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ACTA N.º 8 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM VINTE E SEIS DE 
ABRIL DE DOIS MIL E ONZE  

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

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, com seis 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, Adelino José Borges Amaral, Dr. Osvaldo Luis dos 
Santos Coelho Seixas, Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David 
Sousa Paiva e uma abstenção do Senhor Vereador, Hélder José Gomes Ambrósio, a acta da 
reunião ordinária anterior, realizada em 12 de Abril de 2011, a qual tinha sido aprovada em 
minuta, no final da reunião, para efeitos imediatos. --------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio declarou que se absteve na votação da 
aprovação da acta da reunião ordinária, realizada em 12 de Abril de 2011, por não ter estado 
presente nessa reunião. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia 21 de Abril de 2011, que 
apresentava os seguintes saldos: - De operações orçamentais: 369.076,06 � (trezentos e 
sessenta e nove mil setenta e seis euros e seis cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
263.782,13 � (duzentos e sessenta e três mil setecentos e oitenta e dois euros e treze 
cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA 

 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou o seguinte assunto para ser incluído na 
Ordem do Dia: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Zona Industrial de Nelas II � Cedência de terreno � Rectificação de deliberação de 
31/08/2010. Requerente: Imosantraf, Unipessoal, Ld.ª � Aprovação. ------------------------------- 
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre este assunto, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-lo na ordem de trabalhos da 
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presente reunião, nos termos do artigo 83.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------- 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
---- Não foram apresentados assuntos no Período de Antes da Ordem do Dia. -------------------- 

 
ORDEM DO DIA 

  
1 � ZONAS INDUSTRIAIS 

 
1.1.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS II � CEDÊNCIA DE TERRENO � 
RECTIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DE 31/08/2010 � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 21 de Abril de 2011, do Técnico Superior, Dr. Luís 
Costa, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------- 
---- �Zona Industrial de Nelas II � Cedência de terreno � Rectificação de deliberação de 
31/08/2010. Requerente: Imosantraf, Unipessoal, Ld.ª ------------------------------------------------
---- a) Em reunião ordinária de 31 de Agosto de 2010 a Ex.m.ª Câmara deliberou ceder ao 
requerente uma parcela de terreno, com a área total de 5.597 m2, constituída pelos artigos 
matriciais 1138, 1146 e 1147, sitos ao Vale Covo, na Freguesia de Nelas, nas condições 
habituais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Entretanto por motivos de ordenamento na Zona Industrial II, foi efectuada pela 
Unidade Orgânica de Projectos e Planeamento Municipal uma operação de loteamento para 
aquele local. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Com a aprovação da operação de loteamento em reunião de 29 de Março de 2011 a 
cedência dos artigos matriciais 1138, 1146 e 1147 deixou de ter efeito. ---------------------------
---- Por este motivo, solicito a V.ª Ex.ª a rectificação daquela deliberação de maneira a constar 
que o terreno cedido à firma Imosantraf, Unipessoal, Ld.ª, corresponde ao Lote 5, com a área 
de 4.630 m2, actualmente com o artigo P3968. ---------------------------------------------------------
---- No entanto, deixa-se à consideração de V.ª Ex.ª a superior decisão.� -------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara leu a informação atrás descrita e explicou o assunto. ---- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, rectificar a deliberação tomada em reunião 
ordinária pública, realizada em 31 de Agosto de 2010, aprovando a cedência, à firma 
Imosantraf, Unipessoal, Ld.ª, de um terreno sito na Zona Industrial de Nelas II, 
correspondente ao Lote 5, com a área de 4.630 m2, inscrito na matriz predial urbana da 
Freguesia de Nelas, sob o artigo n.º P3968, em substituição dos artigos rústicos cedidos na 
referida reunião, nos termos e de acordo com a informação do Técnico Superior, Dr. Luis 
Costa, atrás descrita. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2 � DIVERSOS 
 

2.1.ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES � EM DEFESA 
DO CIDADÃO NA TRANSIÇÃO PARA A TELEVISÃO DIGITAL TERRESTRE � 
CONHECIMENTO 
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---- Presente um e-mail, datado de 08 de Abril de 2011, da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------- 
---- �Em defesa do cidadão � Discordar do processo de transição para a televisão digital 
terrestre ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A ANMP discorda da forma como tem sido conduzido o processo de transição do Serviço 
de Teledifusão Analógica para o da Televisão Digital Terrestre, que, não sendo da iniciativa 
dos utentes, os poderá obrigar a um gasto para manter o serviço que actualmente lhes é 
prestado, e que poderá ser muito significativo para os agregados com menores rendimentos. --
---- Os cidadãos usavam uma tecnologia que lhes propiciava a captação do serviço de 
televisão, e agora, para acederem ao mesmo serviço, serão obrigados, sem qualquer 
alternativa, a despender uma quantia que, para determinados estratos populacionais, é com 
certeza muito relevante, podendo mesmo chegar aos 200,00 euros. E de onde resultará, 
certamente, que muitos vão ficar sem serviço de televisão. -----------------------------------------  
---- Num procedimento sem qualquer outra opção: ou se transita para a nova tecnologia, ou 
fica-se sem televisão, entende a ANMP que este processo não configura qualquer necessidade 
fundamental para os portugueses, enquanto não acautela os interesses dos cidadãos. Aliás, 
sublinhe-se, os benefícios que lhe serão conferidos são diminutos. --------------------------------- 
---- Por outro lado, do nosso ponto de vista, este processo de transição da televisão analógica 
para a televisão digital não constitui, bem pelo contrário, uma prioridade nacional. Mas já 
parece constituir-se como uma prioridade para as empresas, que são privilegiadas nos seus 
negócios, também desta vez e nesta ocasião, potenciando ainda mais os seus lucros já 
faraónicos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- E não se invoquem as obrigações para com a União Europeia neste domínio, porque tal 
invocação é insuficiente. Com a grave crise que grassa pelo país, será que o que preocupa as 
instituições comunitárias é a televisão digital terrestre? ---------------------------------------------- 
---- É assim, neste entendimento, que se defende a suspensão, por parte do Governo, desta 
forma injusta de fazer as coisas, que coloca em causa os direitos dos consumidores. Quando a 
obrigação do Governo é, antes, alcançar uma solução que defenda esses mesmos 
consumidores. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Tendo o Estado tornado obrigatória a transição para este novo modelo, e atendendo aos 
valores envolvidos, julga-se ser estrito dever do Estado compensar os cidadãos mais 
desfavorecidos, de forma total, dos custos que estes suportarão com a adaptação ao novo 
sistema. E tal poderá ser feito, se assim for entendido por conveniente, com recurso às receitas 
provenientes da Contribuição para o Audiovisual, uma contribuição que, não é demais 
salientá-lo, são os portugueses que pagam na factura eléctrica.� ------------------------------------ 
---- A Senhora Presidente afirmou que a Associação Nacional de Municípios Portugueses fez 
bem em tomar a posição atrás descrita. ------------------------------------------------------------------  
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------   
2.2.LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO � AGRADECIMENTO � 
CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício, datado de 6 de Abril de 2011, da Liga Portuguesa Contra o Cancro, 
com sede em Coimbra, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
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---- Em nome da Direcção do Núcleo Regional do Centro, da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro, não queremos deixar de testemunhar a V.ª Ex.ª o nosso agradecimento por toda a 
colaboração prestada ao Programa de Rastreio de Cancro da Mama, que teve lugar nesse 
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Muito agradecemos a indicação de eventuais despesas a fim de procedermos ao referido 
pagamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Renovando o nosso sincero agradecimento, apresentamos-lhe os nossos melhores 
cumprimentos.� ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara informou que no próximo dia 14 de Maio de 2011 vai 
ser realizada uma �Caminhada contra o Cancro�. ----------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------     
2.3.COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO 
CENTRO � ELEIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE � CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício, datado de 12 de Abril de 2011, da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro, com sede em Coimbra, que a seguir se transcreve: -----
---- �Ex.m.ª Senhora ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Como é do conhecimento de V.ª Ex.ª procedemos recentemente à eleição da Comissão 
Permanente que dirige as reuniões plenárias do Conselho Regional. ------------------------------- 
---- Coube-me a honra de ter sido eleito o seu Presidente e por isso aqui reafirmo a total 
disponibilidade para desenvolver o meu trabalho em prol da dignificação deste órgão 
consultivo da CCDRC. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- É nesse quadro que entendo prosseguir as competências elencadas no Art.º 9.º, do 
Decreto-Lei n.º 134/2007, de 27 de Abril, que cria o Conselho Regional. ------------------------- 
---- Para além das reuniões ordinárias de três em três meses, quero salientar que a eventual 
necessidade da sua realização extraordinária, por via do debate ou tomada de posição sobre 
quaisquer assuntos ou projectos de interesse regional, será considerada de imediato. ------------
---- O Conselho Regional, tal como se prevê no diploma citado, pode e deve ser um órgão 
com actividade muito profícua sobre os mais variados temas de afirmação da �Região 
Centro�. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- É esse o meu propósito e por isso aqui deixo o desafio para todos quanto o integram, no 
sentido da desejada e importante colaboração.� -------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------    
2.4.COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE NELAS � PEDIDO 
DE COLABORAÇÃO PARA O PROGRAMA FÉRIAS EM ACÇÃO � PÁSCOA 2011 � 
CPCJ � RATIFICAÇÃO  
---- Depois da Senhora Presidente da Câmara prestar alguns esclarecimentos sobre o assunto, 
a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o seu Despacho, referente ao pagamento das 
refeições escolares aos alunos carenciados que participaram no Programa Férias em Acção � 
Páscoa 2011 CPCJ, datado de 15 de Abril de 2011, que a seguir se transcreve: ------------------
---- �Concordo. Agendar próxima reunião de Câmara�, ----------------------------------------------
---- exarado na informação, datada de 11 de Abril de 2011, da Técnica Superior de Educação, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
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---- �Pedido de colaboração Programa Férias em Acção � Páscoa 2011 CPCJ --------------------
---- A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas solicita colaboração na 
integração de quatro crianças neste projecto, sendo eles: - João Manuel Almeida Reis; - Luis 
Carlos Pereira Cardoso; - Rafael Soares Barbosa; - Bernardo Miguel Viegas Bernardino. ------
---- Acresce, ainda, que estas crianças necessitam do serviço de almoço gratuito pelo que sem 
tal condição dificilmente poderão fazer parte do projecto. -------------------------------------------
---- No total e contabilizando a partir do dia 11 de Abril de 2011, a despesa inerente ao 
serviço de refeição ficaria na ordem dos quarenta e três euros e cinquenta cêntimos (�43,50), 
mais doze euros (�12,00) pela actividade do Hipismo, caso eles participem. ----------------------
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------------------- 
2.5.FÁBRICA DA IGREJA DA FREGUESIA DE SANTAR � PEDIDO DE ISENÇÃO 
DO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PELO CONTRATO DE 
FORNECIMENTO DE ÁGUA � APROVAÇÃO 
---- O assunto foi retirado da reunião. -------------------------------------------------------------------  

3 � CONTABILIDADE 
 

3.1.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.ºs 7 e 8, e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2011, n.º 5, as quais 
ficam anexas a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------- 
3.2.EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR � COMPONENTE SÓCIO-EDUCATIVA. 
PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS � 
APROVAÇÃO   
---- Presente uma informação, datada de 11 de Abril de 2011, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
---- �Educação Pré-Escolar � Componente Sócio-Educativa � Pagamento de refeições às 
entidades fornecedoras. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- No âmbito do Programa de Alargamento e Expansão da Rede Pré-Escolar e de acordo 
com a Lei n.º 5/97 e o Dec.Lei n.º 147/97, este Serviço sugere para apreciação de V. Ex.ª e 
posterior aprovação a seguinte transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de 
algumas crianças dos Jardins de Infância de Folhadal, Nelas, Moreira, Carvalhal Redondo, 
Vila Ruiva, Santar, Vilar Seco, Vale de Madeiros, Lapa do Lobo, Póvoa de Santo António, 
Canas de Senhorim e Aguieira, referentes ao ano lectivo de 2010/2011: --------------------------- 
---- Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim: -------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Vale de Madeiros: Fevereiro de 2011 � 710,10 �; Março de 2011 
� 707,40 �; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Póvoa de Santo António: Fevereiro de 2011 � 64,80 �; Março de 
2011 � 54,00 �; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- TOTAL: 1.536,30 �; ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Nelas - Escola Secundária de Nelas: ----------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Nelas: Março de 2011 � 887,04 �; -------------------------------------- 
---- TOTAL: 887,04 �. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Canas de Senhorim: Fevereiro de 2011 � 436,80 �; ------------------
---- TOTAL: 436,80 �; ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Empresa Gertal: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Vila Ruiva: Fevereiro de 2011 � 108,80 �; ---------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Senhorim: Fevereiro de 2011 � 311,44 �; ------------------------------ 
---- - Jardim de Infância de Folhadal: Fevereiro de 2011 � 205,36 �; ------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Lapa do Lobo: Fevereiro de 2011 � 34,00 �; -------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Aguieira: Fevereiro de 2011 � 156,40 �; ------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Carvalhal Redondo: Fevereiro de 2011 � 191,76 �; ------------------ 
---- - Jardim de Infância de Moreira: Fevereiro de 2011 � 218,96 �; -------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Santar: Fevereiro de 2011 � 308,72 �; ---------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Vilar Seco: Fevereiro de 2011 � 220,32 �; ----------------------------- 
---- TOTAL: 1.755,76 * 13% IVA = 1.984,01 �.� -----------------------------------------------------  
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas, nos valores e às entidades referidas nessa 
informação, Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim, Agrupamento de Escolas de 
Nelas - Escola Secundária de Nelas, Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim e 
Empresa Gertal. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
3.3.PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS 
RELATIVAMENTE ÀS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO CONCELHO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 11 de Abril de 2011, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
---- �Pagamento de refeições às entidades fornecedoras relativamente às Escolas do Primeiro 
Ciclo do Concelho ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- No âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos 
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de acordo com o Despacho n.º 22251/05, de 25 de 
Outubro, este serviço sugere para apreciação de V.ª Ex.ª e posterior aprovação, a seguinte 
transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de algumas crianças das Escolas 
de Folhadal, Nelas, Moreira, Vila Ruiva, Santar, Vilar Seco, Vale de Madeiros, Lapa do 
Lobo, Póvoa de Santo António, Canas de Senhorim e Aguieira, referentes ao ano lectivo de 
2010/2011: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim: -------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Vale de Madeiros: Fevereiro de 2011 � 523,80 �; Março de 2011 � 523,80 �; 
---- - 1.º CEB de Póvoa de Santo António: Fevereiro de 2011 � 410,40 �; Março de 2011 � 
402,30 �; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim - Feira: Fevereiro de 2011 � 2.686,50 �; Março de 2011 
� 2.654,10 �; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- TOTAL: 7.200,90 �. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim � Pólo Fojo: Fevereiro de 2011 � 463,37 �; ---------------- 
---- TOTAL: 463,37 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Nelas: ----------------------------------------------------------------- 
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---- - Escola Secundária de Nelas - 1.º CEB de Nelas � Serra da Estrela: Março de 2011 � 
1.290,00 �; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Escola EB 2,3 Dr. Fortunato de Almeida � (Comparticipações relativas aos alunos do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico, no ano lectivo de 2010/2011): Março de 2011 � 1.676,54 �; ---- ------ 
---- TOTAL: 2.966,54 �. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Empresa Gertal: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - EB1 de Vila Ruiva � Fevereiro de 2011 � 486,88 �; -------------------------------------------- 
---- - EB1 de Senhorim � Fevereiro de 2011 � 501,84 �; --------------------------------------------- 
---- - EB1 de Lapa do Lobo � Fevereiro de 2011 � 413,44 �; ---------------------------------------- 
---- - EB1 de Aguieira � Fevereiro de 2011 � 353,60 �; ---------------------------------------------- 
---- - EB1 de Carvalhal Redondo � Fevereiro de 2011 � 482,80 �; ---------------------------------- 
---- - EB1 de Moreira � Fevereiro de 2011 � 193,12 �; ----------------------------------------------- 
---- - EB1 de Santar � Fevereiro de 2011 � 481,44 �; -------------------------------------------------
---- - EB1 de Vilar Seco � Fevereiro de 2011 � 765,68 �. --------------------------------------------
---- TOTAL: 3.678,80 � * 13% IVA = 4.157,04 �.� --------------------------------------------------- 
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas, nos valores e às entidades referidas nessa 
informação, Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim, Agrupamento de Escolas de 
Canas de Senhorim, Agrupamento de Escolas de Nelas e Empresa Gertal. ------------------------ 
3.4.FALTA DE PAGAMENTO DA DESPESA DE LIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA 
� DÉBITO AO TESOUREIRO � ARMOTEC � INDÚSTRIA TRANSFORMADORA 
DE METAIS, LD.ª - APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 29 de Março de 2011, da Jurista em serviço nesta 
Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------- 
---- �Falta de pagamento da despesa de ligação do ramal de água. Armotec � Indústria 
Transformadora de Metais, Ld.ª. ------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente informação e pedido de parecer do Dirigente da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, relativamente à falta de pagamento de uma despesa relacionada 
com a ligação de um ramal de água à empresa Armotec � Indústria Transformadora de 
Metais, Ld.ª, tendo esta sido já notificada para pagamento voluntário por duas vezes, cumpre-
nos emitir o parecer seguinte: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Nos termos do artigo 24.º, do Regulamento do Sistema de Abastecimento de Água do 
Concelho de Nelas, o ramal de ligação corresponde ao troço de canalização privativo do 
serviço de um prédio, compreendido entre a torneira de suspensão do abastecimento ao prédio 
e a rede pública ou entre esta e qualquer dispositivo de utilização exterior ao prédio. -----------
---- O artigo 20.º do mesmo diploma estabelece que os proprietários ou usufrutuários são 
obrigados a promover o abastecimento dos respectivos prédios, nos seguintes termos: ----------
---- a) Solicitando a ligação da rede de distribuição interior, com os acessórios e equipamentos 
necessários à utilização da água à rede geral; ---------------------------------------------------------- 
---- b) Todas as despesas resultantes das acções previstas na alínea a) deverão ser suportadas 
pelo proprietário ou usufrutuário do prédio. ------------------------------------------------------------
---- No caso concreto, após a prestação do serviço, a empresa devedora foi notificada para 
pagamento por duas vezes: -------------------------------------------------------------------------------- 
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---- - 1.ª notificação em 15/04/2009; --------------------------------------------------------------------- 
---- - 2.ª notificação em 09/06/2009. ---------------------------------------------------------------------
---- Os avisos de recepção foram remetidos a este Município encontrando-se ambos assinados. 
---- A Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, regula as relações jurídico-tributárias geradoras 
da obrigação de pagamento de taxas às autarquias locais. -------------------------------------------- 
---- Segundo o disposto no artigo 3.º da referida lei. -------------------------------------------------- 
---- �As taxas das autarquias locais são tributos que assentam na prestação concreta de um 
serviço público local, na utilização privada de bens do domínio público e privado das 
autarquias locais ou na remoção de um obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares, 
quando tal seja atribuição das autarquias locais, nos termos da lei.� --------------------------------
---- As taxas municipais incidem sobre utilidades prestadas aos particulares ou geradas pela 
actividade dos municípios, designadamente, pela concessão de licenças, prática de actos 
administrativos e satisfação administrativa de outras pretensões de carácter particular. ---------
---- No caso sub judice, o sujeito passivo (Armotec � Indústria Transformadora de Metais, 
Ld.ª, pessoa colectiva que está vinculada ao cumprimento da prestação tributária) beneficiou 
de uma utilidade característica da actividade do município, sendo, portanto, devida a 
respectiva taxa. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O valor em dívida constante da notificação datada de 09/06/2009 é de �49,08. --------------
---- De acordo com o artigo 14.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, sob a epígrafe 
�Caducidade�, o direito a liquidar as taxas caduca se a liquidação não for validamente 
notificada ao sujeito passivo no prazo de quatro anos a contar da data em que o facto 
tributário ocorreu. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Relativamente à prescrição, nos termos do artigo 15.º, as dívidas por taxas às autarquias 
locais prescrevem no prazo de oito anos a contar da data em que o facto tributário ocorreu. O 
n.º 2 do mesmo artigo acrescenta que a citação, a reclamação e a impugnação interrompem a 
prescrição. A paragem dos processos de reclamação, impugnação e execução fiscal por prazo 
superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo faz cessar a interrupção da 
prescrição, somando-se, neste caso, o tempo que decorreu após aquele período ao que tiver 
decorrido até à data da autuação (artigo 15.º, n.º 3, da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro).  
---- Ora, as notificações efectuadas encontra-se dentro do prazo legal de quatro anos referente 
à caducidade (artigo 14.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro), pois o serviço foi 
prestado no ano de 2008. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Portando, não tendo também decorrido o prazo de oito anos relativo à prescrição, deverá o 
sujeito passivo ser responsabilizado pelo pagamento das taxas devidas, nos seguintes termos: 
---- Dispõe o artigo 11.º, alínea c), da Lei das Finanças Locais (Lei n.º 2/2007, de 15 de 
Janeiro): ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Os municípios dispõem de poderes tributários relativamente a impostos e outros tributos 
a cuja receita tenham direito, designadamente: --------------------------------------------------------- 
---- c) Possibilidade de cobrança coerciva de impostos e outros tributos a cuja receita tenham 
direito, nos termos a definir por diploma próprio. ----------------------------------------------------- 
---- Nesta conformidade, dispõe o artigo 78.º, do Código do Procedimento e de Processo 
Tributário, adiante designado por CPPT, que a cobrança de dívidas tributárias pode ocorrer 
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sob a forma de pagamento voluntário ou de cobrança coerciva, acrescentando o n.º 1, do 
artigo 86.º, do CPPT que, ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Findo o prazo de pagamento voluntário, começarão a vencer-se juros de mora nos termos 
das leis tributárias�. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Acrescenta o artigo 88.º, n.os 1 e 4 do mesmo diploma que, após o decurso do prazo 
previsto para pagamento voluntário da divida, será extraída pelos serviços competentes 
certidão de dívida que servirá de base à instauração do processo de execução fiscal. ------------
---- Posto isto e tendo em consideração o princípio da legalidade que constitui o fundamento, 
o critério e o limite de toda a actuação administrativa, resta-nos concluir que, salvo melhor 
opinião, tendo existido notificação válida antes de decorrido qualquer prazo de caducidade, 
ainda se poderá proceder à cobrança coerciva da dívida, devendo ser tomados os 
procedimentos necessários à extracção da respectiva certidão de dívida. -------------------------- 
---- Salvo melhor opinião, é este o nosso parecer. ----------------------------------------------------- 
---- É o que nos cumpre informar, a Senhora Presidente da Câmara superiormente o decidirá.�  
---- Presente, também, uma informação, datada de 7 de Abril de 2011, do Dirigente da 
Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: ---------
---- �I � Historial do processo: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Solicitada a ligação ao ramal de água para o prédio citado, registo n.º 13.472, de 
15/10/2008, o Serviço de Águas procedeu à execução das obras, após notificação 
(05/04/2007; 12/06/2009), a factura ainda não foi regularizada. -------------------------------------
---- II � Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento do Sistema de Abastecimento de Água do Concelho de 
Nelas, Artigo 20.º - Obrigatoriedade de ligação à rede geral: ----------------------------------------
---- 1.1. Os proprietários ou usufrutuários, nos termos do presente regulamento, são obrigados 
a promover o abastecimento dos respectivos prédios, nos seguintes termos: ----------------------
---- a) Solicitando a ligação da rede de distribuição interior, com os acessórios e equipamentos 
necessários à utilização da água, à rede geral, depois de aprovada nos termos do artigo 44.º; --
---- b) Todas as despesas resultantes das acções previstas na alínea a) deverão ser suportadas 
pelo proprietário ou usufrutuário do prédio. ------------------------------------------------------------ 
---- 2. De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais da Câmara Municipal de 
Nelas, Art.º 12.º - Cobrança coerciva: ------------------------------------------------------------------- 
---- 2.1 � Findo o prazo de pagamento voluntário das taxas e outras receitas municipais 
liquidadas e que constituem débitos ao município, começam a vencer-se juros de mora à taxa 
legal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2.2 � Consideram-se em débito todas as taxas e outras receitas municipais, relativamente 
às quais o contribuinte usufruiu de facto, do serviço ou do benefício, sem o respectivo 
pagamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2.3 � O não pagamento das taxas e outras receitas municipais referidas nos números 
anteriores implica a extracção das respectivas certidões de dívida e o seu envio aos serviços 
competentes, para efeitos de execução fiscal. ---------------------------------------------------------- 
---- Nos termos do artigo 14.º - Transformação em receitas virtuais: -------------------------------
---- 2.4 � Os títulos comprovativos das receitas provenientes das taxas previstas na tabela 
anexa cuja natureza o justifique poderão ser debitados ao tesoureiro. ------------------------------
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---- 2.5 � Seguir-se-ão, para o efeito, as regras estabelecidas para a cobrança das receitas 
virtuais com as necessárias adaptações. ----------------------------------------------------------------- 
---- 3. O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) encontra-se 
regulamentado no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22-02, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 162/99, de 14/09, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 02/12, pelo Decreto-Lei n.º 84-A/02, 
de 05/04 e pela Lei n.º 60-A/05, de 30/12, constituindo uma das principais reformas da 
administração financeira e das contas públicas, nos últimos anos, na Administração Local. 
Assim, de acordo com o ponto 2.6.2: -------------------------------------------------------------------- 
---- - As receitas de todas as autarquias locais, seja as que remetem os documentos de 
prestação de contas ao Tribunal de Contas, seja as que estão dispensadas de o fazer, podem 
ser cobradas virtual ou eventualmente. As receitas são cobradas virtualmente se os respectivos 
documentos de cobrança forem debitados ao tesoureiro por deliberação do órgão executivo. 
Estas receitas são movimentadas em �Contas de ordem � Recibos para cobrança�, --------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim, de acordo com o citado e no seguimento do parecer da Jurista Municipal em 
anexo, de forma a extrair uma certidão de dívida, a guia de receita eventual deverá ser 
convertida em receita virtual e consequentemente debitada à tesouraria por deliberação da 
Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Tratando-se de uma questão administrativa relacionada com a cobrança de taxas 
municipais, sou de opinião que se deverá solicitar parecer à Unidade Orgânica 
Administrativa, relativo ao enunciado no ponto anterior. --------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- Presente, ainda, uma informação do Senhor Coordenador Técnico de Expediente Geral, 
Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, servindo de Chefe da Unidade Orgânica 
Administrativa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------- 
---- �Falta de pagamento da despesa de alteração de ramal de água ---------------------------------
---- Face ao despacho de V.ª Ex.ª, exarado na informação da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, desta Câmara Municipal, cumpre-me informar que, para que 
possa ser extraída a necessária certidão, para a cobrança coerciva da dívida, correspondente à 
falta de pagamento das despesas de alteração do ramal de água, de que é devedor a Firma 
Armotec � Indústria Transformadora de Metais, Ld.ª, com sede em Nelas, deverá a respectiva 
guia de receita eventual ser convertida em receita virtual e consequentemente debitada à 
Tesouraria. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para isso e tendo em conta o art.º 14.º, do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, em 
vigor, o débito à Tesouraria depende de deliberação da Câmara Municipal, nos termos do 
ponto 2.6.2 do Pocal. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- É o que me ocorre informar, no entanto V.ª Ex.ª decidirá.� ------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente leu a informação prestada pelo Senhor Coordenador Técnico de 
Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, servindo de Chefe da Unidade 
Orgânica Administrativa e o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição 
Marques, pediu alguns esclarecimentos ao referido Funcionário. ----------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, desde que a dívida corresponda ao 1.º escalão de 
ligação de ramal, aprovar o débito ao Tesoureiro da guia de receita, referente ao pagamento 
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das despesas de alteração de um ramal de água, de que é devedora a Firma Armotec � 
Indústria Transformadora de Metais, Ld.ª, nos termos e de acordo com as informações da 
Jurista em serviço nesta Câmara Municipal, do Dirigente da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares e do Senhor Coordenador Técnico de Expediente Geral, Arquivo 
e Apoio aos Órgãos Autárquicos, servindo de Chefe da Unidade Orgânica Administrativa, 
atrás descritas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.5.FALTA DE PAGAMENTO DA DESPESA DE LIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA 
� DÉBITO AO TESOUREIRO � FERNANDO ALBANO RODRIGUES � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 25 de Março de 2011, da Jurista em serviço nesta 
Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------- 
---- �Falta de pagamento da despesa de ligação do ramal de água. Fernando Albano Rodrigues   
---- Presente informação e pedido de parecer do Dirigente da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, relativamente à falta de pagamento de uma despesa relacionada 
com a ligação de um ramal de água a Fernando Albano Rodrigues, tendo esta sido já 
notificada para pagamento voluntário por duas vezes, cumpre-nos emitir o parecer seguinte: -- 
---- Nos termos do artigo 24.º, do Regulamento do Sistema de Abastecimento de Água do 
Concelho de Nelas, o ramal de ligação corresponde ao troço de canalização privativo do 
serviço de um prédio, compreendido entre a torneira de suspensão do abastecimento ao prédio 
e a rede pública ou entre esta e qualquer dispositivo de utilização exterior ao prédio. -----------
---- O artigo 20.º do mesmo diploma estabelece que os proprietários ou usufrutuários são 
obrigados a promover o abastecimento dos respectivos prédios, nos seguintes termos: ----------
---- a) Solicitando a ligação da rede de distribuição interior, com os acessórios e equipamentos 
necessários à utilização da água à rede geral; ---------------------------------------------------------- 
---- b) Todas as despesas resultantes das acções previstas na alínea a) deverão ser suportadas 
pelo proprietário ou usufrutuário do prédio. ------------------------------------------------------------ 
---- No caso concreto, após a prestação do serviço, a empresa devedora foi notificada para 
pagamento por duas vezes: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- - 1.ª notificação em 15/04/2009; --------------------------------------------------------------------- 
---- - 2.ª notificação em 29/04/2009. ---------------------------------------------------------------------
---- Os avisos de recepção foram remetidos a este Município, sendo que apenas o de 
29/04/209 se encontra assinado. -------------------------------------------------------------------------- 
---- A Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, regula as relações jurídico-tributárias geradoras 
da obrigação de pagamento de taxas às autarquias locais. -------------------------------------------- 
---- Segundo o disposto no artigo 3.º da referida lei. -------------------------------------------------- 
---- �As taxas das autarquias locais são tributos que assentam na prestação concreta de um 
serviço público local, na utilização privada de bens do domínio público e privado das 
autarquias locais ou na remoção de um obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares, 
quando tal seja atribuição das autarquias locais, nos termos da lei.� --------------------------------
---- As taxas municipais incidem sobre utilidades prestadas aos particulares ou geradas pela 
actividade dos municípios, designadamente, pela concessão de licenças, prática de actos 
administrativos e satisfação administrativa de outras pretensões de carácter particular. ---------
---- No caso sub judice, o sujeito passivo (Fernando Albano Rodrigues, pessoa singular que 
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está vinculada ao cumprimento da prestação tributária) beneficiou de uma utilidade 
característica da actividade do município, sendo, portanto, devida a respectiva taxa. ------------
---- O valor em dívida constante da notificação datada de 29/04/2009 é de �32,45. --------------
---- De acordo com o artigo 14.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, sob a epígrafe 
�Caducidade�, o direito a liquidar as taxas caduca se a liquidação não for validamente 
notificada ao sujeito passivo no prazo de quatro anos a contar da data em que o facto 
tributário ocorreu. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Relativamente à prescrição, nos termos do artigo 15.º, as dívidas por taxas às autarquias 
locais prescrevem no prazo de oito anos a contar da data em que o facto tributário ocorreu. O 
n.º 2 do mesmo artigo acrescenta que a citação, a reclamação e a impugnação interrompem a 
prescrição. A paragem dos processos de reclamação, impugnação e execução fiscal por prazo 
superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo faz cessar a interrupção da 
prescrição, somando-se, neste caso, o tempo que decorreu após aquele período ao que tiver 
decorrido até à data da autuação (artigo 15.º, n.º 3, da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro).  
---- Ora, a notificação de 29/04/2009 encontra-se dentro do prazo legal de quatro anos 
referente à caducidade (artigo 14.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro), pois o serviço 
prestado data de 17/11/2006. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Portando, não tendo também decorrido o prazo de oito anos relativo à prescrição, deverá o 
sujeito passivo ser responsabilizado pelo pagamento das taxas devidas, nos seguintes termos: 
---- Dispõe o artigo 11.º, alínea c), da Lei das Finanças Locais (Lei n.º 2/2007, de 15 de 
Janeiro): ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Os municípios dispõem de poderes tributários relativamente a impostos e outros tributos 
a cuja receita tenham direito, designadamente: --------------------------------------------------------- 
---- c) Possibilidade de cobrança coerciva de impostos e outros tributos a cuja receita tenham 
direito, nos termos a definir por diploma próprio. ----------------------------------------------------- 
---- Nesta conformidade, dispõe o artigo 78.º, do Código do Procedimento e de Processo 
Tributário, adiante designado por CPPT, que a cobrança de dívidas tributárias pode ocorrer 
sob a forma de pagamento voluntário ou de cobrança coerciva, acrescentando o n.º 1, do 
artigo 86.º, do CPPT que, ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Findo o prazo de pagamento voluntário, começarão a vencer-se juros de mora nos termos 
das leis tributárias�. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Acrescenta o artigo 88.º, n.os 1 e 4 do mesmo diploma que, após o decurso do prazo 
previsto para pagamento voluntário da divida, será extraída pelos serviços competentes 
certidão de dívida que servirá de base à instauração do processo de execução fiscal. ------------
---- Posto isto e tendo em consideração o princípio da legalidade que constitui o fundamento, 
o critério e o limite de toda a actuação administrativa, resta-nos concluir que, salvo melhor 
opinião, tendo existido notificação válida durante os quatro anos do prazo de caducidade, 
ainda se poderá proceder à cobrança coerciva da dívida, devendo ser tomados os 
procedimentos necessários à extracção da respectiva certidão de dívida, uma vez que os oito 
anos do prazo de prescrição ainda não ocorreram. ---------------------------------------------------- 
---- Salvo melhor opinião, é este o nosso parecer. ----------------------------------------------------- 
---- É o que nos cumpre informar, a Senhora Presidente da Câmara superiormente o decidirá.�  
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---- Presente, também, uma informação, datada de 7 de Abril de 2011, do Dirigente da 
Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a seguir se transcreve: --------- 
---- �I � Historial do processo: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Solicitada a ligação ao ramal de água para o prédio citado, registo n.º 3.053, de 
03/11/2006, o Serviço de Águas procedeu à execução das obras. Contudo, após notificação 
(06/05/2009), a factura ainda não foi regularizada. ---------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento do Sistema de Abastecimento de Água do Concelho de 
Nelas, Artigo 20.º - Obrigatoriedade de ligação à rede geral: ----------------------------------------
---- 1.1. Os proprietários ou usufrutuários, nos termos do presente regulamento, são obrigados 
a promover o abastecimento dos respectivos prédios, nos seguintes termos: ----------------------
---- a) Solicitando a ligação da rede de distribuição interior, com os acessórios e equipamentos 
necessários à utilização da água, à rede geral, depois de aprovada nos termos do artigo 44.º; --
---- b) Todas as despesas resultantes das acções previstas na alínea a) deverão ser suportadas 
pelo proprietário ou usufrutuário do prédio. ------------------------------------------------------------ 
---- 2. De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais da Câmara Municipal de 
Nelas, Art.º 12.º - Cobrança coerciva: ------------------------------------------------------------------- 
---- 2.1 � Findo o prazo de pagamento voluntário das taxas e outras receitas municipais 
liquidadas e que constituem débitos ao município, começam a vencer-se juros de mora à taxa 
legal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2.2 � Consideram-se em débito todas as taxas e outras receitas municipais, relativamente 
às quais o contribuinte usufruiu de facto, do serviço ou do benefício, sem o respectivo 
pagamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2.3 � O não pagamento das taxas e outras receitas municipais referidas nos números 
anteriores implica a extracção das respectivas certidões de dívida e o seu envio aos serviços 
competentes, para efeitos de execução fiscal. ---------------------------------------------------------- 
---- Nos termos do artigo 14.º - Transformação em receitas virtuais: ------------------------------- 
---- 2.4 � Os títulos comprovativos das receitas provenientes das taxas previstas na tabela 
anexa cuja natureza o justifique poderão ser debitados ao tesoureiro. ------------------------------ 
---- 2.5 � Seguir-se-ão, para o efeito, as regras estabelecidas para a cobrança das receitas 
virtuais com as necessárias adaptações. ----------------------------------------------------------------- 
---- 3. O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) encontra-se 
regulamentado no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22-02, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 162/99, de 14/09, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 02/12, pelo Decreto-Lei n.º 84-A/02, 
de 05/04 e pela Lei n.º 60-A/05, de 30/12, constituindo uma das principais reformas da 
administração financeira e das contas públicas, nos últimos anos, na Administração Local. 
Assim, de acordo com o ponto 2.6.2: -------------------------------------------------------------------- 
---- - As receitas de todas as autarquias locais, seja as que remetem os documentos de 
prestação de contas ao Tribunal de Contas, seja as que estão dispensadas de o fazer, podem 
ser cobradas virtual ou eventualmente. As receitas são cobradas virtualmente se os respectivos 
documentos de cobrança forem debitados ao tesoureiro por deliberação do órgão executivo. 
Estas receitas são movimentadas em �Contas de ordem � Recibos para cobrança�, --------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
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---- 1. Assim, de acordo com o citado e no seguimento do parecer da Jurista Municipal em 
anexo, de forma a extrair uma certidão de dívida, a guia de receita eventual deverá ser 
convertida em receita virtual e consequentemente debitada à tesouraria por deliberação da 
Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Tratando-se de uma questão administrativa relacionada com a cobrança de taxas 
municipais, sou de opinião que se deverá solicitar parecer à Unidade Orgânica 
Administrativa, relativo ao enunciado no ponto anterior. --------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- Presente, ainda, uma informação do Senhor Coordenador Técnico de Expediente Geral, 
Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, servindo de Chefe da Unidade Orgânica 
Administrativa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------- 
---- �Falta de pagamento da despesa de alteração de ramal de água ---------------------------------
---- Face ao despacho de V.ª Ex.ª, exarado na informação da Unidade Orgânica de Obras e 
Licenciamentos Particulares, desta Câmara Municipal, cumpre-me informar que, para que 
possa ser extraída a necessária certidão, para a cobrança coerciva da dívida, correspondente à 
falta de pagamento das despesas de alteração do ramal de água, de que é devedor Fernando 
Albano Rodrigues, residente em Nelas, deverá a respectiva guia de receita eventual ser 
convertida em receita virtual e consequentemente debitada à Tesouraria. -------------------------
---- Para isso e tendo em conta o art.º 14.º, do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, em 
vigor, o débito à Tesouraria depende de deliberação da Câmara Municipal, nos termos do 
ponto 2.6.2 do Pocal. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- É o que me ocorre informar, no entanto V.ª Ex.ª decidirá.� ------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, desde que a dívida corresponda ao 1.º escalão de 
ligação de ramal, aprovar o débito ao Tesoureiro da guia de receita referente ao pagamento 
das despesas de alteração de um ramal de água, de que é devedor Fernando Albano 
Rodrigues, nos termos e de acordo com as informações da Jurista em serviço nesta Câmara 
Municipal, do Dirigente da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares e do 
Senhor Coordenador Técnico de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, 
servindo de Chefe da Unidade Orgânica Administrativa atrás descritas. --------------------------- 

 
4 - OBRAS PARTICULARES 

 
4.1.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 
4.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO   
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido 
entre 04 e 15 de Abril de 2011, a qual fica anexa à acta (Anexo II), fazendo dela parte 
integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a licenças e autorizações de construção e utilização emitidas no período 
compreendido entre 04 e 15 de Abril de 2011, a qual fica anexa a esta acta (Anexo III), 
fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------- 
4.1.3.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 15 de Abril de 2011, a qual 
fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ----------------------------------- 
4.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS E ADMISSÕES DE COMUNICAÇÃO 
PRÉVIA OU SUAS PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO 
DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � 
APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos alvarás de licenças e 
admissão de comunicação prévia, ou suas prorrogações, caducadas, precedidas de audiência 
prévia, constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, nos termos da 
alínea d), do número 3, do art.º 71.º, do Dec.Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com 
posteriores alterações, no período compreendido entre 04 e15 de Abril de 2011, a qual fica 
anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------ 
4.3.PEDIDO DE LICENÇA PARA RIPAGEM DE TERRENO PARA 
ARBORIZAÇÃO. LOCAL: CARVALHAS. REQUERENTE: VALDEMAR DA SILVA 
� APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 13 de Abril de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de licença para ripagem de terreno para arborização. Registo n.º 11.497, de 
07/09/2010. Local. Carvalhas. Requerente: Valdemar da Silva. -------------------------------------
---- I. Solicitação do requerente: -------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Foi solicitado pelo requerente licença para proceder à destruição do revestimento 
vegetal do seu terreno, sito ao �Carvalhal�, em Carvalhas, na Freguesia de Senhorim, 
Concelho de Nelas, descrito sob o artigo n.º 3153, a fim de o arborizar com eucaliptos. -------- 
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Sobre o solicitado, informo V.ª Ex.ª que: -------------------------------------------------------- 
---- a) O terreno em causa localiza-se em Espaço Florestal, não incluído em RAN ou REN, de 
acordo com o regulamento do PDM de Nelas. --------------------------------------------------------- 
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---- b) Foi solicitado parecer à Direcção-Geral dos Recursos Florestais (DGRF), nos termos 
do n.º 2, do artigo 1.º, do Decreto-Lei n.º 139/89, de 28/04. ----------------------------------------- 
---- c) A ripagem tem como objectivo a plantação de �Eucaliptos Glóbulos�. ---------------------
---- 2. Da sua análise pode-se concluir que: ------------------------------------------------------------- 
---- a) A ripagem é permitida em Espaço Florestal, de acordo com o que é referido no artigo 
56.º, do Regulamento do PDM. --------------------------------------------------------------------------- 
---- b) A DGRF emitiu um parecer favorável, de acordo com o parecer com referência 
449/UGFDL/FP/11. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) O requerente deverá solicitar autorização à Autoridade Florestal Nacional (AFN) para 
plantação de eucaliptos na propriedade em apreço. ---------------------------------------------------- 
---- 3 � Assim, não vejo inconveniente na pretensão. ------------------------------------------------- 
---- Mais informo que o requerente deverá ser informado do parecer da DGRF, com referência 
449/UGFDL/FP/11. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de licença para ripagem de 
terreno, a fim de ser arborizado com eucaliptos, sito ao �Carvalhal�, em Carvalhas, na 
Freguesia de Senhorim, Concelho de Nelas, descrito sob o artigo n.º 3153, em que é 
requerente Valdemar da Silva, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------ 
4.4.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�ACTIVIDADES DE CONTABILIDADE�. LOCAL: RUA DR. JOSÉ GUILHERME 
FAURE, LOTE 3, LOJA A, EM NELAS. REQUERENTE: CONSULDÃO � 
CONTABILIDADE E SERVIÇOS, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 13 de Abril de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão de mapa de horário para o ano de 2011 �Actividades de 
Contabilidade�. Local: Rua Dr. José Guilherme Faure, Lote 3, Loja A, em Nelas. Requerente: 
Consuldão � Contabilidade e Serviços, Ld.ª. -----------------------------------------------------------
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 4049, de 04/04/2011, o requerente pretende 
aprovação do mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento. -------------------- 
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16.º, 
do regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------ 
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---- 4. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 09:00 h 
às 18:00 h, com paragem para almoço das 12.30h às 14.00h e encerramento semanal ao 
sábado e domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de mapa de horário para o 
estabelecimento de Actividades de Contabilidade, sito na Rua Dr. José Guilherme Faure, Lote 
3, Loja A, em Nelas, em que é requerente a firma Consuldão � Contabilidade e Serviços, Ld.ª, 
nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -----
4.5.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�MEDIAÇÃO DE SEGUROS�. LOCAL: RUA LUÍS DE CAMÕES, EM NELAS. 
REQUERENTE: MEDINELAS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO DE SEGUROS, LD.ª 
� APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 13 de Abril de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão de mapa de horário para o ano de 2011 �Mediação de Seguros�. 
Local: Rua Luís de Camões, em Nelas. Requerente: Medinelas � Sociedade de Mediação de 
Seguros, Ld.ª. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 3989, de 01/04/2011, o requerente pretende 
aprovação do mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento. -------------------- 
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16.º, 
do regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 09:00 h 
às 18:00 h, com paragem para almoço das 12:45h às 14:00h e encerramento semanal ao 
sábado e domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de mapa de horário para o 
estabelecimento de Mediação de Seguros, sito na Rua Luís de Camões, em Nelas, em que é 
requerente a firma Medinelas � Sociedade de Mediação de Seguros, Ld.ª, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------- 
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4.6.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�PASTELARIA E CASA DE CHÁ�. LOCAL: LARGO VEIGA SIMÃO, N.º 10, LOJA 
6, R/C, EM NELAS. REQUERENTE: MAURO FILIPE DE SOUSA BORGES � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 13 de Abril de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão de mapa de horário para o ano de 2011 �Pastelaria e Casa de Chá�. 
Local: Largo Veiga Simão, n.º 10, Loja 6, R/C, em Nelas. Requerente: Mauro Filipe de Sousa 
Borges -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 3879, de 30/03/2011, o requerente pretende 
aprovação do mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento. -------------------- 
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16.º, 
do regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 07:00 h 
às 22:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ------------------------------------ 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de mapa de horário para o 
estabelecimento de Pastelaria e Casa de Chá, sito no Largo Veiga Simão, n.º 10, loja 6, R/C, 
em Nelas, em que é requerente Mauro Filipe de Sousa Borges, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -----------------------------------------
4.7.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�SEGURADORA � IMPÉRIO BONANÇA�. LOCAL: RUA LUÍS DE CAMÕES, N.º 
57, EM NELAS. REQUERENTE: TÂNIA PATRÍCIA GONÇALVES BOIA � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 13 de Abril de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão de mapa de horário para o ano de 2011 �Seguradora � Império 
Bonança�. Local: Rua Luís de Camões, n.º 57, em Nelas. Requerente: Tânia Patrícia 
Gonçalves Boia---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 3996, de 01/04/2011, o requerente pretende 
aprovação do mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento. -------------------- 
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
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---- 1. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16.º, 
do regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 10:30 h 
às 18:00 h, (horário de Verão), das 10:30 h às 17:00 h, (horário de Inverno), com paragem 
para almoço das 13:00h às 14.00h e encerramento semanal domingo. ----------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de mapa de horário para o 
estabelecimento de Seguradora � Império Bonança, sito na Rua Luís de Camões, n.º 57, em 
Nelas, em que é requerente Tânia Patrícia Gonçalves Boia, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------------------------
4.8.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 13 de Abril 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 3260, de 14/03/2011 � �MINI MERCADO�, de Júlio de 
Albuquerque, sito na Rua Rev. Con. Isidoro Martins, n.º 6, em Vilar Seco, com o horário de 
funcionamento das 07:00h às 20:00h, com paragem para almoço das 12:00h às 14.30, sem 
encerramento semanal. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 3508, de 17/03/2011 � �SERRALHARIA� de José Américo 
Loureiro Figueiredo, sito na Rua do Terreiro, n.º 8, em Vilar Seco, com o horário de 
funcionamento de segunda a sexta das 07:00h às 24:00h, ao sábado das 07:00h às 13:00h, 
com paragem para almoço das 12:30h às 13:30h e encerramento semanal ao domingo. ---------
---- - Registo de entrada n.º 3592, de 23/03/2011 � �AGÊNCIA AUTOMOBILÍSTICA�, de 
João Orlando Almeida Costa, sito no Largo Veiga Simão, n.º 1, em Nelas, com o horário de 
funcionamento de segunda a sexta 09:00h às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 12.30h, com 
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paragem para almoço das 12:30h às 14:00h e encerramento semanal ao domingo. ---------------                                                                                                                             
---- - Registo de entrada n.º 3593, de 23/03/2011 � �ESTAÇÃO DE SERVIÇO�, de Carlos 
Figueiredo Mendes, sito na Rua Dr. Eurico, em Nelas, com o horário de funcionamento das 
08:30h às 19:30h, com paragem para almoço das 12:30h às 14.00h e encerramento semanal ao 
domingo a partir das 13:00h. ------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                             
---- - Registo de entrada n.º 3773, de 23/03/2011 � �CLÍNICA DENTARIA� de Dr.ª Carina 
Ferreira, Lda., sito na Rua Dr. Eduardo Maria dos Santos, loja C, em Canas de Senhorim, com 
o horário de funcionamento das 09:00 às 20:00h, com paragem para almoço das 12:00h às 
14:00h e encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada nº 3774, de 29/03/2011 � �CABELEIREIRO�, de Helena Maria 
Alves Mendes Pires, sito na Rua do Comércio, n.º 126, em Canas de Senhorim, com o horário 
de funcionamento das 09:00h às 19:00h, com paragem para almoço das 12:00h às 14:00h e 
encerramento semanal ao domingo e segunda. --------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 3775, de 28/03/2011 � �POSTO DE ABASTECIMENTO - 
DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LDA.�, de Gasprocar, sito na Estrada n.º 234, em 
Nelas, com o horário de funcionamento 06:00h às 23:00h, sem paragem para almoço e 
encerramento semanal. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 3896, de 30/03/2011 � �TALHO�, de Victor Manuel de Jesus, sito 
na Rua Gago Coutinho, n.º 6, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta 
das 08:30h às 19:00h, ao sábado das 08.30h às 13.00h, com paragem para almoço das 12:30h 
às 14:30h e encerramento semanal ao domingo. ------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 3897, de 30/03/2011 � �BARBEARIA�, de Joaquim Manuel da 
Silva Jesus, sito na Rua Gago Coutinho, n.º 4, em Nelas, com o horário de funcionamento de 
segunda a sexta das 09:00h às 19:00h, ao sábado das 08:00h às 12:30h, com paragem para 
almoço das 12:30h 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva. -------------- 
4.9.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 13 de Abril 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. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- 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 3900, de 30/03/2011 � �CAFÉ DO ARCO�, de Manuel Lopes 
Fernandes, sito em Casal Sancho, com o horário de funcionamento das 07:00h às 24:00h, sem 
paragem para almoço e encerramento semanal. -------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 3978, de 31/03/2011 � �CLÍNICA VETERINÁRIA�, de Serravet, 
Lda, sito na Rua Comandante Armando Monteiro, loja 04, em Nelas, com o horário de 
funcionamento de segunda a sexta das 14:30h às 20:00h, ao sábado das 09:30h às 13:00h, sem 
paragem para almoço e encerramento semanal ao domingo. ----------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 3981 de 31/03/2011 � �VENDA DE ELECTRODOMÉSTICOS �, 
de Marcelino Fradique Beja Correia de Carvalho, sito na Av. João XIII, em Nelas, com o 
horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:30h 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 3994, de 01/04/2011 � �COMÉRCIO A RETALHO DE 
ARTIGOS ÓPTICOS, DE ÓPTISUN � ÓPTICAS, LDA�, sito na Rua do Comércio, n.º 127, 
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 12:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 14.30h e 
encerramento semanal ao domingo. ----------------------------------------------------------------------                                                                                                                             
---- - Registo de entrada n.º 3995, de 01/04/2011 � �COMÉRCIO A RETALHO DE 
ARTIGOS ÓPTICOS, DE ÓPTICA MÉDICA DAS BEIRAS�, sito na Rua João de Deus, n.º 
102, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:30 às 19:00h, ao 
sábado das 09:30 às 12:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:30h e encerramento 
semanal ao domingo. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 4123, de 05/04/2011 � �VENDA A RETALHO DE ARTIGOS 
PARA O LAR�, de Decornelas, sito na Av. João XXIII, bloco 6, lote 1, loja 2, em Nelas com 
o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:30h 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 4403, de 12/04/2011 � �SUPERMERCADO� de LIDL & 
COMPANHIA, sito na Av.ª Fortunato de Almeida, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 09:00h às 21:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----
---- - Registo de entrada n.º 4287, de 08/04/2011 � �FRUTARIA QUATRO ESQUINAS�, 
sito na Rua  Keil do Amaral, L3, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 
09:00h às 19:00h,  com paragem para almoço das 12:30h às 14:30h, aos sábados com 
paragem para almoço  das 12.30 às 15:00h e encerramento semanal ao domingo. ----------------
---- - Registo de entrada n.º 4291, de 08/04/2011 � �TELECOMUNICAÇÕES�, de 
COMUNICONELAS, sito na Av.ª João XXIII, Bloco 2, L4, em Nelas, com o horário de 
funcionamento de segunda a sexta das 09:30h 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. ---------
---- À consideração de V.ª Ex.ª� -------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os pedidos de renovação dos mapas de 
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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. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----- Regressou à reunião o Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva. -----------------  

 
5 � INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 
---- Interveio o Senhor Jornalista José Miguel Silva, do Jornal Folha do Centro, questionando  
a Câmara no sentido de saber se a mesma vai, ou não, aderir ao projecto Águas do Mondego.   
---- A Senhora Presidente informou que, numa primeira fase, foi contactada pela Câmara 
Municipal de Mangualde, tendo, nessa altura, declinado o convite por ter muitas reservas 
quanto à viabilidade do projecto. Posteriormente e por uma questão apenas de solidariedade, 
enviou um ofício à �Águas do Mondego�, pedindo dados mais concretos, tais como: custos, 
viabilidade do projecto e outros dados, projecto esse que englobará, eventualmente, as 
Câmaras Municipais de Nelas, Penalva do Castelo, Mangualde, Seia e Oliveira do Hospital, 
estando nesta fase a aguardar a resposta. Informou, também, que as Câmaras Municipais de 
Seia e Oliveira do Hospital terão, para aderir a este projecto, de desvincular-se das �Aguas de 
Zêzere e Côa.� Mais informou que não tomará qualquer decisão que possa prejudicar os 
munícipes do Concelho de Nelas, pelo que só aderirá a este projecto se vir que há vantagens 
para os munícipes deste Concelho. -----------------------------------------------------------------------   
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, reiterou a 
informação da Senhora Presidente da Câmara, afirmando que o Executivo Municipal ia 
aguardar pela resposta ao nosso pedido de informação e que tudo iria ser feito para não 
prejudicar os munícipes do Concelho de Nelas. -------------------------------------------------------- 

 
ENCERRAMENTO 

 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
às quinze horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente acta que foi lida em voz alta por 
mim, ________________________________________, Coordenador Técnico de Expediente 
Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, servindo de Chefe da Unidade Orgânica 
Administrativa, que a redigi, subscrevi e assino, tendo verificado a sua conformidade com a 
minuta já aprovada e assinada. -------------------------------------------------- 
 

A Presidente, 
 

__________________________________________ 
 
 

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

__________________________________________ 
 


