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ACTA N.º 12 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM VINTE E OITO DE 
JUNHO DE DOIS MIL E ONZE  

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

 
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião ordinária anterior, realizada em 
14 de Junho 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: 577.700,61 � (quinhentos e setenta e sete mil 
setecentos euros e sessenta e um cêntimos); - De operações extra orçamentais: 303.962,46 � 
(trezentos e três mil novecentos e sessenta e dois euros e quarenta e seis cêntimos). ------------- 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 

 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou os seguintes assuntos para serem incluídos 
na Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas � Expropriação a José Manuel 
Costa Saraiva � Rectificação - Aprovação; -------------------------------------------------------------  
---- - CPCJ � Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Nelas � Programa �Férias em 
Acção � Verão 2011� � Pedido de apoio financeiro � Aprovação. ---------------------------------- 
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre estes assuntos, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-los na ordem de trabalhos da 
presente reunião, nos termos do artigo 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. -------------------- 
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ORDEM DO DIA 
 

1 � OBRAS PÚBLICAS 
1.1.LIGAÇÃO DA ROTUNDA DAS EIRAS À E.N. N.º 234, EM NELAS � 
EXPROPRIAÇÃO A JOSÉ MANUEL COSTA SARAIVA � RECTIFICAÇÃO - 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 27 de Junho de 2011, do Técnico Superior, Dr. Luis 
Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas ----------------------------------------
---- - Em reunião ordinária realizada em 09/06/2009, a Ex.m.ª Câmara deliberou aprovar a 
expropriação de uma parcela de terreno com a área de 479 m2, a José Manuel Costa Saraiva, 
contribuinte n.º 135159040, residente na Av.ª Dr. Fortunato de Almeida, Vale de Senhorim, 
3520 Nelas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Por lapso, não foi mencionada a inutilização de 10 oliveiras existentes na parcela de 
terreno expropriada com a construção da Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em 
Nelas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Parecer dos Serviços ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- No levantamento inicial efectuado pelos serviços, por lapso, não foram contabilizadas 10 
oliveiras. Assim, solicito a V.ª Ex.ª a aprovação para pagamento de 500,00� /(10 oliveiras x 
50,00 �). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, complementar a deliberação tomada em reunião 
ordinária de 09 de Junho de 2009, autorizando o pagamento de quinhentos euros, ao 
proprietário do terreno, José Manuel Costa Saraiva, correspondente ao pagamento de 10 
oliveiras, existentes no terreno que lhe foi expropriado e inutilizadas com a construção da 
obra �Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas�, nos termos e de acordo com a 
informação do Técnico Superior, atrás descrita. ------------------------------------------------------- 
  

2 � PATRIMÓNIO MUNICIPAL 
 

2.1.VENDA, EM HASTA PÚBLICA, DE PARCELA DE TERRENO, SOBRANTE DAS 
EXPROPRIAÇÕES DA VARIANTE DA AGUIEIRA, EM AGUIEIRA � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 17 de Junho de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Variante da Aguieira � Avaliação de parcela de terreno ----------------------------------------
---- I. Em sequência das ordens de V.ª Ex.ª para se proceder à venda de uma parcela de 
terreno, sobrante das expropriações da Variante da Aguieira, propriedade da Autarquia, 
informo que a parcela corresponde ao Art.º 1884, confrontando a Norte com Variante da 
Aguieira, a Sul e Nascente com Lúcio Marques Pereira e Poente com Caminho. -----------------
---- A sua área é de 247 m2 e localiza-se em espaço urbano tal como definido no PDM do 
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Face ao seu formato aproximado a um triângulo, que não permite aproveitamento 
urbanístico significativo e caso V.ª Ex.ª opte pela venda em hasta pública, proponho o preço 
base de licitação de 2.000,00 � (247,00 m2 x 8,1 �/m2), com lanços mínimos de 100,00 �. ----- 
---- 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. ------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a venda, em hasta pública, de uma parcela 
de terreno, sobrante das expropriações da Variante da Aguieira, em Aguieira, propriedade da 
Autarquia, com a área de 247 m2, inscrita na matriz predial rústica da Freguesia de Aguieira 
sob o art.º n.º 1884 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Nelas sob o n.º 
877/20000704, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Mais foi deliberado, também por unanimidade, realizar a referida hasta pública às 15:00 
horas, do dia 09 de Agosto de 2011, na reunião ordinária marcada para esse dia. ---------------- 
 

3 � DIVERSOS 
 

3.1.SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL � 
AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 1205, datado de 09 de Junho de 2011, do Senhor Secretário de 
Estado da Administração Local, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Termina agora o mandato do XVIII Governo Constitucional. Na oportunidade queria 
agradecer toda a colaboração prestada e dar nota de que fizemos o melhor que pudemos para 
dignificar e afirmar o poder local como pilar da democracia, do desenvolvimento e do bem-
estar das populações. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nunca se faz tudo, mas parto com a consciência de ter realizado o possível no tempo e no 
contexto que conhecemos.� ------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------- 
3.2.PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE NELAS E A ASSOCIAÇÃO 
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANAS DE SENHORIM 
NO ÂMBITO DA VIGILÂNCIA FLORESTAL MÓVEL - APROVAÇÃO 
---- No âmbito da Vigilância Florestal Móvel, foi presente à reunião um protocolo, a celebrar 
entre o Município de Nelas e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas 
de Senhorim, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------- 
----�PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE NELAS E A ASSOCIAÇÃO 
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANAS DE SENHORIM NO 
ÂMBITO DA VIGILÂNCIA FLORESTAL MÓVEL ------------------------------------------------ 
---- Preâmbulo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Floresta é um Património essencial ao desenvolvimento sustentável de um país. No 
entanto, em Portugal, onde os espaços florestais constituem dois terços do território 
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continental, tem-se assistido, nas últimas décadas, a uma perda da rentabilidade e 
competitividade da floresta portuguesa. ---------------------------------------------------------------- 
---- Conscientes de que os incêndios florestais constituem uma séria ameaça à floresta 
portuguesa, que compromete a sustentabilidade económica e social do país, urge abordar o 
problema. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A defesa da floresta contra incêndios, passa de forma essencial por uma política 
preventiva eficaz. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Ciente de que a prevenção e vigilância florestais devem ser efectuados por entidades que 
conheçam de forma profunda o espaço a vigiar e as suas características e que tenham um 
conhecimento cabal das zonas e períodos de risco, bem como das acções e medidas a 
efectivar em caso de necessidade de primeira intervenção. ------------------------------------------
---- O Município de Nelas em colaboração com as Corporações de Bombeiros do Concelho e 
depois de ouvidas as entidades legalmente envolvidas na Protecção Florestal nomeadamente 
a Guarda Nacional Republicana (GNR), Posto de Nelas e Posto de Canas de Senhorim, 
estabelece o presente Protocolo. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A estratégia principal na prevenção dos incêndios florestais no Concelho assenta 
essencialmente no desenvolvimento de acções de vigilância dissuasora, procurando conjugar 
os meios, os recursos humanos e materiais das diversas entidades, tais como GNR, 
Corporações de Bombeiros e o Município de Nelas. ------------------------------------------------- 
---- Como a GNR é a entidade responsável por toda a vigilância no Concelho importa ter e 
dar conhecimento de iniciativas e percursos para que se possam consertar estratégias e 
desenvolver planos de vigilância conjuntos, sem a existência de duplicação de tarefas. --------
---- Cláusula Primeira � Objectivo e Âmbito ---------------------------------------------------------- 
---- O presente protocolo pretende estabelecer um conjunto de linhas de acção e medidas 
tendentes a criar no Concelho uma efectiva rede de protecção da floresta contra incêndios. ---
---- Cláusula Segunda � Actividades a Desenvolver -------------------------------------------------- 
---- 1. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim 
(doravante AHBVCS) terá a responsabilidade de vigilância móvel utilizando para o efeito 
uma viatura com reservatório de água e uma tripulação de 4 (quatro) elementos, Equipas de 
Vigilância Móvel Municipal (EVMM). Estas equipas vão operar em 2 (dois) turnos de 5 
(cinco) horas cada entre as 9:00H (nove) e as 14:00H (catorze) (Turno 1) e entre as 14:00H 
(catorze) e as 19:00H (dezanove) (Turno 2) no período compreendido entre 1 de Julho e 30 
de Setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Será preparado pelo Comando da AHBVCS um Plano de Rotas de Vigilância a 
efectuar na sua Área de Actuação Própria (AAP), com base na Carta de Risco do Concelho 
de Nelas e na avaliação de Risco de Incêndio face às condições meteorológicas. ----------------
---- 3. As EVMM têm como principais responsabilidades a identificação de focos de incêndio 
nascentes no Concelho de Nelas e a sua actuação imediata. Para o efeito vão estar munidos 
de equipamento de Protecção Individual e viatura com equipamento de Combate a Incêndios 
Florestais. Podem ainda, em caso de necessidade e força maior, participar em acções de 
patrulhamento e rescaldo em zonas onde tenham existido incêndios de média e grande 
dimensão, por indicação directa do Comando, com conhecimento do Município de Nelas e da 
GNR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- 4. As equipas vão estar de forma sistemática em vigilância de acordo com o Plano de 
Rotas, passando apenas pelo Quartel para se efectuar a troca de Turnos. --------------------------
---- - a) Ao ser detectado qualquer foco de incêndio é de imediato notificado o Quartel da 
AHBVCS onde vão estar de forma permanente uma equipa de combate a incêndios (ECIN) e 
uma equipa de logística e apoio ao combate (ELAC) e o Serviço Municipal de Protecção 
Civil. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - b) Uma vez chegada a ECIN ao local e em função da situação dará ordem de 
desmobilização à EVMM que irá continuar a sua viagem em função do seu Plano de Rotas. --
---- 5. A AHBVCS tem obrigatoriamente de apresentar junto do Município de Nelas, em cada 
sexta-feira os trajectos diários, bem como um relatório semanal das acções desenvolvidas 
nesse período. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Terceira � Município de Nelas. ---------------------------------------------------------- 
---- 1. O Município de Nelas, para comparticipação das despesas com o Plano de Prevenção 
agora Protocolado, atribui à AHBVCS o valor de 5.000,00 � (cinco mil euros). -----------------
------ 2. O Município de Nelas fica responsável pela divulgação da criação e funcionamento 
destas equipas em Cartaz e/ou eventual Boletim Municipal dedicado ao efeito. -----------------
---- 3. O Município de Nelas poderá a qualquer momento verificar a efectiva realização do 
trabalho de vigilância previsto, conferindo �in loco� o cumprimento das rotas definidas. ------
---- 4. O Município de Nelas elaborará e distribuirá em coordenação com os Corporações de 
Bombeiros Voluntários do Concelho material de divulgação dos quais constem informação 
de Segurança/Prevenção, contactos de emergência, pequeno Manual de actuação em caso de 
Incêndio Florestal, legislação sobre a queima de sobrantes e formas de actuação, bem como 
medidas de carácter preventivo. ------------------------------------------------------------------------- 
---- 5. O Município de Nelas fornecerá os Kit´s com as cartas topográficas onde se encontram 
devidamente localizadas as infra-estruturas florestais (Pontos de Água, Caminhos Florestais, 
Bocas-de-incêndio)�.---------------------------------------------------------------------------------------
---- Este Protocolo vai ser assinado pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, pelo 
Senhor Presidente da Direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Canas de Senhorim e pelo Senhor Comandante dos Bombeiros Voluntários de Canas de 
Senhorim. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo atrás descrito, a celebrar 
entre o Município de Nelas e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas 
de Senhorim, no âmbito da vigilância florestal móvel. ----------------------------------------------- 
----- Ausentou-se da reunião a Senhora Vereadora Maria Antónia Ferreira Casquilha 
de Figueiredo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.3.PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE NELAS E A ASSOCIAÇÃO 
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE NELAS NO ÂMBITO DA 
VIGILÂNCIA FLORESTAL MÓVEL � APROVAÇÃO 
---- No âmbito da Vigilância Florestal Móvel, foi presente à reunião um protocolo, a celebrar 
entre o Município de Nelas e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
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----�PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE NELAS E A ASSOCIAÇÃO 
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE NELAS NO ÂMBITO DA 
VIGILÂNCIA FLORESTAL MÓVEL ----------------------------------------------------------------- 
---- Preâmbulo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Floresta é um património essencial ao desenvolvimento sustentável de um país. No 
entanto, em Portugal, onde os espaços florestais constituem dois terços do território 
continental, tem-se assistido, nas últimas décadas, a uma perda da rentabilidade e 
competitividade da floresta portuguesa. --------------------------------------------------------------- 
---- Conscientes de que os incêndios florestais constituem uma séria ameaça à floresta 
portuguesa, que compromete a sustentabilidade económica e social do país, urge abordar o 
problema. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Defesa da Floresta contra incêndios, passa de forma essencial por uma política 
preventiva eficaz. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Ciente de que a prevenção e vigilância florestais devem ser efectuados por entidades que 
conheçam de forma profunda o espaço a vigiar e as suas características e que tenham um 
conhecimento cabal das zonas e períodos de risco, bem como das acções e medidas a 
efectivar em caso de necessidade de primeira intervenção. ------------------------------------------ 
---- O Município de Nelas em colaboração com as Corporações de Bombeiros do Concelho e 
depois de ouvidas as entidades legalmente envolvidas na Protecção Florestal nomeadamente 
a Guarda Nacional Republicana (GNR), Posto de Nelas e Posto de Canas de Senhorim, 
estabelece o presente Protocolo. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A estratégia principal na prevenção dos incêndios florestais no Concelho assenta 
essencialmente no desenvolvimento de acções de vigilância dissuasora, procurando conjugar 
os meios, os recursos humanos e materiais das diversas entidades, tais como GNR, 
Corporações de Bombeiros e o Município de Nelas. ------------------------------------------------- 
---- Como a GNR é a entidade responsável por toda a vigilância no Concelho importa ter e 
dar conhecimento de iniciativas e percursos para que se possam consertar estratégias e 
desenvolver planos de vigilância conjuntos, sem a existência de duplicação de tarefas. --------
---- Cláusula Primeira � Objectivo e Âmbito ---------------------------------------------------------- 
---- O presente protocolo pretende estabelecer um conjunto de linhas de acção e medidas 
tendentes a criar no Concelho uma efectiva rede de protecção da floresta contra incêndios. ---
---- Cláusula Segunda � Actividades a Desenvolver --------------------------------------------------
---- 1. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas doravante (AHBVN) 
terá a responsabilidade de vigilância móvel utilizando para o efeito uma viatura com 
reservatório de água e uma tripulação de 4 (quatro) elementos, Equipas de Vigilância Móvel 
Municipal (EVMM). Estas equipas vão operar em 2 (dois) turnos de 5 (cinco) horas cada, 
entre as 9:00H (nove) e as 14:00H (catorze) (Turno 1) e entre as 14:00H (catorze) e as 
19:00H (dezanove) (Turno 2), no período compreendido entre 1 de Julho e 30 de Setembro. -
---- 2. Será preparado pelo Comando da AHBVN um Plano de Rotas de Vigilância a efectuar 
na sua Área de Actuação Própria (AAP), com base na Carta de Risco do Concelho de Nelas e 
na avaliação de Risco de Incêndio face às condições meteorológicas. -----------------------------
---- 3. As EVMM têm como principais responsabilidades a identificação de focos de incêndio 
nascentes no Concelho de Nelas e a sua actuação imediata. Para o efeito vão estar munidos 
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de equipamento de Protecção Individual e viatura com equipamento de Combate a Incêndios 
Florestais. Podem ainda, em caso de necessidade e força maior, participar em acções de 
patrulhamento e rescaldo em zonas onde tenham existido incêndios de média e grande 
dimensão, por indicação directa do Comando, com conhecimento do Município de Nelas e da 
GNR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. As equipas vão estar de forma sistemática em vigilância de acordo com o Plano de 
Rotas, passando apenas pelo Quartel para se efectuar a troca de Turnos. --------------------------
---- - a) Ao ser detectado qualquer foco de Incêndio é de imediato notificado o Quartel da 
AHBVN onde vão estar de forma permanente uma equipa de combate a incêndios (ECIN) e 
uma equipa de logística e apoio ao combate (ELAC) e o Serviço Municipal de Protecção 
Civil. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - b) Uma vez chegada a ECIN ao local e em função da situação dará ordem de 
desmobilização à EVMM que irá continuar a sua viagem em função do seu Plano de Rotas. --
---- 5. A AHBVN tem obrigatoriamente de apresentar junto do Município de Nelas, em cada 
sexta-feira os trajectos diários, bem como um relatório semanal das acções desenvolvidas 
nesse período. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Terceira � Município de Nelas ----------------------------------------------------------- 
---- 1. O Município de Nelas, para comparticipação das despesas com o Plano de Prevenção 
agora Protocolado, atribui à AHBVN o valor de 5.000,00 � (cinco mil euros). ------------------
------ 2. O Município de Nelas fica responsável pela divulgação da criação e funcionamento 
destas equipas em Cartaz e/ou eventual Boletim Municipal dedicado ao efeito. -----------------
---- 3. O Município de Nelas poderá a qualquer momento verificar a efectiva realização do 
trabalho de vigilância previsto, conferindo �in loco� o cumprimento das rotas definidas. ------
---- 4. O Município de Nelas elaborará e distribuirá, em coordenação com os Corporações de 
Bombeiros Voluntários do Concelho, material de divulgação dos quais constem informação 
de Segurança/Prevenção, contactos de emergência, pequeno Manual de actuação em caso de 
Incêndio Florestal, legislação sobre a queima de sobrantes e formas de actuação, bem como 
medidas de carácter preventivo. ------------------------------------------------------------------------- 
---- 5. O Município de Nelas fornecerá os Kit´s com as cartas topográficas onde se encontram 
devidamente localizadas as infra-estruturas florestais (Pontos de Água, Caminhos Florestais, 
Bocas-de-incêndio).�. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este Protocolo vai ser assinado pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, pelo 
Senhor Presidente da Direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Nelas e pelo Senhor Comandante dos Bombeiros Voluntários de Nelas. -------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo atrás descrito, a celebrar 
entre o Município de Nelas e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Nelas, no âmbito da vigilância florestal móvel. ------------------------------------------------------- 
---- Regressou à reunião a Senhora Vereadora Maria Antónia Ferreira Casquilha de 
Figueiredo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.4.ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO PLANALTO BEIRÃO � 
EMPRÉSTIMO A MÉDIO E LONGO PRAZOS NO VALOR DE 6.700.000,00 EUROS 
� AUTORIZAÇÃO � APROVAÇÃO  
---- Presente o ofício n.º 0349, datado de 06 de Junho de 2011, da Associação de Municípios 
da Região do Planalto Beirão, com sede em Barreiro de Besteiros, que a seguir se transcreve: 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------
---- Empréstimo a médio e longo prazos ----------------------------------------------------------------
---- Incumbe-me o Senhor Presidente do Conselho Executivo de enviar a V.ª Ex.ª cópia da 
acta da reunião do Conselho Executivo, do passado dia 12 de Maio, onde foi deliberado, por 
unanimidade, contratar um empréstimo nos termos aí descritos. ------------------------------------
---- Mais informo que na reunião da Assembleia Intermunicipal realizada no dia 26 de Maio o 
assunto foi, igualmente, discutido, tendo sido aprovado, por unanimidade. -----------------------
---- Neste contexto solicito, nos termos da Lei, que o assunto seja objecto de discussão e 
deliberação, em sede de reunião de Câmara Municipal, que V.ª Ex.ª mui dignamente preside e 
na próxima reunião da Assembleia Municipal, que se realizará no decorrer do mês de Junho.� 
---- Presente, também, cópia da acta da reunião ordinária da Associação de Municípios da 
Região do Planalto Beirão, da qual se transcreve a parte correspondente à aprovação de um 
empréstimo: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Aos doze dias do mês de Maio do ano de dois mil e onze, pelas dezoito horas, no edifício 
sede da Associação de Municípios, no Vale da Margunda, Borralhal, Barreiro de Besteiros, 
reuniu, ordinariamente, o Conselho Executivo, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -----------
---- - Aprovação da acta da reunião anterior; ----------------------------------------------------------- 
---- - Informações; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Contratação de empréstimo de médio-longo prazos; -------------------------------------------- 
---- - Tarifa da RSU; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Remodelação do edifício administrativo; --------------------------------------------------------- 
---- - Pagamentos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Estiveram presentes: o Sr. Presidente do C.E. e Presidente da C.M. de São Pedro do Sul, 
Dr. António Carlos Ferreira Rodrigues de Figueiredo, os Srs. Vogais do C.E., Srs. Presidentes 
da C.M. de Carregal do Sal, Atílio dos Santos Nunes, da C.M. de Mortágua, Dr. Afonso 
Sequeira Abrantes, da C.M. de Tondela, Dr. Carlos Manuel Marta Gonçalves e da C.M. de 
Santa Comba Dão, Eng.º João António de Sousa Pais Lourenço. ----------------------------------- 
---- Verificando-se haver quórum o Sr. Presidente declarou aberta a reunião, dando início aos 
trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A reunião foi secretariada pelo Secretário Executivo, António de Figueiredo Pereira. ------
---- - Aprovação da acta da reunião anterior. ----------------------------------------------------------- 
---- Depois de lida e posta a discussão foi a acta da reunião de 28 de Abril p. p. aprovada, por 
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Informações. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Foi presente uma informação sobre a reunião havida na CCDRC, representada pela Dr.ª 
Ana Sousa e Dr.ª Alexandra Cardoso, que contou com a presença do Secretário-Geral da 
EGSRA, Dr. Fernando Ferreira, onde foram abordados diversos assuntos relacionados com a 
gestão de resíduos e licenciamento de infraestruturas de tratamento de resíduos. ----------------- 
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---- - Contratação de empréstimo de médio-longo prazos -------------------------------------------- 
---- Foi presente a seguinte informação: ----------------------------------------------------------------- 
---- - Considerando os investimentos efectuados na construção da Central de Valorização 
Orgânica, constituída por uma Unidade de Triagem de Resíduos Urbanos Indiferenciados, 
uma Unidade de Valorização de Resíduos Urbanos Biodegradáveis e uma Unidade de 
Valorização Energética; ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Considerando toda a legislação aplicável quanto à gestão de resíduos, nomeadamente o 
PERSU II, Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro e Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de 
Agosto; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Considerando que todo este investimento teve um custo de 39.500.000,00 euros, 
comparticipados pelo Fundo de Coesão até ao montante de 25.779.575,00 euros e financiado 
pela Concessionária, ao abrigo do Acordo Modificativo, em 7.000.000,00 euros; ----------------
---- - Considerando a obrigatoriedade da realização deste investimento no cumprimento das 
Directivas Comunitárias, quanto ao desvio da matéria orgânica dos aterros e à redução da 
deposição em aterro dos resíduos passíveis de serem valorizados; ---------------------------------- 
---- - Considerando a dívida acumulada de curto prazo de cerca de 6.700.000,00 euros; --------
---- - Considerando a necessidade de transformar esta dívida em médio/longo prazos; ----------
---- - Considerando que a Associação de Municípios possui meios financeiros próprios, que 
podem ser afectados ao pagamento dos encargos resultantes da contratação do empréstimo, 
não sendo necessária a transferência de verbas dos associados; -------------------------------------
---- - Considerando que este empréstimo é excepcionado, não contando para os limites de 
endividamento municipal, pois trata-se de um investimento co-financiado pelos Fundos 
Comunitários; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nestes termos propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- A contratação de um empréstimo de médio/longo prazos, até ao limite de 6.700.000,00 
euros, para suporte da parte dos investimentos referidos não co-financiados. ---------------------
---- Depois de analisada e discutida, o Conselho Executivo deliberou, por unanimidade, 
aprovar a contratação do empréstimo nos termos acima referidos, enviando-se esta 
deliberação à Assembleia Intermunicipal, para aprovação, desenvolvendo-se em seguida os 
demais trâmites legais, para a sua efectivação. --------------------------------------------------------- 
---- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.� ------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva explicou o assunto, tendo resumido a 
proposta transcrita na acta atrás descrita, bem como enunciou os valores enunciados na 
mesma. Informou que todas as Câmaras Municipais associadas da Associação de Municípios 
da Região do Planalto Beirão concordaram com a contratação do empréstimo em referência, 
desde que o mesmo não tenha encargos financeiros para as mesmas, ao contrário do que 
aconteceu com os restantes cinco empréstimos contraídos pela referida associação. ------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral congratulou-se pela prontidão com que o 
Executivo Municipal lhe concedeu os documentos por ele solicitados e lamentou a resposta 
que lhe foi dada pela Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão, visto que, em 
seu entender, aquela Associação tem uma situação patrimonial muito complicada, tem 
prejuízos, e que não era líquido, nem estava demonstrado que a mesma tenha meios próprios 
para pagar o empréstimo em causa. Informou, ainda, que a referida Associação não lhe 
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disponibilizou os documentos por ele solicitados, para assim poder analisar, com rigor e 
transparência, a situação financeira da Associação de Municípios da Região do Planalto 
Beirão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva reafirmou que o empréstimo em 
referência não tinha qualquer encargo financeiro para a Câmara Municipal, que as tarifas não 
iam ser alteradas, que a firma CESPA ia baixar o preço, por tonelada, do lixo tratado e que o 
referido empréstimo ia ser pago com as receitas produzidas pela nova Central de Tratamento 
de Lixos, visto que a nova forma de triagem dos resíduos sólidos urbanos iria aumentar as 
receitas da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão. ------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que se ia abster na votação do 
assunto em análise, pois apesar de concordar que a obra a executar e ser um imperativo legal e 
o empréstimo não trazer encargos financeiros para a Autarquia, tinha dúvidas quanto ao 
destino do empréstimo e quanto aos custos inerentes ao mesmo. Terminou, sugerindo ao 
Executivo Municipal que acompanhe o processo do empréstimo e que seja presente a uma 
próxima reunião de Câmara a minuta do contrato do empréstimo, com a descrição dos 
encargos inerentes ao mesmo. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com cinco votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr. Isaura Leonor Marques Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, Dr. 
Manuel da Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, Maria Antónia 
Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva e duas abstenções, dos 
Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral e Helder José Gomes Ambrósio, na 
qualidade de associada da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão, autorizar 
a referida Associação a contrair um empréstimo de médio/longo prazos, até ao limite de 
6.700.000,00 euros, para suporte da parte dos investimentos referidos na acta atrás descrita e 
não co-financiados pelo Fundo de Coesão, em virtude de na proposta da Associação se 
declarar que o referido empréstimo não tem qualquer encargo financeiro para a Autarquia. O 
presente assunto deverá ser presente à próxima sessão da Assembleia Municipal de Nelas. ---- 
---- O Senhor Vereador, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, apresentou a declaração 
de voto, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------- 
---- �Relativamente ao assunto em apreciação, Associação de Municípios da Região do 
Planalto Beirão � Empréstimo a médio e longo prazo no valor de 6.700.000,00 euros � 
Autorização � Aprovação --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - A necessidade de a Associação de Municípios efectuar os investimentos em causa; ------ 
---- - O facto de, desses investimentos, resultarem melhorias de ordem ambiental que se 
reflectirão positivamente na qualidade de vida das populações, particularmente das gerações 
futuras; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - O valor do financiamento a obter ser passível de garantia por meios próprios da 
Associação, não carecendo da prestação de qualquer garantia pelos municípios seus 
associados; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - As prestações de capital e juros a pagar, serem suportadas inteiramente por receitas 
próprias da Associação, não constituindo qualquer encargo presente, ou futuro, para os 
associados; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- - O valor não contribuir para os limites de endividamento do município legalmente 
calculados. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Julgo estarem reunidas as condições para que, em consciência, a bem do município e dos 
seus munícipes, vote favoravelmente a proposta de deliberação apresentada. ---------------------
---- A declaração de voto, atrás descrita, foi também subscrita pela Senhora Presidente da 
Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques Figueiredo Silva Pedro e pelos Senhores Vereadores, 
Dr. Manuel da Conceição Marques, Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. 
Jorge David Sousa Paiva. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral e Helder José Gomes Ambrósio, 
afirmaram que, posteriormente, iriam apresentar uma declaração de voto. ------------------------
---- Assim, no dia 04 de Julho de 2011 foi apresentada, pelos Senhores Vereadores, Adelino 
José Borges Amaral e Helder José Gomes Ambrósio, a declaração de voto, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ponto 3.4. � Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão � Empréstimo a 
médio e longo prazo no valor de 6.700.000,00 euros � Autorização � Aprovação ----------------
---- Declaração de Voto ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Os Vereadores do Partido Socialista aprovam a decisão da Associação de Municípios da 
Região do Planalto Beirão, de levar a efeito os investimentos na construção de Central de 
Valorização Orgânica, que inclui Unidades de Triagem de Resíduos Urbanos Indiferenciados, 
de Valorização de Resíduos Urbanos Biodegradáveis e de Valorização Energética, com custo 
total de 39.500.000,00 �, sendo 25.779.575,00 � financiados pelo Fundo de Coesão e 
7.000.000,00 � pela Concessionária. --------------------------------------------------------------------- 
---- Consideram como notas positivas do pedido de contratação de empréstimo, no valor de 
6.700.000,00 �, da responsabilidade da AMRPB, correspondente ao valor da diferença entre o 
custo total do investimento e os valores comparticipados, acima referidos: -----------------------
---- - A não necessidade de transferências de verbas dos Municípios associados; ----------------
---- - O seu carácter excepcional, não contando para os limites de endividamento dos 
Municípios associados; ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Possibilita a concretização de investimento necessário ao cumprimento das Directivas 
Comunitárias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Colocam algumas reservas, em relação à capacidade financeira da Associação, tendo em 
conta as informações prestadas, nomeadamente: ------------------------------------------------------ 
---- - Das contas do Exercício de 2010 ressalta uma situação patrimonial deficitária, com um 
Passivo total de 82,4 M�; ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Não é claro que a estrutura de custos existente, que condiciona os Resultados 
apresentados, comporte os custos derivados do empréstimo, nem é apresentado qualquer 
estudo que justifique as alterações decorrentes do investimento; ------------------------------------
---- - Em 31 de Dezembro a Associação tinha dívidas a terceiros de 36 M�, tendo a receber de 
terceiros apenas metade desse valor, ou seja, 18 M�. Na ausência de informação presume-se 
que a situação actual seja semelhante; ------------------------------------------------------------------- 
---- - Não tendo sido facultados os valores das dívidas de cada um dos Municípios associados, 
fica por saber se a liquidação de todas essas dívidas seria ou não suficiente para a Associação 
garantir o financiamento da sua parte no investimento; ----------------------------------------------- 
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---- - A necessidade de transformar dívida de curto prazo de 6,7 M� em dívida de 
médio/longo prazo, como justificação do recurso ao empréstimo, contraria a sua legitimação 
para financiamento do investimento. -------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, os Vereadores do Partido Socialista abstêm-se na votação da autorização para 
contratação deste empréstimo, deixando ainda as seguintes recomendações: ----------------------
---- - O desenvolvimento deste assunto deve ser acompanhado pelo Executivo Municipal. 
Deve ser trazida a uma próxima reunião e sujeita a deliberação de Câmara, a minuta do 
contrato com entidade bancária, para se conhecerem os custos associados á contratação do 
empréstimo; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Do Contrato deve constar explicitamente a finalidade do empréstimo; ----------------------
---- - A contratação deste empréstimo e os custos associados não poderão, de forma alguma, 
justificar qualquer agravamento de taxas de recolha de resíduos a suportar pelo Munícipes.� --
3.5.CPCJ � COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE NELAS � 
PROGRAMA �FÉRIAS EM ACÇÃO � VERÃO 2011� � PEDIDO DE APOIO 
FINANCEIRO � APROVAÇÃO 
---- Presente o ofício n.º 200/11, datado de 20 de Junho de 2011, da CPCJ � Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens de Nelas, com sede em Nelas, que a segui se transcreve: ------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Programa �Férias em Acção � Verão 2011� ------------------------------------------------------- 
---- No âmbito da intervenção desta Comissão de Protecção e do acompanhamento dos 
menores com processos de promoção e protecção instaurados, vimos solicitar a V.ª Ex.ª a 
integração no Programa �Férias em Acção�, proposto pelo Município, das seguintes crianças: 
---- - Luis Carlos Pereira Cardoso; - Cátia Nelas Anceriz; - João Manuel Almeida Reis. --------
---- Tendo em conta os contextos sócio-familares em que estas se encontram inseridas, de 
grande fragilidade e de grave carência económica, solicitamos ainda a V.ª Ex.ª uma atenção 
particular e o apoio necessário e indispensável para que as mesmas possam beneficiar 
gratuitamente do serviço de almoço, sem o qual não poderão participar neste programa.� ------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, integrar no Programa �Férias em Acção - Verão 
2011�, proposto por este Município, as seguintes crianças: Luis Carlos Pereira Cardoso; Cátia 
Nelas Anceriz e João Manuel Almeida Reis, bem como autorizar o pagamento dos almoços 
das referidas crianças durante o referido Programa. --------------------------------------------------- 

 
4 � CONTABILIDADE 

 
4.1.PEDIDO DE LIGAÇÃO AO RAMAL DE ÁGUA REQUERIDO PELA FIRMA 
ARMOTEC � INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE METAIS, LD.ª. LOCAL: 
ZONA INDUSTRIAL 1, DE NELAS � ANULAÇÃO DE DÉBITO AO TESOUREIRO 
---- Presente uma informação, datada de 13 de Junho de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Falta de pagamento da despesa de ligação ao ramal de água � Pedido de arquivo do 
processo. Prevaricador: Armotec � Indústria Transformadora de Metais, Ld.ª. Local: Zona 
Industrial n.º 1, em Nelas. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- I � Historial do processo: ----------------------------------------------------------------------------- 
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---- 1. No dia 15/10/2008, com registo de entrada n.º 13472, a empresa requerente solicitou a 
ligação ao ramal de água para o edifício que pretendia erigir na Zona Industrial 1, de Nelas. --
---- 2. No seguimento das nossas notificações, datadas de 17/10/2008, 15/04/2009 e 
09/06/2009, a factura ainda não foi regularizada. ------------------------------------------------------ 
---- 3. Assim sendo, no dia 26/04/2011, foi deliberado pela Câmara Municipal a conversão da 
dívida em guia de receita virtual e consequentemente ser debitada na Tesouraria. ---------------
---- 4. No entanto, no dia 20/05/2011, com registo de entrada n.º 5855, a empresa requerente 
solicita o arquivo deste processo de ligação de ramal de água e respectiva guia, alegando que 
a ligação nunca foi executada. Efectivamente, os Serviços de Água confirmam, em 
24/05/2011, que o serviço não foi efectuado, de acordo com registo em anexo. ------------------
---- 5. Inquiridos os funcionários, apurou-se que houve alguma confusão relativo à realização 
dos trabalhos quando na realidade não foram executados. -------------------------------------------- 
---- II � Parecer dos Serviços ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim, de forma a regularizar esta situação, não vejo inconveniente na petição e 
proponho o arquivo do pedido e a respectiva extinção da dívida, visto que o trabalho não foi 
executado. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, anular o débito ao Tesoureiro da guia de receita 
n.º 2/2011, no valor de 50,31 euros, emitida em nome da firma Armotec � Indústria 
Transformadora de Metais, Ld.ª, referente ao pagamento das despesas de ligação de um ramal 
de água, que por lapso dos serviços foi deliberado converter em receita virtual, em reunião 
ordinária pública desta Câmara Municipal, realizada em 26 de Abril de 2011, em virtude do 
serviço nunca ter sido executado, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------ 
4.2.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES 
DO PLANO DE 2011 � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal para o ano de 
2011, n.º 11, e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2011, n.º 8, as quais ficam 
anexas a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ------------------------------- 

 
5 � LOTEAMENTOS 

 
5.1.OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO N.º 03/2011/CMN � JARDINS DO PARQUE � 
LOCAL: AREAL, FREGUESIA DE NELAS � RECTIFICAÇÃO � ADITAMENTO - 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 17 de Junho de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Operação de loteamento n.º 03/2011/CMN � �Jardins do Parque� � Rectificação � 
Aditamento � Aprovação. Local: Nelas � Areal. ------------------------------------------------------- 
---- No seguimento da deliberação tomada em Reunião de Câmara de 10 de Maio de 2011, foi 
feito o registo do respectivo loteamento no Serviço de Finanças de Nelas que criaram alguns 
entraves no registo da parcela destinada a Espaços Verdes e de Utilização Colectiva, dado que 
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se pretendia a criação de um artigo matricial para a parcela a incluir no domínio privado 
municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Deste modo, a solução proposta passa por contemplar essa parcela com um lote de 
construção destinado a Espaços Verdes e de Utilização Colectiva e Equipamentos de 
Utilização Colectiva. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, solicito a V.ª Ex.ª a aprovação do aditamento da operação de loteamento com as 
seguintes especificações: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com alterações 
posteriores, a operação de loteamento está sujeita a licenciamento. --------------------------------- 
---- 2. A pretensão localiza-se em Espaço Urbano 1, zona residencial R1, de acordo com o 
Título III, Secção II, conjugada com a alínea a), do ponto 5, do artigo 28.º, do Regulamento 
do PDM de Nelas, aprovado em Resolução do Conselho de Ministros n.º 66/93. ----------------
---- 3. Em toda a construção terá de ser cumprido o disposto no R.G.E.U. -------------------------
---- 4. A implantação das edificações a erigir no lote deverá observar o disposto na planta de 
síntese, desenho n.º 2, de Junho de 2011. --------------------------------------------------------------- 
---- 5. Características do loteamento: -------------------------------------------------------------------- 
----- a) Área total do terreno: ___________ 19.442 m2; ----------------------------------------------
----- b) Área total do terreno a lotear: _____ 9.442 m2; -----------------------------------------------
---- c) Área Sobrante: _________________ 10.000 m2; --------------------------------------------- 
---- d) Área total de área de cedência a incluir no domínio público, � 3.276 m2: -----------------
---- Área de cedência destinada a: 1. Acesso às garagens � 1.020 m2; 2. Estacionamento � 690 
m2; 3. Passeios � 1.566 m2; ------------------------------------------------------------------------------- 
---- e) Espaços Verdes e de Utilização Colectiva e Equipamento de Utilização Colectiva, 
parcela identificada com lote n.º 9, a incluir no domínio privado municipal � 3.171 m2; --------
---- f) N.º de estacionamentos: 53 (cinquenta e três): 8 lugares de estacionamento privativo; 45 
lugares de estacionamento ao público; ------------------------------------------------------------------ 
---- g) Os lotes numerados de 1 a 8 destinam-se a edifícios unifamiliares em banda, 
respeitando o alçando conjunto em anexo. ------------------------------------------------------------- 
---- h) O lote n.º 9 destina-se a Espaços Verdes e de Utilização Colectiva e Equipamento de 
Utilização Colectiva, a incluir no domínio privado municipal � 3.171 m2; ----------------------- 
---- i) N.º de lotes: - 9 (nove), numerados de 1 a 9;  ---------------------------------------------------
---- j) N.º de fogos � 8 (oito); ----------------------------------------------------------------------------- 
---- k) 1. Área total dos lotes - 6.166 m2; ----------------------------------------------------------------
----      2. Área dos lotes: Lote 1 - 455 m2; Lote 2 - 355 m2; Lote 3 - 365 m2; Lote 4 - 335 m2; 
Lote 5  - 335 m2; Lote 6 - 350 m2; Lote 7 - 340 m2; Lote 8 - 460 m2; Lote 9 � 3.171 m2; --------
---- l). 1. Área total de implantação máxima: - 1.448 m2; --------------------------------------------
-------  2. Área máxima de implantação dos lotes: Lote 1 - 156 m2; Lote 2 - 156 m2; Lote 3 - 
156 m2; Lote 4 � 156 m2; Lote 5 - 156 m2; Lote 6 - 156 m2; Lote 7 - 156 m2; Lote 8 - 156 m2; 
Lote 9 � 200 m2; --------------------------------------------------------------------------------------------
---- m) 1. Área total de implantação máxima das moradias: - 960 m2; ------------------------------
-------   2. Área máxima de implantação das moradias: Lote 1 - 120 m2; Lote 2 - 120 m2; Lote 
3 - 120 m2; Lote 4 - 120 m2; Lote 5 - 120 m2; Lote 6 - 120 m2; Lote 7 - 120 m2; Lote 8 - 120 
m2; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
Fls.__________ 

Reunião de 28-06-2011 

 

15

----  n) 1. Área total de implantação máxima dos anexos: - 288 m2; --------------------------------
------    2. Área máxima de implantação dos anexos: Lote 1 - 36 m2; Lote 2 - 36 m2; Lote 3 - 
36 m2; Lote 4 - 36 m2; Lote 5 - 36 m2; Lote 6 - 36 m2; Lote 7 - 36 m2; Lote 8 - 36 m2; ---------- 
---- o) Área total de implantação máxima de edificações destinadas a equipamentos: - 200 m2; 
- Lote 9 � 200 m2; ------------------------------------------------------------------------------------------   
---- p) 1. Área Bruta de Construção total máxima dos lotes: - 3.048 m2; -------------------------- 
----     2. Área Bruta de Construção máxima dos lotes: Lote 1 - 356 m2; Lote 2 - 356 m2; Lote 
3 - 356 m2; Lote 4 - 356 m2; Lote 5 - 356 m2; Lote 6 - 356 m2; Lote 7 - 356 m2; Lote 8 - 356 
m2; Lote 9 � 200 m2; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- q) 1. Área Bruta de Construção total das moradias: - 2.560 m2; --------------------------------
----     2. Área Bruta de Construção das moradias: Lote 1 - 320 m2; Lote 2 - 320 m2; Lote 3 - 
320 m2; Lote 4 - 320 m2; Lote 5 - 320 m2; Lote 6 - 320 m2; Lote 7 - 320 m2; Lote 8 - 320 m2; -
---- r) 1. Área Bruta de Construção total dos anexos: - 288 m2; ------------------------------------ 
----      2. Área Bruta de Construção dos anexos: Lote 1 - 36 m2; Lote 2 - 36 m2; Lote 3 - 36 
m2; Lote 4 - 36 m2; Lote 5 - 36 m2; Lote 6 - 36 m2; Lote 7 - 36 m2; Lote 8 - 36 m2; ------------- 
---- s) Área Bruta de Construção de edificações destinadas a equipamentos: - 200 m2; - Lote 9 
� 200 m2; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- t) Área bruta de construção total de acordo com a alínea j), do artigo 3.º, do regulamento 
do P.D.M. - 2.768 m2; ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- u) N.º de pisos das moradias: 2 Pisos acima da cota de soleira + recuado; --------------------
---- v) N.º de pisos dos anexos e de edificações destinadas a equipamentos: 1 Piso acima da 
cota de soleira; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- w) Cércea (de acordo com a alínea p), do n.º 3, do Regulamento do PDM): ------------------
---- - das moradias unifamiliares - 7m; ------------------------------------------------------------------
---- - dos anexos - 3 m; -------------------------------------------------------------------------------------
----  - das edificações destinadas a equipamentos � 3 m; -------------------------------------------- 
---- x) Índice de utilização: 0,29 (=2.768 m2 / 9.442m2); ---------------------------------------------
---- y) Percentagem de ocupação do solo: 15% (=1.448 m2 / 9.442m2) ----------------------------
---- À superior consideração.� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A pedido da Senhora Presidente da Câmara, o Senhor Eng.º Luís Almeida explicou o 
assunto, tendo afirmado que alterou o loteamento inicial, criando o lote n.º 9, destinado a 
Equipamentos de Utilização Colectiva. -----------------------------------------------------------------  
---- A Câmara deliberou, por maioria, com cinco votos favoráveis, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, 
Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, Maria 
Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva e dois votos contra, 
dos Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral e Hélder José Gomes Ambrósio, 
aprovar a rectificação à operação de loteamento n.º 03/2011/CMN � �Jardins do Parque�, sita 
ao Areal, Freguesia de Nelas, em terreno adquirido por esta Câmara Municipal, aprovado em 
reunião ordinária de 10 de Maio de 2011, o qual passa a ter a redacção constante na 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------------------------- 
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6.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ART.º 65.º, DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI N.º 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
6.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO  
---- 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 06 e 17 de Junho de 2011, a qual fica anexa à acta (Anexo II), fazendo dela parte 
integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a licenças e autorizações de construção e utilização emitidas no período 
compreendido entre 06 e 17 de Junho de 2011, a qual fica anexa a esta acta (Anexo III), 
fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------- 
6.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
ENTRADOS NOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos e autorizações administrativas de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados nos Serviços de 
Urbanização e Edificação no período compreendido entre 06 e 17 de Junho de 2011, a qual 
fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------- 
6.2.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS 
DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100º. E 101º., 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 08 e 20 de Junho de 2011, 
constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta 
(Anexo V), fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------------------------- 
---- Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio. ------------- 
 6.3.CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CANAS DE SENHORIM � PEDIDO DE 
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS MUNICIPAIS - TAXAS URBANÍSTICAS 
RELATIVAS À OBRA DE AMPLIAÇÃO DO LAR E CENTRO DE DIA DE CANAS 
DE SENHORIM � ISENTAR, OU REDUZIR, OU INDEFERIR O PEDIDO � 
APROVAÇÃO 
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---- Presente a informação n.º 44/2011, datada de 15 de Junho de 2011, dos Serviços Técnicos 
de Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais � Registo n.º 6404, de 01/06/2011 
- Taxas urbanísticas relativas à obra de ampliação do Lar e Centro de Dia de Canas de 
Senhorim � Isentar, ou Reduzir, ou Indeferir o pedido. Local: Canas de Senhorim. 
Requerente: Centro Social e Paroquial de Canas de Senhorim --------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento das taxas municipais devidas pela 
emissão de alvará de ampliação, aviso de obra e do livro de obra, ao abrigo do n.º 2, da alínea 
c), do artigo 5.º, do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, conforme 
fotocópias em anexo das respectivas certidões. -------------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento legal: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, n.º 2, da alínea 
c), do artigo 5.º: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Na medida do interesse público municipal de que se revistam os actos cujo 
licenciamento se pretende obter, ou as prestações de serviços requeridas, podem ainda 
beneficiar de isenção, ou de redução do pagamento de taxas e outras receitas municipais: ------
---- - Alínea c) As associações religiosas, culturais, desportivas, profissionais, ou recreativas, 
legalmente constituídas e as comissões fabriqueiras de igrejas e capelas pelas actividades que 
se destinem, directamente, à realização dos seus fins estatutários; ---------------------------------- 
---- 2. As isenções e reduções referidas no número anterior não afastam a necessidade de 
apresentação de requerimento dirigido à Câmara Municipal das necessárias licenças, quando 
devidas, nos termos da lei, ou Regulamento Municipal, nem dispensam o prévio 
licenciamento municipal a que houver lugar. ----------------------------------------------------------- 
---- 3. As isenções e reduções referidas no n.º 2 serão concedidas por deliberação da Câmara 
Municipal mediante requerimento dos interessados e apresentação de prova da qualidade em 
que requerem e dos requisitos exigidos para a concessão da isenção ou redução. ----------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Os interessados apresentaram um requerimento de isenção do pagamento das taxas 
municipais pela emissão do alvará de ampliação, aviso de obra e livro de obra, por ser 
considerada uma associação religiosa. ------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, como o pedido se encontra devidamente instruído, deixo à consideração 
de V.ª Ex.ª isentar, reduzir, ou indeferir o pedido. ----------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o Centro Social e Paroquial de Canas de 
Senhorim, com sede em Canas de Senhorim, do pagamento das taxas municipais devidas pela 
emissão de alvará de ampliação, aviso de obra e do livro de obra, relativas à obra de 
ampliação do Lar e Centro de Dia de Canas de Senhorim, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -----------------------------------------
---- Regressou à reunião o Senhor Vereador Helder José Gomes Ambrósio. ----------------- 
6.4.ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL DE MOREIRA � 
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS MUNICIPAIS - TAXAS 
PELA LICENÇA DE REALIZAÇÃO DE UM DIVERTIMENTO PÚBLICO E 
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LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO DE FESTA POPULAR NOS DIAS 01, 02 E 03 DE 
JULHO DE 2011 � ISENTAR, OU REDUZIR, OU INDEFERIR O PEDIDO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 17 de Junho de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais � Taxas pela licença de realização 
de um divertimento público e licença especial de ruído de festa popular nos dias 01, 02 e 03 
de Julho de 2011 � Isentar, ou Reduzir, ou Indeferir o pedido. Local: Largo do Eirô, em 
Moreira de Baixo ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento das taxas municipais devidas pela 
licença de divertimento público e licença especial de ruído � Festas Populares � Arraial � 
�Festa do Rio�, no Largo do Eirô, em Moreira de Baixo, a decorrer nos dias 01, 02 e 03 de 
Julho de 2011, com início às 14:00 horas e términus às 04:00 horas, ao abrigo do n.º 2, da 
alínea c), do artigo 5.º, do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, conforme 
fotocópias em anexo das respectivas certidões. -------------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento legal: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, n.º 2, da alínea 
c), do artigo 5.º: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Na medida do interesse público municipal de que se revistam os actos cujo 
licenciamento se pretende obter, ou as prestações de serviços requeridas, podem ainda 
beneficiar de isenção, ou de redução do pagamento de taxas e outras receitas municipais: ------
---- - Alínea c) As associações religiosas, culturais, desportivas, profissionais, ou recreativas, 
legalmente constituídas e as comissões fabriqueiras de igrejas e capelas pelas actividades que 
se destinem, directamente, à realização dos seus fins estatutários; ---------------------------------- 
---- 2. As isenções e reduções referidas no número anterior não afastam a necessidade de 
apresentação de requerimento dirigido à Câmara Municipal das necessárias licenças, quando 
devidas, nos termos da lei, ou Regulamento Municipal, nem dispensam o prévio 
licenciamento municipal a que houver lugar. ----------------------------------------------------------- 
---- 3. As isenções e reduções referidas no n.º 2 serão concedidas por deliberação da Câmara 
Municipal mediante requerimento dos interessados e apresentação de prova da qualidade em 
que requerem e dos requisitos exigidos para a concessão da isenção ou redução. ----------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Os interessados apresentaram um requerimento de isenção do pagamento das taxas 
municipais pela emissão do alvará de licença especial de ruído, por ser considerada uma 
associação sem fins lucrativos, recreativa e cultural. -------------------------------------------------- 
---- NOTA: Pelo facto da participação ser gratuita para os participantes, de acordo com o 
Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, a licença de divertimento público tem o valor da 
taxa de 0,00 �. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, como o pedido se encontra devidamente instruído, deixo à consideração 
de V.ª Ex.ª isentar, reduzir, ou indeferir o pedido. ----------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a Associação Desportiva, Recreativa e 
Cultural de Moreira, do pagamento das taxas municipais devidas pela licença de divertimento 
público e licença especial de ruído, referente às Festas Populares, Arraial, �Festa do Rio�, no 
Largo do Eirô, em Moreira de Baixo, a decorrer nos dias 01, 02 e 03 de Julho de 2011, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------- 
6.5.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
ESPLANADA. LOCAL: RUA DO POMBAL, EM NELAS. REQUERENTE: NUNO 
MANUEL PEGAS AMARAL � APROVAÇÃO    
---- Presente uma informação, datada de 20 de Junho de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de licenciamento de ocupação da via pública com esplanada. Local: Rua do 
Pombal, em Nelas. Requerente: Nuno Manuel Pegas Amaral ---------------------------------------
---- I. Foi solicitado à Sr.ª Presidente da Câmara o licenciamento para ocupação da via 
pública, com mesas e cadeiras, numa área de 20,00 metros quadrados (5,00 m x 4,00 m), 
durante os meses de Julho e Agosto do corrente ano, em frente ao seu estabelecimento �Bar 
Forum�. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. Assim, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de ocupação da via 
pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento de ocupação da via 
pública com mesas e cadeiras, requerida por Nuno Manuel Pegas Amaral, junto do seu 
estabelecimento de �Bar Forum�, sito na Rua do Pombal, em Nelas, nos termos e de acordo 
com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------- 
6.6.PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�SUPERMERCADO�. LOCAL: AV.ª 21 DE MARÇO, N.º 7, EM SANTAR. 
REQUERENTE: FEIRA SHOP, PRODUTOS ALIMENTARES, LD.ª � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 20 de Junho de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de alteração de mapa de horário para o �Supermercado�. Local: Av.ª 21 de 
Março, n.º 7, em Santar. Requerente: Feira Shop, Produtos Alimentares, Ld.ª -------------------- 
---- 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 de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a), do artigo 7.º, do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés-restaurantes) poderão estar abertos até às 02 
horas de todos os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------ 
---- III. 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. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na alteração do mapa de horário, com o 
horário de funcionamento do horário de Verão das 09:15 h às 18:30 h, no horário de Inverno 
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das 09:15 h às 18:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h às 15:00 h e encerramento 
semanal ao domingo. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de mapa de horário para o 
estabelecimento de Supermercado, sito na Av.ª 21 de Março, n.º 7, em Santar, em que é 
requerente a firma Feira Shop, Produtos Alimentares, Ld.ª, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------- 
6.7.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�CAFÉ LOBO NEGRO�. LOCAL: AV.ª 9 DE JULHO, EM LAPA DO LOBO. 
REQUERENTE: MARIA NATÁLIA BORGES DA SILVA � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 20 de Junho de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de renovação de mapa de horário para o ano de 2011 �Café Lobo Negro�. Local: 
Av.ª 9 de Julho, em Lapa do Lobo. Requerente: Maria Natália Borges da Silva ------------------ 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 6921, de 16/06/2011, o requerente pretende a 
renovação do mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento. -------------------- 
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16.º, 
do regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário, das 06:00 h 
às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ------------------------------------ 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a renovação do mapa de horário para o 
estabelecimento Café Lobo Negro, sito na Av.ª 9 de Julho, em Lapa do Lobo, em que é 
requerente Maria Natália Borges da Silva, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------------------------------- 
6.8.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 15 de Junho 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 6422, de 02/06/2011 � �Motonelas, Ld.ª�, sito na Av.ª da 
Liberdade, S/N, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00h às 
20:00h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e 
encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 6615, de 07/06/2011 � �Perfumaria Maser Portugal, Ld.ª�, sito no 
Edifício Central, Loja 2, Av.ª João XXIII, em Nelas, com o horário de funcionamento de 
segunda a sexta das 09:30 h às 19:00 h, ao sábado das 10:00 h às 12:30 h, com paragem para 
almoço das 12:30 h às 14:30h e encerramento semanal ao sábado à tarde e domingo. ----------- 
---- - Registo de entrada n.º 6728, de 09/06/2011 � �Beiraneves, Soc. Med. Imob. Unipessoal, 
Ld.ª�, sito na Rua Gago Coutinho, n.º 38, em Nelas, com o horário de funcionamento de 
segunda a sexta das 09:30 h às 19:00 h, ao sábado das 10:00 h às 12:30 h, com paragem para 
almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao domingo. ------------------------------                                                                                                
---- - Registo de entrada n.º 6747, de 09/06/2011 � �Manutenção e Reparação de 
Automóveis�, de João António Lopes Oliveira, sito na Estrada Nova, em Casal Sancho, com o 
horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00 h às 18:00 h, ao sábado das 09:00 h às 
12:30 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao sábado 
à tarde e domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À consideração de V.ª Ex.ª� -------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, 
atrás referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
7 � INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 
---- Não houve qualquer intervenção neste Período. --------------------------------------------------- 

 
ENCERRAMENTO 

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

 
A Presidente, 
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__________________________________________ 
 

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

__________________________________________ 


