições são as seguintes: ----------------------------------------------------------------- 
---- a) Parcela de terreno para construção urbana, Art.º 3984-P; Área � 350 m2, confrontando a 
Norte com caminho, Nascente e Sul com arruamento e Poente com Município de Nelas; ------
---- b) Rústico, Art.º 7247; Área � 324 m2, confrontando a Norte com caminho, Nascente, Sul 
e Poente com arruamento. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Atendendo às características expectáveis dos potenciais compradores e caso V.ª Ex.ª 
opte pela venda em hasta pública, proponho o preço base de licitação, para os dois terrenos 
em conjunto, de 3.000,00 � (674,00 m2 x 4,45 �/m2), com lanços mínimos de 50,00 �. ---------
---- Em anexo, planta de localização. -------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A pedido da Senhora Presidente da Câmara, o Senhor Eng.º Luis Almeida prestou alguns 
esclarecimentos sobre o assunto em análise e respondeu a questões formuladas pelo Senhor 
Vereador Adelino José Borges Amaral. -----------------------------------------------------------------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alienação, em hasta pública, dos terrenos 
acima indicados e marcou a realização da referida hasta pública para às 15:00 horas, do dia 29 
de Novembro de 2011, no início da reunião ordinária pública marcada para esse dia, dos 
seguintes artigos, propriedade da Autarquia: ----------------------------------------------------------- 
---- a) Parcela de terreno para construção urbana, Art.º 3984-P; Área � 350 m2, confrontando a 
Norte com caminho, Nascente e Sul com arruamento e Poente com Município de Nelas; ------
---- b) Rústico, Art.º 7247; Área � 324 m2, confrontando a Norte com caminho, Nascente, Sul 
e Poente com arruamento, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de 
Projectos e Planeamento Municipal, atrás descrita. ----------------------------------------------------
---- Mais foi deliberado que: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- - O valor da venda obtido deverá ser liquidado na Tesouraria da Câmara Municipal, da 
seguinte forma: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) � Entrada � 50% do valor total da compra, a liquidar até às 16,00 horas do dia seguinte;  
---- b) � Restante � A pagar no acto da celebração da escritura de compra e venda. -------------- 
2.2.VENDA, EM HASTA PÚBLICA, DE 8 LOTES, DO LOTEAMENTO �JARDINS 
DO PARQUE�, SITO AO AREAL, EM NELAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 19 de Outubro de 2011, da Unidade Orgânica de 
Projectos e Planeamento Municipal, que a seguir se transcreve: ------------------------------------ 
---- �Loteamento �Jardins do Parque�, em Nelas � Venda dos lotes 1 a 8 --------------------------
---- I. Em sequência das ordens de V.ª Ex.ª para se proceder à venda dos lotes 1 a 8, que 
integram o loteamento promovido pela Autarquia, denominado �Jardins do Parque�, 
localizado no �Areal�, em frente à Biblioteca Municipal, informo que os lotes já se encontram 
registados e que correspondem às descrições matriciais a seguir indicadas. -----------------------
---- II. Face à retracção que se verifica no mercado imobiliário em geral, proponho o preço 
unitário de 45 �/m2, que, caso V.ª Ex.ª concorde, conduzirá aos seguintes valores 
arredondados: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Lote 1: Art.º 3970; Área � 455 m2; Valor de venda: 455 m2 x 45 �/m2 = 20.500,00 �; ----  
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---- - Lote 2: Art.º 3971; Área � 355 m2; Valor de venda: 355 m2 x 45 �/m2 = 16.000,00 �; ----
---- - Lote 3: Art.º 3972; Área � 365 m2; Valor de venda: 365 m2 x 45 �/m2 = 16.500,00 �; ----
---- - Lote 4: Art.º 3973; Área � 335 m2; Valor de venda: 335 m2 x 45 �/m2 = 15.000,00 �; ----
---- - Lote 5: Art.º 3974; Área � 335 m2; Valor de venda: 335 m2 x 45 �/m2 = 15.000,00 �; ----
---- - Lote 6: Art.º 3975; Área � 350 m2; Valor de venda: 350 m2 x 45 �/m2 = 16.000,00 �; ----
---- - Lote 7: Art.º 3976; Área � 340 m2; Valor de venda: 340 m2 x 45 �/m2 = 15.500,00 �; ----
---- - Lote 8: Art.º 3977; Área � 460 m2; Valor de venda: 460 m2 x 45 �/m2 = 21.000,00 �. ---- 
--------------------------------------------------------------------------------  TOTAL: 135.500,00 �. ---
---- III. Caso V.ª Ex.ª opte pela venda em hasta pública, os preços base de licitação serão os 
atrás indicados, propondo-se lanços mínimos de 500,00 �. -------------------------------------------
---- Em anexo, planta de localização/síntese do loteamento. -----------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, 
Dr. 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 Hélder José Gomes Ambrósio, aprovar a alienação, em hasta pública, em data e nas 
condições a designar pela Senhora Presidente da Câmara, de 8 lotes, numerados de 1 a 8, do 
Loteamento �Jardins do Parque�, sito ao Areal, em frente à Biblioteca Municipal, em Nelas, 
nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Projectos e Planeamento 
Municipal, atrás descrita. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os Senhores Vereadores do Partido Socialista, Adelino José Borges Amaral e Hélder José 
Gomes Ambrósio, apresentaram a declaração de voto, que a seguir se transcreve: --------------- 
---- �Pelas razões invocadas em deliberações anteriores, quando do período de discussão 
pública, os Vereadores do Partido Socialista votam contra e manifestam a sua oposição a que 
o terreno sito ao Areal, propriedade da Câmara Municipal de Nelas, com a área de 19.442 m2, 
seja objecto da operação de loteamento para construção de moradias unifamiliares em banda. 
---- Situado em zona de equipamentos educativos, culturais e desportivos, numa área 
adjacente ao Centro Escolar, já em funcionamento, em nossa opinião, este terreno deveria ser 
afecto também a equipamentos colectivos e não para promover actividades imobiliárias ou 
outras, que mais têm a ver com a iniciativa privada e o mercado. ----------------------------------- 
---- São conhecidas as dificuldades actuais do mercado de construção, das empresas que 
operam no nosso Concelho e os excedentes de oferta de terrenos e habitações. -------------------
--- Acresce que o Centro Escolar tem desde já a sua capacidade praticamente esgotada, tem 
espaço exterior insuficiente e previsivelmente virá a necessitar, no futuro, de outros espaços, 
por exemplo, para a prática desportiva e de recreio, com cobertura. -------------------------------- 
---- O terreno onde se situa este loteamento, poderia ser utilizado para satisfazer as 
necessidades de ampliação do espaço do Centro Escolar, pela deslocação do actual parque 
infantil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Faz sentido, por isso, a sugestão que os Vereadores do Partido Socialista fizeram, para 
que o mesmo terreno fosse destinado à construção de um equipamento gimno-desportivo, que 
serviria de apoio, não apenas ao Centro Escolar, mas também à Escola EB 2-3 e ficaria 



 
Fls.__________ 

Reunião de 25-10-2011 

 

5

disponível para possível utilização da comunidade, pois que o actual Pavilhão Municipal já 
não responde às necessidades actuais.� ------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que 
votou favoravelmente a venda dos lotes acima descritos em virtude daquele terreno estar, 
desde sempre, destinado a construção, inicialmente para o novo quartel dos Bombeiros 
Voluntários de Nelas e depois até esteve previsto para aquele local um parque infantil. 
Afirmou, também, que a construção de habitações naquela local em nada prejudica a Vila de 
Nelas, visto estar prevista a construção de mais três parques infantis. Afirmou, ainda, entender 
não ser necessária a ampliação do Centro Educativo de Nelas em virtude de existirem cada 
vez menos alunos e irem ser construídos os Centros Educativos de Canas de Senhorim e de 
Senhorim. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
3 � DIVERSOS 

 
3.1.CÂMARA MUNICIPAL DE MOURA � TOMADA DE POSIÇÃO DA CÂMARA 
QUE REPROVA O DOCUMENTO VERDE DE REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL, REJEITANDO LIMINARMENTE AS PROPOSTAS NELE INCLUÍDAS � 
CONHECIMENTO   
---- Presente o ofício n.º 4479, datado de 07 de Outubro de 2011, da Câmara Municipal de 
Moura, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Tomada de posição sobre o Documento Verde da Reforma da Administração Local -------
---- Para conhecimento, envio a V.ª Ex.ª a Tomada de Posição da Câmara Municipal de 
Moura sobre o Documento Verde da Reforma da Administração Local, a qual foi aprovada, 
por unanimidade, em Reunião de Câmara realizada em 04 de Outubro de 2011.� ---------------- 
---- �Tomada de posição da Câmara que reprova o Documento Verde de Reforma da 
Administração Local, rejeitando liminarmente as propostas nele incluídas ------------------------ 
---- O Poder Local Democrático é uma das mais importantes e decisivas conquistas do 25 de 
Abril de 1974. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ao longo de 35 anos, uma parte muito importante do desenvolvimento do País passou 
pela actividade das Autarquias Locais e seus órgãos (Câmaras Municipais, Assembleias 
Municipais, Assembleias e Juntas de Freguesia). Com todas as dificuldades, limitações e até, 
com erros cometidos, Portugal progrediu de forma considerável graças ao esforço conjunto 
das populações e dos eleitos locais que legitimamente as representam. ---------------------------- 
---- A autonomia dos municípios, cujo espírito de liberdade tanto desconforto tem causado ao 
Poder Local, é agora ameaçada pelo chamado Documento Verde da Reforma da 
Administração Local, que assenta em três princípios: ------------------------------------------------- 
---- 1. Reforma de Gestão; -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Reforma do Território; ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. Reforma Política. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Estes princípios, se levados à prática tal como preconiza o Documento Verde, 
transformarão as Autarquias Locais em entidades subsidiárias do Poder Central, dele 
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dependendo de uma forma que deixa Municípios e Freguesias com a sua autonomia 
substancialmente limitada. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Aproveitando elementos conjunturais e procurando tirar partido de um momento de 
dificuldade, o Governo mais não faz que tentar coartar de forma drástica a autonomia do 
Poder Local. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Tais princípios e propostas traduzem-se, na prática: ---------------------------------------------- 
---- a) Numa menor capacidade operativa dos municípios, cujo número de quadros dirigentes 
é reduzido de modo radical, diminuindo assim a capacidade de coordenação e de intervenção 
das Autarquias; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Na supressão das freguesias, baseando-se tal corte em pressupostos que nada têm a ver 
com gestão do território e sim em lógicas quantitativas alheias a uma efectiva acção de 
proximidade que aqueles órgãos garantem; ------------------------------------------------------------- 
---- c) Numa lógica de desvalorização dos princípios de representatividade democrática 
(através da introdução de executivos monocolores) e de diminuição da capacidade de 
intervenção dos eleitos (traduzida na restrição do número de eleitos em regime de 
permanência), factores que implicarão, necessariamente, uma menor capacidade de 
intervenção; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- d) Na prevista revisão da Lei das Finanças Locais, domínio onde novos cortes são já 
anunciados, diminuindo-se assim a autonomia dos municípios e tornando-os totalmente 
dependentes do Poder Central. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- O Documento Verde tem a presunção de resolver os problemas do Poder Local, sem que 
tais problemas sejam identificados e justificados. ----------------------------------------------------- 
---- Considerando o carácter antidemocrático do novo projecto de enquadramento do Poder 
Local, e a inoportunidade da sua aplicação, que se considera lesiva dos interesses das 
populações, a Câmara Municipal de Moura reprova o Documento Verde de Reforma da 
Administração Local, rejeitando liminarmente as propostas nele incluídas.� ----------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara subscreveu o documento atrás descrito. -------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------  
3.2.GRUPO PARLAMENTAR DO BLOCO DE ESQUERDA, DA ASSEMBLEIA DA 
REPÚBLICA � RECEPÇÃO DA PROPOSTA DE REVISÃO DA LEI DAS FINANÇAS 
LOCAIS � AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO  
---- Presente um ofício, datado de 06 de Outubro de 2011, do Grupo Parlamentar do Bloco de 
Esquerda, da Assembleia da República, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Agradecemos o envio da proposta aprovada que merecerá toda a nossa atenção. A mesma 
foi reencaminhada para o Deputado Pedro Filipe Soares, representante do Bloco na Comissão 
de Orçamento, Finanças e Administração Pública.� --------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------  
3.3.ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO HOSPITAL � ENVIO DE 
MOÇÃO SOBRE A CONSTRUÇÃO DOS IC6, IC7 E IC37 � CONHECIMENTO  
---- Presente o Ofício-Circular n.º 200.000, datado de 10 de Outubro de 2011, da Assembleia 
Municipal de Oliveira do Hospital, que a seguir se transcreve: -------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------- 



 
Fls.__________ 

Reunião de 25-10-2011 

 

7

---- Envio de Moção ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Serve o presente para dar conhecimento a V.ª Ex.ª que a Assembleia Municipal de 
Oliveira do Hospital, em sua reunião ordinária, realizada em 30 de Setembro do corrente ano, 
deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte Moção: ---------------------------------------------- 
---- �A região em que se insere o Município de Oliveira do Hospital há muito tempo que 
carece de vias estruturantes de interesse nacional, regional e local, pelo que a construção dos 
traçados do IC 6, IC 7 e IC 37, se reveste de fundamental importância, no sentido de 
ultrapassar a profunda debilidade que constitui a falta de acessibilidades ao Concelho de 
Oliveira do Hospital e a toda esta região da Serra da Estrela. ---------------------------------------- 
---- Neste sentido, são de relevante interesse os seguintes factos: ----------------------------------- 
---- - O processo conducente aos projectos de execução dos traços IC 6, IC 37 e IC 7 
encontra-se concluído pelo anterior Governo, faltando apenas lançar concursos para 
adjudicação; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - A construção do mais recente troço do IC 6 foi interrompida no limite dos Concelhos de 
Tábua e Oliveira do Hospital; ----------------------------------------------------------------------------- 
---- - Estes itinerários são de fundamental importância na aproximação desta região ao resto 
do País e além fronteiras, permitindo uma substancial melhoria das condições de vida, assim 
como a possibilidade de instalação de investimentos necessários ao seu desenvolvimento 
económico e social; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Numa zona de elevado interesse patrimonial, histórico e ambiental, só vias de acesso 
estruturantes e condignas poderão incentivar o Turismo e a geração de riqueza através de 
actividades ligadas a este sector; ------------------------------------------------------------------------- 
---- - Estas vias reduzirão significativamente as crescentes ameaças de desertificação das 
regiões interiores, contribuindo para a inversão desse mesmo fenómeno; ------------------------- 
---- - Em tempo de fracos recursos económicos para o País, há que apostar na coesão 
territorial, canalizando investimentos públicos para as regiões do interior do País, as quais têm 
sido marginalizadas por parte do Estado, mesmo em tempos de maiores recursos financeiros; -
---- Tendo em conta os pressupostos anteriores, a Assembleia Municipal de Oliveira do 
Hospital, reunida no dia 30 de Setembro de 2011, apela aos órgãos de soberania para que 
sejam rapidamente executados os troços dos Itinerários Complementares da Serra da Estrela � 
IC 6, IC 7 e IC 37, ainda que de forma faseada.� ----------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------  
3.4.SGS ICS � SERVIÇOS INTERNACIONAIS DE CERTIFICAÇÃO, LD.ª � 
ATRIBUIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, COM O N.º PT08/02453, 
VERSÃO 3, À CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS � CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício, datado de 29 de Junho de 2011, da SGS ICS, Serviços Internacionais 
de Certificação, Ld.ª, Pólo Tecnológico de Lisboa, que a seguir se transcreve: ------------------- 
---- �Ex.m.º Senhor Dr. Osvaldo Seixas ----------------------------------------------------------------- 
---- É com imenso prazer que vimos informar V.ª Ex.ª que a SGS ICS � International 
Certification Services tomou a decisão de atribuir o Certificado de Conformidade com o n.º 
PT08/02453 (Versão 3) à Empresa Câmara Municipal de Nelas. ----------------------------------- 
---- Gostaríamos de manifestar os nossos Parabéns a V.ª Ex.ª, extensivos a todos os 
colaboradores da Câmara Municipal de Nelas, esperando que a melhoria do Sistema de 



 
Fls.__________ 

Reunião de 25-10-2011 

 

8

Gestão se mantenha e perspectivando o alcance de todos os objectivos delineados. --------------
---- Enviamos em Cd-Rom os logótipos que podem ser utilizados por V.ª Ex.ª, juntamente 
com o documento �Regras para Uso da Marca de Certificação Sistemas da SGS� que é 
mandatário para utilização da marca da SGS ICS. -----------------------------------------------------
---- No caso de o Âmbito do Sistema de Gestão Certificado cobrir todas as actividades 
desenvolvidas pela Organização, em todos os sites em que a Organização opera, além da 
Sede, então não será necessária solicitação de aprovação pela SGS ICS para o uso da Marca 
de Certificação da SGS ICS, devendo ser respeitadas as respectivas regras de utilização. -------
---- Em qualquer outro caso, isto é, nos casos em que exista qualquer site ou actividade 
desenvolvida pela Organização que não esteja coberta pelo Âmbito do Sistema de Gestão 
Certificado, então deve a Organização solicitar à SGS ICS a aprovação para o uso da Marca 
de Certificação. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em caso de dúvida, deve a Organização contactar a SGS ICS, para clarificação da 
situação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O certificado agora enviado anula e substitui a versão anterior em poder de V.ªs Ex.ªs. ----
---- Reafirmando os nossos Parabéns, subscrevemo-nos, com os melhores cumprimentos. -----
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------      
3.5.ACADÉMICO BASKET CLUB DE NELAS � ENTREGA DE TROFÉUS DE 
CAMPEÃO DISTRITAL PELA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE VISEU � 
CONHECIMENTO    
---- Presente um e-mail, datado de 10 de Outubro de 2011, do ABC � Académico Basket 
Clube de Nelas, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.º Senhor ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Entrega Troféu � Campeão Distrital da Associação de Futebol de Viseu � Iniciados 
Futsal, Juvenis Futsal e Juniores Futsal. -----------------------------------------------------------------
---- Anexam-se 3 ofícios, aos quais pedimos a vossa melhor atenção.� ----------------------------
----- Presente, também, o ofício n.º 179-2011/2012, datado de 10 de Outubro de 2011, enviado 
pela Associação de Futebol de Viseu ao Ex.m.º Senhor Presidente da Direcção do Académico 
Basket Clube de Nelas, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------- 
---- �Entrega de troféu � Campeão Distrital de Futsal Juniores �A� --------------------------------
---- No próximo dia 17 do corrente, a partir das 18h30m, no Auditório da Escola Superior de 
Tecnologia � IPV, em Viseu e integrado no programa comemorativo do 85.º Aniversário, vai 
proceder-se à entrega dos Troféus a todos os Campeões Distritais relativos à época desportiva 
de 2010/2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Uma vez que esse Clube foi o digno vencedor da Prova em epígrafe, vimos convidar V.ª 
Ex.ª para, acompanhado do Capitão e do Treinador dessa equipa campeã, lhe seja entregue o 
respectivo Troféu.� ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, o ofício n.º 180-2011/2012, datado de 10 de Outubro de 2011, enviado 
pela Associação de Futebol de Viseu ao Ex.m.º Senhor Presidente da Direcção do Académico 
Basket Clube de Nelas, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------- 
---- �Entrega de troféu � Campeão Distrital de Futsal Juniores �B� ---------------------------------
---- No próximo dia 17 do corrente, a partir das 18h30m, no Auditório da Escola Superior de 
Tecnologia � IPV, em Viseu e integrado no programa comemorativo do 85.º Aniversário, vai 
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proceder-se à entrega dos Troféus a todos os Campeões Distritais relativos à época desportiva 
de 2010/2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Uma vez que esse Clube foi o digno vencedor da Prova em epígrafe, vimos convidar V.ª 
Ex.ª para, acompanhado do Capitão e do Treinador dessa equipa campeã, lhe seja entregue o 
respectivo Troféu.� ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente, ainda, o ofício n.º 181-2011/2012, datado de 10 de Outubro de 2011, enviado 
pela Associação de Futebol de Viseu ao Ex.m.º Senhor Presidente da Direcção do Académico 
Basket Clube de Nelas, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------- 
---- �Entrega de troféu � Campeão Distrital de Futsal Juniores �C� ---------------------------------
---- No próximo dia 17 do corrente, a partir das 18h30m, no Auditório da Escola Superior de 
Tecnologia � IPV, em Viseu e integrado no programa comemorativo do 85.º Aniversário, vai 
proceder-se à entrega dos Troféus a todos os Campeões Distritais relativos à época desportiva 
de 2010/2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Uma vez que esse Clube foi o digno vencedor da Prova em epígrafe, vimos convidar V.ª 
Ex.ª para, acompanhado do Capitão e do Treinador dessa equipa campeã, lhe seja entregue o 
respectivo Troféu.� ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No e-mail acima descrito, encontra-se exarado um despacho, datado de 12 de Outubro de 
2011, do Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Sugiro à Senhora Presidente que, não obstante já ter proposto votos de louvor e 
reconhecimento pela Câmara, dê conhecimento ao Executivo Municipal, em virtude de a 
atribuição dos títulos em causa e o facto de tal entrega decorrer em cerimónia pública, 
contribuir para o reconhecimento da colectividade, do Município e do Concelho e para 
demonstrar, cabalmente, o bom trabalho que se tem desenvolvido.� -------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------  
3.6.ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE TRÂNSITO DA VILA DE NELAS � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 19 de Outubro de 2011, da Unidade Orgânica de 
Projectos e Planeamento Municipal, que a seguir se transcreve: ------------------------------------  
---- �Regulamento de Trânsito da Vila de Nelas � Alteração. ---------------------------------------- 
---- I. Face à situação actual que se verifica na Av.ª José Pinto Loureiro, em frente ao novo 
Centro Escolar de Nelas, onde pais e professores estacionam no desvio criado para a paragem 
de autocarros, estes Serviços julgam ser necessária a colocação de dois sinais de 
estacionamento proibido de ligeiros com indicação do horário de proibição das 09 às 19 
horas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Deste modo propõe-se a colocação dos sinais referidos, um no início da faixa de desvio 
e outro no final. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A pedido da Senhora Presidente da Câmara, o Senhor Eng.º Luís Almeida prestou alguns 
esclarecimentos sobre o assunto em análise. ------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de alteração ao Regulamento de 
Trânsito da Vila de Nelas, conforme a seguir se indica: ----------------------------------------------
---- - �Estacionamento proibido a veículos automóveis ligeiros, entre as 09:00 horas e as 
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19:00 horas, em frente ao Centro Educativo de Nelas, na Av.ª José Pinto Loureiro, em Nelas� 
---- e remeter o assunto para aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea a), do 
n.º 2, do art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 
de Janeiro, depois de decorrido o período de inquérito público. ------------------------------------ 
 
---- CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DESTA 
CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM VINTE E CINCO DE OUTUBRO DE DOIS 
MIL E ONZE: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
�3.7.CEDÊNCIA DE AUTOCARRO IVECO, MATRÍCULA RS-37-57 AO GRUPO 
DESPORTIVO E RECREIO DE CANAS DE SENHORIM � APROVAÇÃO OU 
INDEFERIMENTO   
---- Presente uma informação, datada de 20 de Outubro de 2011, do Senhor Vice-Presidente 
da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, que a seguir se transcreve: ----------------------- 
---- �Cedência de autocarro IVECO, matrícula RS-37-57 -------------------------------------------- 
---- Por solicitação verbal do Senhor Presidente do Grupo Desportivo e Recreio de Canas de 
Senhorim, foi-me pedido que entrevisse junto de V.ª Ex.ª para que fosse cedido o autocarro 
referido em epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Quanto ao autocarro, direi que o mesmo se encontra nas instalações das Oficinais 
Municipais, degradando-se cada vez mais, não passando de um amontoado de ferros. ----------
---- Este autocarro há mais de 5 anos que não efectua a inspecção obrigatória, por a sua 
condição técnico/mecânica não permitir o arranjo para tal. ------------------------------------------ 
---- Posso dizer que a permanência do autocarro em questão nas nossas instalações só 
�estorva�, além do mau aspecto que representa o seu abandono. ------------------------------------
---- A cedência permanente pelo GDR resume-se numa transformação que a direcção lhe 
pretende efectuar, dando-lhe outra utilização diferente da de transporte, logo não trará 
qualquer encargo para o Município. --------------------------------------------------------------------- 
---- Assim sendo, proponho a cedência do autocarro ao GDR, no entanto V.ª Ex.ª 
superiormente decidirá. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que o 
Grupo Desportivo Recreio de Canas de Senhorim manifestou interesse no referido autocarro 
para o transformar em bar e assim obter receitas próprias. Afirmou, também, que o referido 
autocarro não estava em condições de circular, que se estava a degradar e que se fosse para 
circular ele votaria contra pois o seu arranjo traria muitos encargos para o Município de 
Nelas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, 
Dr. 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 Hélder José Gomes Ambrósio, aprovar a cedência do autocarro IVECO, matrícula 
RS-37-57, propriedade do Município de Nelas, ao Grupo Desportivo e Recreio de Canas de 
Senhorim, para ser transformado em bar. ---------------------------------------------------------------  
---- Os Senhores Vereadores do Partido Socialista, Adelino José Borges Amaral e Hélder José 
Gomes Ambrósio, apresentaram a declaração de voto, que a seguir se transcreve: --------------- 
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---- �Os Vereadores do Partido Socialista abstêm-se na votação sobre a cedência de um 
autocarro ao Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim, por terem dúvidas quanto à 
legalidade, legitimidade e transparência de operações desta natureza, envolvendo instituições 
que nos merecem todo o respeito e que devem, em nosso entender, ficar salvaguardadas de 
quaisquer dúvidas suscitadas por interpretações diversas de deliberações autárquicas que lhe 
digam respeito. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Caso haja algum compromisso assumido pelo Executivo, ou por algum dos seus 
membros, em nome da Senhora Presidente da Câmara, para apoio a alguma actividade 
específica que o GDR de Canas de Senhorim pretenda levar a efeito, sugerimos a atribuição 
de um subsídio que consubstancie o apoio da Autarquia, sem prejuízo do respeito pelo 
princípio da equidade, em relação a outras actividades e Associações congéneres.� -------------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que o Executivo Municipal tem ajudado todas 
as associações do Concelho, mas que também as tem incentivado a gerar receitas próprias, 
como vai ser o caso do referido autocarro, que estava a apodrecer nos estaleiros da Câmara 
Municipal e que o Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim irá transformar em bar 
para gerar receitas para aquela associação. ------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que 
discordava da declaração de voto dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, em virtude 
de o Executivo Municipal ao dar bens móveis às associações, que depois os transforma, por 
exemplo em bar, produz um carinho especial nas associações do Concelho. Afirmou, também, 
que nenhum sucateiro pretendia adquirir o referido autocarro, devido ao seu fraco valor 
económico, que o mesmo estava a apodrecer há mais de seis anos e que, futuramente, iria 
apresentar a peritagem técnica do autocarro com vista a apurar o seu valor.� --------------------- 

---- Está conforme. ---- 
Unidade Orgânica Administrativa do Município de Nelas, 09 de Novembro de 2011. 

O Coordenador Técnico de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, 
servindo de Dirigente da Unidade Orgânica Administrativa, 

 
______________________________________ 

 
 

4 � CONTABILIDADE 
  

4.1.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES 
DO PLANO DE 2011 � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal para o ano de 
2011, n.º 20, e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2011, n.º 17, as quais ficam 
anexas a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. -----------------------------------------  
4.2.EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR � COMPONENTE SÓCIO-EDUCATIVA. 
PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 14 de Outubro de 2011, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
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---- �Educação Pré-Escolar � Componente Sócio-Educativa � Pagamento de refeições às 
entidades fornecedoras. ------------------------------------------------------------------------------------  
---- No âmbito do Programa de Alargamento e Expansão da Rede Pré-Escolar e de acordo 
com a Lei n.º 5/97 e o Dec.Lei n.º 147/97, este Serviço sugere para apreciação de V. Ex.ª e 
posterior aprovação a seguinte transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de 
algumas crianças dos Jardins de Infância de Folhadal, Nelas, Moreira, Carvalhal Redondo, 
Vila Ruiva, Santar, Vilar Seco, Vale de Madeiros, Lapa do Lobo, Póvoa de Santo António, 
Canas de Senhorim e Aguieira, referentes ao ano lectivo de 2010/2011: --------------------------- 
---- Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim: -------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Vale de Madeiros: Julho de 2011 � 364,50 �; ------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Póvoa de Santo António: Julho de 2011 � 164,70 �. ----------------- 
---- TOTAL: 529,20 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Empresa Gertal: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Nelas: Julho de 2011 � 1.063,47 �; ------------------------------------- 
--- TOTAL: 1.063,47 �.� ----------------------------------------------------------------------------------  
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Canas de Senhorim: Julho de 2011 � 173,04 �; ----------------------- 
---- TOTAL: 173,04 �. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª� --------------------------------------------------------------------------  
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas, nos valores e às entidades referidas nessa 
informação, Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim, Empresa Gertal e Agrupamento 
de Escolas de Canas de Senhorim. ---------------------------------------------------------------------- 
 

5 - OBRAS PARTICULARES 
 
5.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ART.º 65.º, DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI N.º 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
5.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no 
período compreendido entre 03 e 14 de Outubro de 2011, a qual fica anexa à acta (Anexo II), 
fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------- 
5.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, referente a licenças e autorizações de construção e utilização 
emitidas no período compreendido entre 03 e 14 de Outubro de 2011, a qual fica anexa a esta 
acta (Anexo III), fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------------- 
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5.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
ENTRADOS NOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos 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 03 e 14 de Outubro de 2011, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo 
dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------- 
5.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS E ADMISSÕES DE COMUNICAÇÃO 
PRÉVIA OU SUAS PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DA ALÍNEA D), DO N.º 3, DO ART.º 71º., DO 
DEC.LEI N.º 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 pela Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos 
Particulares, nos termos da alínea d), do número 3, do art.º 71.º, do Dec.Lei n.º 555/99, de 16 
de Dezembro, com posteriores alterações, no período compreendido entre 03 e 14 de Outubro 
de 2011, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. ----------------------- 
5.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS 
DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100.º E 101.º, DO 
CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO � APROVAÇÃO  
 ---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos processos de edificação, 
precedidos de audiência prévia, nos termos dos artigos 100.º e 101.º, do Código do 
Procedimento Administrativo, no período compreendido entre 06 e 18 de Outubro de 2011, 
constantes na relação elaborada pela Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos 
Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo VI), fazendo dela parte integrante. ------ 
5.4.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE � DOIS ANÚNCIOS 
LUMINOSOS. LOCAL: AV.ª DA IGREJA, N.º 16, EM CANAS DE SENHORIM. 
REQUERENTE: MERCANAS, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 17 de Outubro de 2011, da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 
---- �Licencia de publicidade � Dois anúncios luminosos � Registo n.º 11.076, de 06/10/2011. 
Local: Av.ª da Igreja, n.º 16, em Canas de Senhorim. Requerente: Mercanas, Ld.ª --------------- 
---- 1. Foi solicitado autorização de colocação de dois reclamos luminosos na fachada 
principal do edifício, com as seguintes dimensões: 3200 mm x 400 mm e 1500 mm x 1500 
mm, de acordo com a fotografia apresentada. ---------------------------------------------------------- 
---- 2. De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas, é da 
competência da Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento de publicidade. ----  
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
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---- 1. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento dos reclamos 
luminosos acima descrito. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento para a colocação de dois 
anúncios luminosos, na fachada principal do edifício, sito na Av.ª da Igreja, n.º 16, em Canas 
de Senhorim, em que é requerente a firma Mercanas, Ld.ª, nos termos e de acordo com a 
informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ----
5.5.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE � UM ANÚNCIO 
LUMINOSO. LOCAL: PRAÇA DO MUNICÍPIO, EDIFÍCIO MULTISERVIÇOS, 2.º 
PISO, LOJA 8, EM NELAS. REQUERENTE: DREAM � SOLUÇÕES 
INFORMÁTICAS, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 17 de Outubro de 2011, da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 
---- �Licencia de publicidade � Um anúncio luminoso � Registo n.º 10.784, de 29/09/2011. 
Local: Praça do Município, Edifício Multiserviços, 2.º piso, loja 8, em Nelas. Requerente: 
Dreamtech � Soluções Informáticas, Ld.ª --------------------------------------------------------------- 
---- 1. Foi solicitado autorização de colocação de um reclamo luminoso na fachada principal 
do edifício, com as seguintes dimensões: 300 cm x 50 cm, de acordo com a fotografia 
apresentada. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas, é da 
competência da Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento de publicidade. ----  
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do reclamo 
luminoso acima descrito. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento para a colocação de um 
reclamo luminoso, na fachada principal do edifício, sito na Praça do Município, Edifício 
Multiserviços, 2.º Piso, Loja 8, em Nelas, em que é requerente a firma Dreamtech � Soluções 
Informáticas, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, atrás descrita. ------------------------------------------------------------ 
5.6.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�DREAMTECH�. LOCAL: PRAÇA DO MUNICÍPIO, EDIFÍCIO MULTISERVIÇOS, 
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2.º PISO, LOJA 8, EM NELAS. REQUERENTE: DREAM � SOLUÇÕES 
INFORMÁTICAS, LD.ª � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 17 de Outubro de 2011, da Unidade Orgânica de 
Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 
---- �Pedido de concessão de mapa de horário para o ano de 2011 �Dreamtech�. Local: Praça 
do Município, Edifício Multiserviços, 2.º Piso, Loja 8, em Nelas. Requerente: Dreamtech � 
Soluções Informáticas, Ld.ª ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 10.783, de 29/09/2011, o requerente pretende 
aprovação do mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento. -------------------- 
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16.º, 
do regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, 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 12:00 h às 14:00 h e encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de mapa de horário para o 
estabelecimento Dreamtech, sito na Praça do Município, Edifício Multiserviços, 2.º Piso, Loja 
8, em Nelas, em que é requerente a firma Dreamtech � Soluções Informáticas, Ld.ª, nos 
termos e de acordo com a informação da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos 
Particulares, atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

 



 
Fls.__________ 

Reunião de 25-10-2011 
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A Presidente, 
 

__________________________________________ 
 

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

__________________________________________ 


