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ACTA N.º 6 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM VINTE E NOVE 
DE MARÇO DE DOIS MIL E ONZE  

 
---- Aos vinte e nove dias do mês de Março 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, 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. ----------------------- 
---- Registou-se a falta, considerada justificada, do Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. 
Manuel da Conceição Marques. --------------------------------------------------------------------------  
 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, com cinco votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, 
Adelino José Borges Amaral, Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, Maria Antónia 
Ferreira Casquilha de Figueiredo e Hélder José Gomes Ambrósio e uma abstenção do Senhor 
Vereador, Dr. Jorge David Sousa Paiva, a acta da reunião ordinária anterior, realizada em 09 
de Março de 2011, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para efeitos 
imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva declarou que se absteve na votação da 
aprovação da acta da reunião ordinária, realizada em 09 de Março de 2011, por não ter estado 
presente nessa reunião. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 

---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 341.143,68 � (trezentos e quarenta e um mil 
cento e quarenta e três euros e sessenta e oito cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
262.987,69 � (duzentos e sessenta e dois mil novecentos e oitenta e sete euros e sessenta e 
nove 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 Canas de Senhorim � Cedência de terreno à firma Officelan, Ld.ª � 
Rectificação � 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 � OBRAS PÚBLICAS 

 
1.1.E.M. MOREIRA � NELAS � AQUISIÇÃO DE TERRENO A MARIA BELZINDA 
DUARTE SAMPAIO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 07 de Março de 2011, do Técnico Superior, Dr. Luís 
Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �E.M. Moreira - Nelas. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Para abertura da E.M. Moreira � Nelas estes Serviços contactaram a proprietária Maria 
Belzinda Duarte Sampaio, contribuinte n.º 146127013, residente na Rua 23 de Agosto, n.º 17, 
3520-227 Moreira, que acordou o seguinte. ------------------------------------------------------------ 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 
148 Com a abertura da E.M. Moreira � Nelas é ocupada na parcela da 

proprietária a área de 929 m2.  
 
 
 
 
2.003,50 � 

Terreno 929 1,50 � 1.393,50 � 
Pinheiros 20 30,00 � 600,00 � 

Árvore de Fruto 1 10,00 � 10,00 � 
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Atendendo a que os preços unitários se encontram dentro do praticado na zona, julga-se 
ser de aceitar os valores propostos. ---------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento de dois mil e três euros e 
cinquenta cêntimos, à proprietária Maria Belzinda Duarte Sampaio, residente em Moreira, 
referente ao pagamento de terreno, pinheiros e árvore de fruto, inutilizados com a construção 
da obra �E.M. Moreira - Nelas�, nos termos e de acordo com a informação do Técnico 
Superior, Dr. Luis Costa, atrás descrita. ----------------------------------------------------------------- 
1.2.CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO MULTIUSOS, EM NELAS � AUTO DE 
RECEPÇÃO DEFINITIVA E CANCELAMENTO DE GARANTIAS BANCÁRIAS - 
APROVAÇÃO  
---- Presente um auto de recepção definitiva, que a seguir se transcreve: -------------------------- 
---- �Auto de Recepção Definitiva da obra de �Construção do Edifício Multiusos, em Nelas�, 
adjudicada à firma �VILDA � Construção Civil, S.A.�, pela importância de 813.690,70 � 
(oitocentos e treze mil seiscentos e noventa euros e setenta cêntimos), S/IVA. ------------------ 
---- Aos vinte e três dias do mês de Março do ano de dois mil e onze, compareceram no local 
em que se executou a obra acima mencionada, em Nelas, Freguesia de Nelas, Concelho de 
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Nelas, o Sr. Eng.º Luís Almeida Ferreira e a Sr.ª Eng.ª Susana Abrantes, como representantes 
da Câmara Municipal de Nelas e o Sr. Eng.º João Eugénio Monteiro Pinto, como 
representante do empreiteiro, que constituem a Comissão de Recepção da empreitada acima 
referenciada, a fim de procederem, na presença do respectivo projecto e caderno de encargos 
à vistoria técnica e aos exames de todos os trabalhos executados, tendo verificados que as 
anomalias existentes na obra foram colmatadas, razão pela qual a consideram em condições 
de ser recebida a título definitivo. ------------------------------------------------------------------------ 
---- Nada mais havendo a tratar, foi lavrado o presente auto, que vai ser assinado pelos 
referidos membros da Comissão.� ----------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente informou a Câmara que já tinham sido executadas obras no Edifício 
Multiusos, de Nelas, rectificando as anomalias existentes. ------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Construção do Edifício Multiusos, em Nelas�, atrás descrito, bem como libertar as 
respectivas garantias apresentadas para esta obra. ----------------------------------------------------- 
 

2 � AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
 

2.1.RESPONSABILIDADE PELA EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES 
ELÉCTRICAS NO CONCELHO DE NELAS � ENG.º LUÍS MARQUES PINTO � 
RESCISÃO DE CONTRATO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma carta, datada de 03 de Março de 2011, do Senhor Eng.º Luis Marques Pinto, 
residente no Bairro dos Engenheiros, n.º 9, em Urgeiriça, que a seguir se transcreve: -----------
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------------ 
---- Responsabilidade pela Exploração das Instalações Eléctricas -----------------------------------
---- Face aos condicionalismos estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 137/2010, de 28 de 
Dezembro de 2010, para a �Cumulação de pensão e remuneração� dos aposentados da CGA, 
sou forçado a resolver o Contrato de Prestação de Serviços em vigor e considerar sem efeito a 
minha proposta para a sua renovação de 20/01/2011, visto que para poder optar pela 
remuneração da avença esta deveria ser de valor mínimo de 2.100,00�/mês. ---------------------
---- Grato por toda a atenção que me tem sido dispensada.� ----------------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 21 de Março de 2011, dos Serviços 
Técnicos de Obras, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------- 
---- �Responsabilidade pela exploração das Instalações Eléctricas Municipais � Rescisão de 
contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Com o Decreto-Lei n.º 137/2010, de 28/12, os aposentados da CGA que acumulem a 
pensão com outras remunerações, têm de optar por uma delas. --------------------------------------
---- Por este motivo o Eng.º Luís Marques Pinto, que é pensionista da CGA, informou que 
teria de rescindir o contrato de responsabilidade pela exploração das Instalações Eléctricas 
Municipais, pois caso contrário teria que prescindir da sua pensão no valor de 2.100,00 �. -----
---- Como a renovação do contrato com este técnico para 2011 foi aprovada por deliberação 
de Câmara de 22/02/2011, solicito a V.ª Ex.ª a anulação desta deliberação.� ---------------------- 
---- A Senhora Presidente afirmou que o Senhor Eng.º Luis Marques Pinto tinha sido um bom 
colaborador da Câmara Municipal e que deixava saudades. ------------------------------------------ 
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a rescisão do contrato celebrado com o 
Senhor Eng.º Luís Marques Pinto, como responsável pela exploração das instalações 
eléctricas do Pavilhão Gimnodesportivo, Piscina Coberta, Posto de Transformação da Longra, 
Termos de Responsabilidade/Fichas Electrotécnicas para as Festas do Concelho, Feira do 
Vinho e monitorização dos consumos energéticos e, consequentemente, anular a deliberação 
tomada em reunião ordinária pública desta Câmara Municipal, realizada em 22 de Fevereiro 
de 2011, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2.2.RESPONSABILIDADE PELA EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES 
ELÉCTRICAS NO CONCELHO DE NELAS � NOVO CONTRATO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 21 de Março de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Responsabilidade pela exploração das Instalações Eléctricas Municipais � Novo 
contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Atendendo à rescisão do contrato com o Eng.º Luis Marques Pinto sobre a 
responsabilidade das Instalações Eléctricas Municipais, é necessário contratar outro técnico da 
especialidade para assumir estas funções. --------------------------------------------------------------- 
---- Assim, de acordo com as ordens de V.ª Ex.ª contactou-se o Eng.º Electrotécnico Luis 
Filipe Loureiro Pinto, residente em Canto do Soito, n.º 4, 3520-225 Vilar Seco, que se dispõe 
a assumir o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Responsável pelas Instalações Eléctricas do Pavilhão Gimnodesportivo de Nelas, Piscina 
Coberta, Posto de Transformação da Longra e do Elevador do Edifício Multiusos; --------------
---- - Termos de Responsabilidade/Fichas Electrotécnicas para as Festas do Concelho e Feira 
do Vinho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Concordou ainda com o pagamento mensal de 300,00 �, valor igual ao anterior contrato 
com o outro técnico. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de contrato de prestação de 
serviços com o Senhor Eng.º Luís Filipe Loureiro Pinto como responsável pela exploração 
das instalações eléctricas do Pavilhão Gimnodesportivo de Nelas, Piscina Coberta, Posto de 
Transformação da Longra, Elevador do Edifício Multiusos e assinar os Termos de 
Responsabilidade/Fichas Electrotécnicas, para as Festas do Concelho e Feira do Vinho, pelo 
valor mensal, de 300,00 �, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, nos termos e de acordo 
com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------- 
2.3.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA 
COM ALEXANDRA SOFIA DA COSTA PINTO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 16 de Março de 2011, da Técnica Superior de 
Recursos Humanos, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Isaura Pedro ------------------------- 
---- Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica com Alexandra Costa Pinto. ----
---- Desde Abril de 2007, que esta jurista tem vindo a colmatar uma falha no que concerne à 
elaboração das decisões dos processos contra-ordenacionais, pois o volume de processos sem 
decisão era tal, que alguns acabaram por prescrever sem que a devida sanção fosse aplicada. --
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---- Com a prestação de serviços desta Jurista ao Serviço, colmatámos esse problema, sendo 
que hoje tais decisões se encontram em dia, não ficando qualquer decisão por elaborar. Dada a 
necessidade de dar continuidade à elaboração das propostas de decisão dos processos de 
contra-ordenação, é essencial que o trabalho e o esforço prestado por esta jurista à Autarquia, 
tenham continuidade, em virtude da sua eficiência e eficácia. --------------------------------------- 
---- É pertinente ainda referir que o trabalho desta jurista não se esgota na elaboração das 
propostas de decisão dos processos de contra-ordenação, mas também em todo o apoio 
jurídico, mormente pareceres técnicos, que presta aos diferentes serviços desta autarquia, 
mostrando-se sempre disponível e tendo os seus pareceres importância nas decisões daqueles 
serviços, na medida em que se encontram enquadrados legalmente. -------------------------------- 
---- Nos termos do artigo 35.º, n.º 2, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pela 
Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, ------------------------------------------------------------------------- 
---- �A celebração de contratos de tarefa e de avença apenas pode ter lugar quando, 
cumulativamente: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �a) Se trate da execução de trabalho não subordinado, para a qual se revele inconveniente 
o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público; -------------------------
---- b) Revogado; ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Seja observado o regime legal da aquisição de serviços; --------------------------------------
---- d) O contratado comprove ter regularizadas as suas obrigações fiscais e com a segurança 
social.� ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O artigo 22,º, da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, estipula que é necessário um 
parecer prévio para a celebração de contratos de aquisição de serviços por órgãos e serviços 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pelas 
Leis n.ºs 64-A/2008, de 31 de Dezembro e 3-B/2010, de 28 de Abril, designadamente no que 
respeita a contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefas e de avença, bem 
como o artigo 6.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, alterado pela Lei n.º 
3-B/2010, de 28 de Abril. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, numa lógica de continuidade no serviço, de uma pessoa que já o conhece bem, que 
está perfeitamente integrada nos serviços desta Câmara, proponho à Senhora Presidente da 
Câmara, nos termos do artigo 35.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pela Lei 
n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, adaptada à administração autárquica pelo Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de Setembro, alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, conjugado com 
os artigos 22.º, n.º 4 e seguintes da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, contratar a 
aquisição de tal serviço, pelo prazo de um ano, devendo para o efeito ser desencadeado um 
procedimento de ajuste directo, ao abrigo da alínea a), do n.º 1, do artigo 20.º, e artigo 36.º,  
do Código dos Contratos Públicos (CCP), e aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
Janeiro, na sua actual redacção, e ainda endereçar o convite ao prestador de serviços acima 
indicado, nos termos do artigo 115.º, alínea g), do CCP. ---------------------------------------------
---- Estimo como valor máximo 3.600,00 � (três mil e seiscentos euros) acrescido do valor do 
IVA à taxa legal em vigor, se devido. ------------------------------------------------------------------- 
---- V.ª Ex.ª superiormente decidirá.� -------------------------------------------------------------------- 
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---- A Senhora Presidente explicou o assunto, realçando a necessidade de renovar o contrato 
com a jurista Dr.ª Alexandra Sofia da Costa Pinto, para continuar a prestar assessoria jurídica 
no âmbito das contra-ordenações. ------------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos favoráveis, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marque de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, 
Dr. Osvaldo Luis 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 Hélder José Gomes Ambrósio, aprovar o contrato de prestação de serviços, 
com a jurista Dr.ª Alexandra Sofia da Costa Pinto, para a prestação do serviço de assessoria 
jurídica, desta Autarquia, pela quantia de 300,00 � (trezentos euros), por mês, sem inclusão do 
Imposto de Valor Acrescentado, nos termos e de acordo com a informação prestada pela 
Técnica Superior de Recursos Humanos, atrás descrita. ---------------------------------------------- 
 

3 � ZONAS INDUSTRIAIS 
3.1.ZONA INDUSTRIAL DE CANAS DE SENHORIM � CEDÊNCIA DE TERRENO 
À FIRMA OFFICELAN, LD.ª � RECTIFICAÇÃO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 29 de Março de 2011, do Técnico Superior, Dr. Luís 
Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Zona Industrial de Canas de Senhorim. ----------------------------------------------------------- 
---- - Em reunião ordinária realizada em 28/12/2010, a Ex.m.ª Câmara deliberou ceder ao 
requerente uma parcela de terreno localizada na Zona Industrial 3, em Canas de Senhorim. 
Por lapso os serviços indicaram o Lote 22 quando o Lote correcto a ceder é o n.º 13. -----------
---- Por este motivo, solicito a V.ª Ex.ª a rectificação daquela deliberação de maneira a constar 
que o terreno cedido à firma Officelan, Ld.ª, contribuinte n.º 507236912 é a parcela de terreno 
com o lote n.º 13. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, rectificar a deliberação tomada em reunião 
ordinária pública de 28 de Dezembro de 2010, aprovando a venda à Firma Officelan, Ld.ª, de 
Canas de Senhorim, do lote n.º 13, em substituição do lote n.º 22, aprovado na reunião acima 
citada, nos termos e de acordo com a informação do Técnico Superior, Dr. Luis Costa, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

4 � DIVERSOS 
 

4.1.CONFRARIA DO QUEIJO DA SERRA DA ESTRELA � SUBSCRIÇÃO DE 
DECLARAÇÃO � APROVAÇÃO  
---- Presente um e-mail, datado de 14 de Março de 2011, da Confraria do Queijo Serra da 
Estrela, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.º Senhor Presidente da Câmara -------------------------------------------------------------- 
---- Em reunião realizada no dia 11 de Março, em Celorico da Beira e na qual estiveram 
presentes representantes de seis autarquias (Aguiar da Beira, Celorico da Beira, Covilhã, 
Gouveia, Oliveira do Hospital e Seia), duas associações de desenvolvimento (ADRUSE e 
Raia Histórica) e da EstrelaCoop, as entidades concordaram com a pertinência de apresentar 
uma candidatura do Queijo Serra da Estrela ao concurso �7 Maravilhas da Gastronomia�, bem 
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como com a proposta de ser a Confraria do Queijo Serra da Estrela a apresentar-se como 
proponente da mesma. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- As entidades presentes concordaram ainda em emitir uma declaração de apoio à 
candidatura, de que se envia uma proposta. ------------------------------------------------------------- 
---- Apelamos a essa Câmara Municipal que, caso concorde com as conclusões da reunião e 
esteja na disposição de apoiar a candidatura, subscreva a declaração que se envia em anexo. --
---- A declaração, a emitir em papel timbrado, poderá ser enviada para este e-mail, ou em 
suporte de papel, para a seguinte morada: Confraria do Queijo Serra da Estrela � Quinta da 
Tapada � 3400-000 Bobadela OHP. --------------------------------------------------------------------- 
---- Cada entidade é livre de introduzir ao texto da declaração as alterações que considerar 
pertinentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ainda de acordo com o combinado na reunião referida, até ao final da semana será 
enviada a proposta do texto que justifica a candidatura e que será incluído na respectiva ficha 
de inscrição.� ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Presente, também, a �Candidatura do Queijo Serra da Estrela � As 7 Maravilhas da 
Gastronomia Portuguesa�, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------ 
---- �Pensar no Monte Maior, logo se despertam os sentidos para a Estrela � o Queijo Serra da 
Estrela. Poucos ingredientes, alimento completo e complexo na biodiversidade vertida no leite 
cru e inteiro das ovelhas autóctones Serra da Estrela e Mondegueira, flor de cardo (Cynara 
cardunculus) e sal marinho. Com um território de 3.120 km2, 110 queijarias e 100.000 
animais, este histórico alimento estruturou uma gente que na sua vida social, hábitos e 
tradições, influenciando, na procura de alimento para os animais da Estrela, outros queijos 
portugueses de Entre-os-Rios até aos campos de Ourique, na transumância de Inverno e 
Verão. Documentada a sua existência por escritores como Gil Vicente, Garcia de 
Mascarenhas, Oliveira Martins, Eça de Queirós, Correia de Oliveira, Torga e Aquilino� 
geógrafos como Nuno de Leão, Emídio Navarro, Amorim Girão, Orlando Ribeiro, Adelino de 
Abreu, Alberto Marques� etnógrafos como José Leite de Vasconcelos, Jorge Dias, Alberto 
Trindade Martinho� e, na mais remota antiguidade, Luculus Modestus e Columela, general 
romano no seu I Tratado de Agricultura. Estrangeiros como Link, Hoffmann, Jan Jansen e 
Lanteusach� Reconhecido, num passado recente, com várias medalhas de ouro e concursos 
internacionais de Queijos. Queijo que celebra quadras festivas, momentos familiares e motivo 
para sentar os amigos!� ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Presente, ainda, uma proposta de declaração, enviada pela Confraria do Queijo Serra da 
Estrela, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------- 
---- �Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, Presidente da Câmara Municipal 
de Nelas, declara o apoio desta entidade à candidatura do Queijo Serra da Estrela ao concurso 
�7 Maravilhas da Gastronomia� de que é a primeira proponente a Confraria do Queijo Serra 
da Estrela. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- É ainda entendimento desta entidade que as raízes históricas, a tradição, a importância na 
economia regional e as características gastronómicas do Queijo Serra da Estrela constituem 
um património de referência para a região e o país que não pode ser desperdiçado e que 
justificam a candidatura apresentada.� ------------------------------------------------------------------ 
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, subscrever a proposta de declaração atrás descrita.  
4.2.FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AUTISMO E APPDA, DE VISEU � 
PROPOSTA DE ADESÃO À INICIATIVA �ACENDAM A LUZ AZUL � LIGHT IT 
UP BLUE� � APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício, datado de 22 de Fevereiro de 2011, da Associação Portuguesa para as 
Perturbações para o Desenvolvimento, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas, Dr.ª Isaura Pedro --------------
---- Tenho a honra de a contactar em nome da Federação Portuguesa de Autismo e da APPDA 
� Viseu, no que diz respeito a uma iniciativa que apoiamos chamada Acendam a Luz Azul 
�Light It Up Blue�. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No dia 2 de Abril de 2011 a Federação Portuguesa de Autismo, a APPDA-V e a 
comunidade mundial do autismo celebrarão os quatro anos do Dia Mundial da 
Consciencialização do Autismo proclamado pelas Nações Unidas. --------------------------------- 
---- Para celebrar esta data histórica a Federação Portuguesa de Autismo e a APPDA-V 
juntam-se ao AutismSpeaks, a maior organização dos Estados Unidos a colaborar na 
investigação científica no domínio do autismo e na defesa dos direitos e dos interesses das 
pessoas com autismo e participam na sua campanha internacional Acendam a Luz Azul. ------
---- No âmbito desta campanha, os monumentos importantes do mundo inteiro iluminar-se-ão 
de azul a fim de chamar a atenção sobre o autismo. Como, provavelmente, já sabe, o autismo 
é uma perturbação neurobiológica complexa que afecta a comunicação, o comportamento e as 
relações sociais. Afecta 1 criança em 110 nos Estados Unidos � 1 rapaz em 70. O autismo não 
está ligado a nenhum grupo social, cultural ou geográfico. É uma fonte de preocupação 
crescente no domínio da saúde pública a nível mundial. ----------------------------------------------
---- Ex.m.ª Senhora Presidente, escrevo-lhe a fim de lhe pedir se será possível iluminar a sede 
da Câmara, ou outro monumento que ache mais adequado, nos dias 1 e 2 de Abril de 2011. A 
iluminação desse monumento, em azul, na noite de 1 de Abril � o primeiro dia do mês da 
Sensibilização ao Autismo e de sábado, dia 2 de Abril � Dia Mundial da Consciencialização 
do Autismo, permitirá chamar a atenção sobre o mal que afecta um número estimado de 67 
milhões de pessoas no mundo. ----------------------------------------------- 
---- Existem várias maneiras de participar: ------------------------------------------------------------- 
---- - Mudando a iluminação exterior do monumento, substituindo as lâmpadas por lâmpadas 
azuis nos dias 1 e 2 de Abril � ou durante todo o mês de Abril, o Mês da Sensibilização ao 
Autismo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Informando os visitantes da iniciativa por meio de cartazes (disponíveis, possíveis de 
personalizar). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Convidamos a enviarem uma foto para ser colocada no site internet de AutismSpeaks 
dedicada à campanha Acendam a Luz Azul: www.lightitupblue.org. -------------------------------
---- No caso de ser aceite, o monumento escolhido figurará entre os monumentos 
internacionais a serem iluminados de azul nos dias 1 e 2 de Abril, nomeadamente: a Torre 
Spinnaker de Portsmouth, Reino Unido; a Câmara Municipal e a Sala de Concertos Nacional 
de Dublin, Irlanda; a Câmara Municipal de Nicosia, Chipre; o Empire State Building o GE 
Building do 30RockefellerPlaza de New-York; a Torre Willis de Chicago; a Torre CN de 
Toronto; a Torre dos sinos na Austrália, bem como uma centena de outros participantes na 
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campanha �Light It Up Blue� 2011 (Acendam a Luz Azul). -----------------------------------------
---- A fim de integrar o monumento da vossa escolha na publicidade em curso para este 
acontecimento mundial AutismSpeaks pede-lhe para dar a resposta até 1 de Março de 2011. 
Se quer participar na campanha �Light It Up Blue� para celebrar o Dia Mundial da 
Consciencialização do Autismo 2011. ------------------------------------------------------------------- 
---- Pedimos-lhe para confirmar a sua participação para Céline Kiermeer, coordenadora da 
campanha, por e-mail: celinek@brownlloy.com. ------------------------------------------------------ 
---- Agradeço, desde já, a sua participação e apoio e envio dos nossos melhores 
cumprimentos.� --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aderir à iniciativa acima descrita, colocando uma 
faixa na fachada do edifício dos Paços do Concelho de Nelas e iluminando o referido edifício 
nas noites de 1 e 2 de Abril de 2011. -------------------------------------------------------------------  
       

5 � RECURSOS HUMANOS 
 

5.1.ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL DE RECRUTAMENTO PARA 
O PREENCHIMENTO DE UM POSTO DE TRABALHO, DE TÉCNICO SUPERIOR, 
DA CARREIRA GERAL DE TÉCNICO SUPERIOR, NA ÁREA DE SOCIOLOGIA, 
EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO - 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 04 de Março de 2011, da Técnica Superior de 
Recursos Humanos que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------- 
---- �Abertura de procedimento concursal de recrutamento para o preenchimento de um posto 
de trabalho, de Técnico Superior, da careira geral de Técnico Superior, em regime de contrato 
de trabalho por tempo indeterminado -------------------------------------------------------------------- 
---- Na sequência da aprovação do Mapa de Pessoal e de reunião interna, concluiu-se, entre 
outros, que dever-se-á proceder à abertura de procedimento concursal comum para o 
preenchimento de um posto de trabalho da carreira geral de Técnico Superior por tempo 
indeterminado na seguinte área de competência: - Licenciatura Sociologia, dadas as 
especificidades das funções a desenvolver no Serviço da Rede Social deste Município e uma 
vez que aquele posto de trabalho se revela fundamental à prossecução e continuidade das 
mesmas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Havendo um lugar vago no Mapa de Pessoal, de Técnico Superior, na área de Sociologia 
para o serviço de Rede Social, e tendo em conta o disposto no n.º 2, do artigo 6.º e do n.º 1, 3 
do artigo 7.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, as verbas orçamentais dos serviços 
afectas a despesas com pessoal destinam-se a suportar os encargos com o recrutamento de 
trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho previstos, e não ocupados, nos 
mapas de pessoal aprovados. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Considerando que no mapa de pessoal aprovado em sessão ordinária da Assembleia 
Municipal em 17 de Dezembro de 2010, essas despesas foram previstas e, que a ocupação dos 
lugares é fundamental para a Autarquia, para garantir o funcionamento dos serviços. -------------
---- Foi verificada a existência de relevante interesse público no recrutamento e ponderada a 
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carência de recursos humanos no sector de actividade a que se destina, bem como a evolução 
global dos recursos humanos do Município. -------------------------------------------------------------- 
---- Nesse sentido, informo V. Exa. que para a abertura do Procedimento Concursal de 
Recrutamento acima referenciado, é necessária a aprovação do Órgão Executivo, conforme 
determina o artigo 4.º, do Decreto-Lei, n.º 209/2009, de 3 de Setembro e o n.º 3, do artigo 10.º, 
da Lei 12-A/2010, de 30 de Junho, em conjugação com o artigo 50.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 
27 de Fevereiro, alínea a) do artigo 3.º e do n.º 2 do artigo 40.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 
de Janeiro e ainda, da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, artigo 38.º, do Decreto-Lei n.º 72-
A/2010, de 18 Junho, do artigo n.º 9 e 10, da Lei 12-A/2010, de 30 de Junho de 2010 e do 
artigo n.º 43, da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, para que assim se possa iniciar o 
recrutamento do trabalhador necessário à ocupação do posto de trabalho previsto, e não 
ocupado, no mapa de pessoal aprovado, que abaixo se indica em tabela. Esta decisão deverá 
assentar igualmente na redacção dos n.ºs 4 e 6, do art. 6º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Complementarmente a essa decisão, deverá ser igualmente designado e constituído um júri, 
nos termos do Artigo 20.º, da Portaria já referida anteriormente, propondo-se que o mesmo seja 
constituído, pelos seguintes elementos: ------------------------------------------------------------------- 
---- - Presidente: Maria Antónia Ferreira de Casquilha Figueiredo � Vereadora. -------------------
---- - Vogais efectivos: Dra. Lucília Maria Cabral Ferreira � Técnica Superior que substituirá a 
Presidente nas suas faltas e impedimentos e Dra. Isabel Maria Jesus Rodrigues � Técnica 
Superior. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Vogais suplentes: Dra. Marisa Eufémia Silveira Pais � Técnica Superior e Dra. Sandra 
Rita Vasconcelos Castanheira Pereira � Técnica Superior. --------------------------------------------- 
---- A tabela seguinte indica o número de lugares colocados a concurso; a caracterização do 
respectivo Posto de Trabalho, e as habilitações literárias exigidas: ----------------------------------- 

 
Ref.ª. 

 

Postos de 
trabalho / 
Unidade 
Orgânica 

Caracterização do Posto de Trabalho 
Nº de 
Luga-

res 

Habilita-
ções 

Literárias 
exigidas 

 
A 

Técnico 
Superior de 
Sociologia 

Caracterização do posto de trabalho: - Funções 
constantes no anexo à Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro, referido no n.º 2 do artigo 49.º da 
mesma lei, às quais corresponde o grau 3 de 
complexidade funcional. Exerce com autonomia e 
responsabilidade, funções de estudo, concepção e 
adaptação de métodos e processos científico-
técnicos, inerentes à licenciatura, e inseridos nos 
seguintes domínios de actividade:  
Dinamiza e organiza reuniões de Núcleo Executivo 
e de Conselho Local de Acção Social de Nelas 
(CLASN); dinamiza diferentes grupos de trabalho; 
fomenta a articulação entre os organismos públicos 
e entidades privadas, visando uma actuação 

1 

Licencia-
tura em 
Sociolo- 

gia 
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concertada na prevenção e resolução dos 
problemas locais de pobreza e exclusão social; 
elabora o regulamento interno do CLAS e executa 
as deliberações do CLAS, assegurando a 
coordenação técnica das acções realizadas neste 
âmbito; participa e colabora nas reuniões do 
Conselho Geral da Escola Secundária de Nelas, 
como elemento representante da Rede Social de 
Nelas; elabora diagnósticos sociais (tendo como 
base a actualização de dados estatísticos relativos 
ao Concelho de Nelas), planos de desenvolvimento 
social e os respectivos planos de acção anuais; 
promove acções de informação e formação e outras 
iniciativas que visem uma melhor consciência 
colectiva dos problemas sociais; elabora e 
actualiza o Sistema de Informação da Rede Social 
de Nelas, promovendo a circulação de informação 
entre os parceiros e a população em geral; estimula 
a colaboração activa de outras entidades, públicas 
ou privadas, na prossecução dos fins do CLAS; 
emite pareceres sobre candidaturas a programas 
nacionais ou comunitários fundamentados no 
diagnóstico social e no plano de desenvolvimento 
social; emite pareceres sobre a criação de serviços 
e equipamentos sociais, tendo em vista a cobertura 
equitativa e adequada no concelho, assim como o 
impacto das respostas em matéria de igualdade de 
género, designadamente na conciliação da vida 
familiar e da vida profissional; constrói inquéritos/ 
questionários, aplicação e posterior tratamento de 
dados; desenvolve acções/actividades em parceria 
com o Núcleo Local de Inserção de Nelas, 
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de 
Nelas e outras entidades externas; preenche 
relatórios e outros documentos enviados pelos 
Serviços Centrais da Segurança Social, relativos às 
actividades desenvolvidas na Rede Social de 
Nelas; toma conhecimento de protocolos e acordos 
celebrados entre o Estado, as autarquias, as 
instituições de solidariedade social e outras 
entidades que actuem no concelho, para proceder à 
sua divulgação; avalia, periodicamente, a execução 
do plano de desenvolvimento social e dos planos 
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de acção; promove um planeamento integrado e 
sistemático, potenciando sinergias, competências e 
recursos; contribui para a concretização, 
acompanhamento e avaliação dos objectivos do 
Plano Nacional de Acção para a Inclusão (PNAI); 
integra os objectivos da promoção da igualdade de 
género, constantes do Plano Nacional para a 
Igualdade (PNI), nos instrumentos de planeamento. 

---- À consideração superior.� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, 
Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo 
e Dr. Jorge David Sousa Paiva e duas abstenções, do Senhores Vereadores, Adelino José 
Borges Amaral e Hélder José Gomes Ambrósio, aprovar a abertura de procedimento 
concursal de recrutamento para o preenchimento de um posto de trabalho, de Técnico 
Superior, da careira geral de Técnico Superior, na área de Sociologia, em regime de contrato 
de trabalho por tempo indeterminado, nos termos e de acordo com a informação da Técnica 
Superior de Recursos Humanos, atrás descrita. -------------------------------------------------------- 
5.2.ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL DE RECRUTAMENTO PARA 
O PREENCHIMENTO DE UM POSTO DE TRABALHO, DE TÉCNICO SUPERIOR, 
DA CARREIRA GERAL DE TÉCNICO SUPERIOR, NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, EM 
REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO - 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 18 de Março de 2011, da Técnica Superior de 
Recursos Humanos que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------- 
---- �Abertura de procedimento concursal de recrutamento para o preenchimento de um posto 
de trabalho, de Técnico Superior, da carreira geral de Técnico Superior, em regime de 
contrato de trabalho por tempo indeterminado --------------------------------------------------------- 
---- Na sequência da aprovação do Mapa de Pessoal e de reunião interna, concluiu-se, entre 
outros, que dever-se-á proceder à abertura de procedimento concursal comum para o 
preenchimento de um posto de trabalho da carreira geral de Técnico Superior por tempo 
indeterminado na seguinte área de competência: - Educação, uma vez que aquele posto de 
trabalho se revela fundamental à prossecução das actividades da autarquia na área da 
Educação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Havendo um lugar vago no Mapa de Pessoal, de Técnico Superior, na área de Educação, e 
tendo em conta o disposto no n.º 2, do artigo 6.º e do n.º 1, 3, do artigo 7.º, da Lei n.º 12-
A/2008, de 27 de Fevereiro, as verbas orçamentais dos serviços afectas a despesas com 
pessoal destinam-se a suportar os encargos com o recrutamento de trabalhadores necessários à 
ocupação de postos de trabalho previstos, e não ocupados, nos mapas de pessoal aprovados. --
---- Considerando que no mapa de pessoal aprovado em reunião ordinária da Assembleia 
Municipal em 17 de Dezembro de 2010, essas despesas foram previstas e, que a ocupação dos 
lugares é fundamental para a Autarquia, para garantir o funcionamento dos serviços. -----------
---- Foi verificada a existência de relevante interesse público no recrutamento e ponderada a 
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carência de recursos humanos no sector de actividade a que se destina, bem como a evolução 
global dos recursos humanos do Município. ------------------------------------------------------------ 
---- Nesse sentido, informo V. Exa. que para a abertura do Procedimento Concursal de 
Recrutamento acima referenciado, é necessária a aprovação do Órgão Executivo, conforme 
determina o artigo 4.º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro e o n.º 3, do artigo 10.º, 
da Lei 12-A/2010, de 30 de Junho, em conjugação com o artigo 50.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 
27 de Fevereiro, alínea a) do artigo 3.º e do n.º 2, do artigo 40.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 
22 de Janeiro e ainda da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, artigo 38, do Decreto-Lei n.º 72-
A/2010, de 18 Junho, do artigo n.º 9 e 10, da Lei 12-A/2010, de 30 de Junho de 2010 e do 
artigo n.º 43, da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, para que assim se possa iniciar o 
recrutamento do trabalhador necessário à ocupação do posto de trabalho previsto, e não 
ocupado, no mapa de pessoal aprovado, que abaixo se indica em tabela. Esta decisão deverá 
assentar igualmente na redacção dos n.ºs 4 e 6, do art. 6º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Complementarmente a essa decisão, deverá ser igualmente designado e constituído um 
júri, nos termos do Artigo 20.º, da Portaria já referida anteriormente, propondo-se que o 
mesmo seja constituído, pelos seguintes elementos: ---------------------------------------------------
---- Presidente: Dr. Osvaldo Seixas � Vereador. -------------------------------------------------------
---- Vogais efectivos: Dra. Lucília Maria Cabral Ferreira � Técnica Superior que substituirá o 
Presidente nas suas faltas e impedimentos e Dra. Susana Alexandra Aires Leandro Cardoso � 
Técnica Superior. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Vogais suplentes: Dra. Sandra Rita Vasconcelos Pereira � Técnica Superior e Dra. Paula 
Celeste Lourenço Vitória � Técnica Superior. ----------------------------------------------------------
---- A tabela seguinte indica o número de lugares colocados a concurso; a caracterização dos 
respectivos Postos de Trabalho, e as habilitações literárias exigidas: ------------------------------- 
 
Ref. 
 

Postos de 
trabalho / 
Unidade 
Orgânica 

Caracterização do Posto de Trabalho 

Nº 
de 
Lu-
ga-
res 

Habilita-
ções 
Literárias 
exigidas 

 
A 

Técnico 
Superior 
de 
Educação 

Caracterização dos postos de trabalho: - Funções 
constantes no anexo à Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro, referido no n.º 2 do artigo 49.º da mesma lei, 
às quais corresponde o grau 3 de complexidade 
funcional, Exerce com autonomia e responsabilidade, 
funções de estudo, concepção e adaptação de métodos e 
processos científico � técnicos, inerentes à licenciatura, 
e inseridos nos seguintes domínios de actividade: 
Assegurar o cumprimento das atribuições do município 
no âmbito do sistema educativo; executar as tarefas e 
acções abrangidas pelas competências da Câmara 
Municipal em matéria educativa, nomeadamente quanto 
à gestão dos transportes escolares, a acção social 

1 

Licenciatu-
ra na área 
da 
Educação/ 
com 
profissio-
nalização 
no Ramo 
de 
Formação 
Educacio-
nal 
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escolar no âmbito da educação Pré-Escolar e do 1.º 
ciclo do ensino básico; assegurar a gestão das verbas de 
expediente, manutenção e limpeza dos 
estabelecimentos de ensino até ao 1º ciclo do ensino 
básico; superintender o cumprimento do Programa da 
Componente de Apoio à Família nos Jardins-de-
infância, organizando e desenvolvendo actividades e 
projectos de animação sócio-educativa em contexto de 
prolongamento de horário no pré-escolar; superintender 
o cumprimento do Programa de Generalização do 
Ensino do Inglês e de Outras Actividades de 
Enriquecimento Curricular, apoiando e coordenando 
pedagogicamente os docentes e acompanhando as 
crianças nas faltas e impedimentos dos professores das 
A.E.C; assegurar, em cooperação com a Unidade 
Orgânica de Obras Municipais, a manutenção dos 
edifícios do Pré-Escolar ao 1º Ciclo do Ensino Básico; 
assegurar a gestão dos equipamentos educativos dos 
estabelecimentos do 1.º ciclo do ensino básico, 
designadamente à dotação de mobiliário e material 
didáctico; desenvolver contactos e propor a celebração 
de acordos e protocolos com instituições educativas, 
públicas e particulares, colectividades, organizações 
juvenis e outras entidades; colaborar com a comunidade 
educativa concelhia (conselhos executivos e 
pedagógicos, associações de pais e de estudantes), em 
projectos e iniciativas educativas; assegurar a gestão de 
recursos humanos dentro do sector educativo em 
parceria com os agrupamentos de escolas, bem como 
promover o incentivo à formação sócio - profissional 
aumentando a qualificação do pessoal não docente; 
desenvolver projectos no âmbito do 1º Ciclo do ensino 
básico, elaborando os respectivos planos de actividades. 

---- V.ª Ex.ª superiormente decidirá.� -------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, 
Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo 
e Dr. Jorge David Sousa Paiva e duas abstenções, do Senhores Vereadores, Adelino José 
Borges Amaral e Hélder José Gomes Ambrósio, aprovar a abertura de procedimento 
concursal de recrutamento para o preenchimento de um posto de trabalho, de Técnico 
Superior, da carreira geral de Técnico Superior, na área da Educação, em regime de contrato 
de trabalho por tempo indeterminado, nos termos e de acordo com a informação da Técnica 
Superior de Recursos Humanos, atrás descrita. -------------------------------------------------------- 
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5.3.ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL DE RECRUTAMENTO PARA 
O PREENCHIMENTO DE VÁRIOS POSTOS DE TRABALHO, DE ASSISTENTE 
OPERACIONAL, DA CARREIRA GERAL DE ASSISTENTE OPERACIONAL, NA 
ÁREA DE AUXILIAR DE ACÇÃO EDUCATIVA/APOIO EDUCATIVO, EM 
REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO - 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 18 de Março de 2011, da Técnica Superior de 
Recursos Humanos que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------- 
---- �Abertura de procedimento concursal de recrutamento para o preenchimento de vários 
postos de trabalho, de Assistente Operacional, da carreira geral de Assistente Operacional, na 
área de Auxiliar de Acção Educativa/Apoio Educativo, em regime de contrato de trabalho por 
tempo indeterminado --------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Na sequência da aprovação do Mapa de Pessoal e de reunião interna, concluiu-se, entre 
outros, que dever-se-á proceder à abertura de procedimento concursal comum para o 
preenchimento de vários postos trabalho da carreira geral de Assistente Operacional por 
tempo indeterminado na seguinte área de competência: - Auxiliares de Acção Educativa/ 
Apoio Educativo, uma vez que aqueles postos de trabalho se revelam fundamentais à 
prossecução das actividades da autarquia na área da Educação. -------------------------------------
---- Havendo dezassete lugares vagos no Mapa de Pessoal, de Assistente Operacional, na área 
Apoio de Educativo, e tendo em conta o disposto no n.º 2, do artigo 6.º e do n.º 1, 3, do artigo 
7.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, as verbas orçamentais dos serviços afectas a 
despesas com pessoal destinam-se a suportar os encargos com o recrutamento de 
trabalhadores necessários à ocupação dos postos de trabalho previstos, e não ocupados, nos 
mapas de pessoal aprovados. ------------------------------------------------------------------------------
---- Considerando que no mapa de pessoal aprovado em reunião ordinária da Assembleia 
Municipal em 17 de Dezembro de 2010, essas despesas foram previstas e, que a ocupação dos 
lugares é fundamental para a Autarquia, para garantir o funcionamento dos serviços. -----------
---- Foi verificada a existência de relevante interesse público no recrutamento e ponderada a 
carência de recursos humanos no sector de actividade a que se destina, bem como a evolução 
global dos recursos humanos do Município. ------------------------------------------------------------ 
---- Nesse sentido, informo V. Exa. que para a abertura do Procedimento Concursal de 
Recrutamento acima referenciado, é necessária a aprovação do Órgão Executivo, conforme 
determina o artigo 4.º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro e o n.º 3 do artigo 10.º, 
da Lei 12-A/2010, de 30 de Junho, em conjugação com o artigo 50.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 
27 de Fevereiro, alínea a) do artigo 3.º e do n.º 2 do artigo 40.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 
22 de Janeiro e ainda, da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, artigo 38, do Decreto-Lei n.º 72-
A/2010, de 18 Junho, do artigo n.º 9 e 10, da Lei 12-A/2010, de 30 de Junho de 2010 e do 
artigo n.º 43, da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, para que assim se possa iniciar o 
recrutamento do trabalhador necessário à ocupação do posto de trabalho previsto, e não 
ocupado, no mapa de pessoal aprovado, que abaixo se indica em tabela. Esta decisão deverá 
assentar igualmente na redacção dos n.ºs 4 e 6, do art. 6º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Complementarmente a essa decisão, deverá ser igualmente designado e constituído um 
júri, nos termos do Artigo 20.º, da Portaria já referida anteriormente, propondo-se que o 
mesmo seja constituído, pelos seguintes elementos: ---------------------------------------------------
---- Presidente: Dra. Sónia Maria Correia de Sá Boloto � Técnica Superior. ----------------------
---- Vogais efectivos: Dra. Lucília Maria Cabral Ferreira � Técnica Superior que substituirá a 
Presidente nas suas faltas e impedimentos e Dra. Sandra Rita Vasconcelos Pereira � Técnica 
Superior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Vogais suplentes: Dra. Paula Celeste Lourenço Vitória � Técnica Superior e Dra. Sónia 
Soares Baptista - Técnica Superior. ---------------------------------------------------------------------- 
---- A tabela seguinte indica o número de lugares colocados a concurso; a caracterização dos 
respectivos Postos de Trabalho, e as habilitações literárias exigidas: 
 
Ref.
ª 

Postos 
de 
trabalho
/Unida- 
de Orga- 
nica 

Caracterização do Posto de Trabalho 
Nº de 
Lu-
gares 

Habilitações 
Literárias 
exigidas 

A 

Auxiliar 
Acção 
Educati-
va/ 
Apoio 
Educa-
tivo 

Assegurar o acompanhamento das crianças nas 
actividades educativas e ou lúdicas; Dar apoio à 
família e apoio geral nos refeitórios e nos transportes 
escolares; participar em acções que visem o 
desenvolvimento pessoal e cívico de crianças e jovens 
e favorecem um crescimento saudável; exercer tarefas 
de apoio à actividade docente de âmbito curricular e de 
enriquecimento curricular; cooperar com os serviços 
especializados de apoio educativo; cooperar com os 
demais agentes educativos na organização e disciplina 
individual e colectiva; providenciar a conservação e a 
boa utilização das instalações e do equipamento e 
material didáctico; zelar pela organização e higiene 
das instalações e espaços utilizados pelas crianças, 
numa perspectiva pedagógica e cívica; colaborar no 
despiste de situações de risco social, internas e 
externas, que ponham em causa o bem-estar de 
crianças, jovens e da escola, zelar pelas regras de 
higiene pessoal, prevenção e segurança; dar apoio e 
assistência em situações de primeiros socorros, em 
conjugação com as funções constantes no Anexo à Lei 
n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, às quais 
corresponde o grau 1 de complexidade funcional.  

17 
Escolaridade 
Obrigatória 

---- V. Exa. superiormente decidirá. --------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, 
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Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo 
e Dr. Jorge David Sousa Paiva e duas abstenções, do Senhores Vereadores, Adelino José 
Borges Amaral e Hélder José Gomes Ambrósio, aprovar a abertura de procedimento 
concursal de recrutamento para o preenchimento de dezassete postos de trabalho, de 
Assistente Operacional, da carreira geral de Assistente Operacional, na área de Auxiliar de 
Acção Educativa/Apoio Educativo, em regime de contrato de trabalho por tempo 
indeterminado, nos termos e de acordo com a informação da Técnica Superior de Recursos 
Humanos, atrás descrita. ----------------------------------------------------------------------------------- 
5.4.ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL DE RECRUTAMENTO PARA 
O PREENCHIMENTO DE VÁRIOS POSTOS DE TRABALHO, DE PROFESSORES, 
PARA O ENSINO DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR, 
NOMEADAMENTE PROFESSORES DE INGLÊS, ENSINO DE MÚSICA E ENSINO 
DE EXPRESSÕES ARTÍSTICAS (PLÁSTICA, DRAMÁTICA E MUSICAL), EM 
REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, A 
TEMPO PARCIAL, NO ÂMBITO DO DESPACHO N.º 14460/2008, DE 26 DE MAIO, 
DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 21 de Março de 2011, da Técnica Superior de 
Recursos Humanos que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------- 
---- �Abertura de procedimento concursal de recrutamento para o preenchimento de vários 
postos de trabalho � Professores, em regime de contrato de trabalho por tempo determinado, a 
tempo parcial ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Na sequência da aprovação do Mapa de Pessoal e de reunião interna, concluiu-se, entre 
outros, que dever-se-á proceder à abertura de procedimento concursal comum para o 
preenchimento de vários postos de trabalho � Professores para as Actividades de 
Enriquecimento Curricular, em regime de contrato de trabalho por tempo determinado, a 
tempo parcial. Considerando que os lugares a preencher irão ficar vagos no final do ano 
lectivo, torna-se necessário abrir um procedimento concursal para o ano lectivo 2011/2012 
para recrutar vinte Professores para as Actividades de Enriquecimento Curricular: - 8 Lugares 
para Professores do Ensino de Inglês e 12 Lugares para Professores do Ensino de Música/ 
Ensino de Expressões Artísticas (plástica, dramática e musical) de forma a garantir o bom 
funcionamento das Escolas do Ensino Básico ao nível do ensino das Actividades de 
Enriquecimento Curricular, no âmbito do Despacho n.º 14460/2008, de 26 de Maio, do 
Ministério da Educação. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Havendo vinte e três lugares no Mapa de Pessoal, de Técnico Superior, para Professores 
na área das Actividades de Enriquecimento Curricular, e tendo em conta o disposto no n.º 2, 
do artigo 6.º e do n.º 1, 3, do artigo 7.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, as verbas 
orçamentais dos serviços afectas a despesas com pessoal destinam-se a suportar os encargos 
com o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho previstos, 
e não ocupados, nos mapas de pessoal aprovados. -----------------------------------------------------
---- Considerando que no mapa de pessoal aprovado em reunião ordinária da Assembleia 
Municipal em 17 de Dezembro de 2010, essas despesas foram previstas e, que a ocupação dos 
lugares é fundamental para a Autarquia, para garantir o funcionamento dos serviços. -----------
---- Foi verificada a existência de relevante interesse público no recrutamento e ponderada a 
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carência de recursos humanos no sector de actividade a que se destina, bem como a evolução 
global dos recursos humanos do Município. ------------------------------------------------------------ 
---- Nesse sentido, informo V.ª Exa. que para a abertura do Procedimento Concursal de 
Recrutamento acima referenciado, é necessária a aprovação do Órgão Executivo, conforme 
determina o artigo 4.º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro e o n.º 3, do artigo 10.º, 
da Lei 12-A/2010, de 30 de Junho, em conjugação com o artigo 50.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 
27 de Fevereiro, alínea a) do artigo 3.º e do n.º 2 do artigo 40.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 
22 de Janeiro e ainda, da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, artigo 38, do Decreto-Lei n.º 72-
A/2010, de 18 Junho, do artigo n.º 9 e 10, da Lei 12-A/2010, de 30 de Junho de 2010 e do 
artigo n.º 43, da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, para que assim se possa iniciar o 
recrutamento do trabalhador necessário à ocupação do posto de trabalho previsto, e não 
ocupado, no mapa de pessoal aprovado, que abaixo se indica em tabela. Esta decisão deverá 
assentar igualmente na redacção dos n.ºs 5 e 6, do art. 6º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Complementarmente a essa decisão, deverá ser igualmente designado e constituído um 
júri, nos termos do Artigo 20.º, da Portaria já referida anteriormente, propondo-se que o 
mesmo seja constituído, pelos seguintes elementos: ---------------------------------------------------
---- Presidente: Dra. Sónia Maria Correia de Sá Boloto � Técnica Superior, Dra. Lucília Maria 
Cabral Ferreira que substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos e Dra. Sónia 
Soares Baptista - Técnica Superior. ----------------------------------------------------------------------
---- Vogais suplentes: Dra. Susana Alexandra Aires Leandro Cardoso � Técnica Superior e 
Dra. Sandra Rita Vasconcelos Pereira � Técnica Superior. -------------------------------------------
---- A tabela seguinte indica o número de lugares colocados a concurso; a caracterização dos 
respectivos Postos de Trabalho, e as habilitações literárias exigidas: ------------------------------- 
 
Ref.
ª. 
 

Postos de 
trabalho 
 

Caracterização do Posto de Trabalho 
Nº de 
Lu-
gares 

Habilitações 
Literárias 
exigidas 

A 
Profes-
sores de 
Inglês 

Posto de Trabalho com conteúdo funcional inerente 
à carreira geral e categoria de Técnico Superior, 
conforme o Anexo à Lei 12- A/2008, de 27 de 
Fevereiro, referido no n.º 2, do artigo 49, da mesma. 
Área de trabalho: - Perfil exigido: o previsto no art. 
9º do Despacho n.º 14460/2008, de 26 de Maio, do 
Ministério da Educação. 

8 

Licenciatura 
e/ou outras 
habilitações 
exigidas no 
Despacho 
14460/2008 

B 

Profes-
sores do 
Ensino de 
Música/ 
Ensino de 
Expres-
sões 
Artísticas 

Posto de Trabalho com conteúdo funcional inerente 
à carreira geral e categoria de Técnico Superior, 
conforme o Anexo à Lei 12- A/2008, de 27 de 
Fevereiro, referido no n.º 2, do artigo 49, da mesma. 
Área de trabalho: - Perfil exigido: o previsto nos 
artigos 16º e 19º do Despacho n.º 14460/2008, de 26 
de Maio, do Ministério da Educação. 

12 

Licenciatura 
e/ou outras 
habilitações 
exigidas no 
Despacho 
14460/2008 



 
Fls.__________ 

Reunião de 29-03-2011 

 

19

(plástica, 
dramática 
e 
musical). 

---- V. Exa. superiormente decidirá.� -------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, 
Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo 
e Dr. Jorge David Sousa Paiva e duas abstenções, do Senhores Vereadores, Adelino José 
Borges Amaral e Hélder José Gomes Ambrósio, aprovar a abertura de procedimento 
concursal de recrutamento para o preenchimento de vinte postos de trabalho, de Professores, 
para o Ensino das Actividades de Enriquecimento Curricular, nomeadamente Professores de 
Inglês, Ensino de Música e Ensino de Expressões Artísticas (Plástica, Dramática e Musical), 
em regime de contrato de trabalho por tempo determinado, a tempo parcial, no âmbito do 
Despacho n.º 14460/2008, de 26 de Maio, do Ministério da Educação, nos termos e de acordo 
com a informação da Técnica Superior de Recursos Humanos, atrás descrita. -------------------- 
 

6 � CONTABILIDADE 
 

6.1.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DE 2011 � 
CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal para o ano de 
2011, n.º 5, a qual fica anexa a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. --------------- 
6.2.EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR � COMPONENTE SÓCIO-EDUCATIVA. 
PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS � 
APROVAÇÃO   
---- Presente uma informação, datada de 04 de Março 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: Janeiro de 2011 � 704,70 �; ----------------------- 
---- - Jardim de Infância de Póvoa de Santo António: Janeiro de 2011 � 59,40 �; ---------------- 
---- TOTAL: 764,10 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Nelas - Escola Secundária de Nelas: ----------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Nelas: Janeiro de 2011 � 1.039,92 �; Fevereiro de 2011�955,92 �-
---- TOTAL: 1.995,84 �. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Canas de Senhorim: Janeiro de 2011 � 435,12 �; ---------------------
---- TOTAL: 435,12 �.� ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Empresa Gertal: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Vila Ruiva: Janeiro de 2011 � 114,24 �; ------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Senhorim: Janeiro de 2011 � 345,44 �; -------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Folhadal: Janeiro de 2011 � 213,52 �; ---------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Lapa do Lobo: Janeiro de 2011 � 31,28 �; ----------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Aguieira: Janeiro de 2011 � 167,28 �; ---------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Carvalhal Redondo: Janeiro de 2011 � 202,64 �; --------------------- 
---- - Jardim de Infância de Moreira: Janeiro de 2011 � 227,12 �; ---------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Santar: Janeiro de 2011 � 291,04 �; ------------------------------------ 
---- - Jardim de Infância de Vilar Seco: Janeiro de 2011 � 223,04 �; ------------------------------- 
---- TOTAL: 1.815,60 * 13% IVA = 2.051,63 �.� -----------------------------------------------------  
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas, nos valores e às entidades referidas nessa 
informação, Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim, Agrupamento de Escolas de 
Nelas - Escola Secundária de Nelas, Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim e 
Empresa Gertal. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
6.3.PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS 
RELATIVAMENTE ÀS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO CONCELHO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 04 de Março 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: Janeiro de 2011 � 518,40 �; -----------------------------------
---- - 1.º CEB de Póvoa de Santo António: Janeiro de 2011 � 415,80 �; ---------------------------
---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim - Feira: Janeiro de 2011 � 2.880,90 �; ---------------------- 
---- TOTAL: 3.815,10 �. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim � Pólo Fojo: Janeiro de 2011 � 482,90 �; ------------------- 
---- TOTAL: 482,90 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Nelas: ----------------------------------------------------------------- 
---- - Escola Secundária de Nelas - 1.º CEB de Nelas � Serra da Estrela: Janeiro de 2011 � 
1.305,36 �; Fevereiro de 2011 � 1.228,08; -------------------------------------------------------------- 
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---- Escola EB 2,3 Dr. Fortunato de Almeida � (Comparticipações relativas aos alunos do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico, no ano lectivo de 2010/2011): Fevereiro de 2011 � 1.726,30 �; ---- --
---- TOTAL: 4.259,74 �. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Empresa Gertal: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - EB1 de Vila Ruiva � Janeiro de 2011 � 489,60 �; ----------------------------------------------- 
---- - EB1 de Senhorim � Janeiro de 2011 � 519,52 �; ------------------------------------------------ 
---- - EB1 de Lapa do Lobo � Janeiro de 2011 � 631,04 �; ------------------------------------------- 
---- - EB1 de Aguieira � Janeiro de 2011 � 382,16 �; ------------------------------------------------- 
---- - EB1 de Carvalhal Redondo � Janeiro de 2011 � 511,36 �; ------------------------------------ 
---- - EB1 de Moreira � Janeiro de 2011 � 212,16 �; -------------------------------------------------- 
---- - EB1 de Santar � Janeiro de 2011 � 511,36 �; ---------------------------------------------------- 
---- - EB1 de Vilar Seco � Janeiro de 2011 � 805,12 �. -----------------------------------------------
---- TOTAL: 4.062,32 � * 13% IVA = 4.590,42 �.� --------------------------------------------------- 
---- 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. ------------------------ 
6.4.FALTA DE PAGAMENTO DA DESPESA DE ALTERAÇÃO DE RAMAL DE 
ÁGUA � DÉBITO AO TESOUREIRO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 16 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. Imosolo � Construções, 
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 Imosolo - Construções, Lda., tendo esta sido já 
notificada para pagamento voluntário por duas vezes, tendo os avisos de recepção sido 
devolvidos sem serem assinados e por, alegadamente, já não se encontrar sediada na morada 
indicada à data do serviço, 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, a empresa devedora foi notificada para pagamento por duas vezes: -----
---- - 1.ª notificação em 29/04/2009; ---------------------------------------------------------------------
---- - 2.ª notificação em 21/05/2009. ---------------------------------------------------------------------
---- Os avisos de recepção foram remetidos a este Município sem serem assinados. -------------
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---- 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 (Imosolo � Construção, Lda., 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 21/05/2009 é de �203,74. ------------
---- 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). 
---- Conforme já foi acima referido, os avisos de recepção não foram assinados. 
Relativamente a esta questão, e aplicando por analogia, e com as devidas adaptações, o artigo 
39.º do CPPT, consta do douto Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, 2.ª Secção, de 
08/07/2009, Processo 0460/09, que, --------------------------------------------------------------------- 
---- [A respeito da presunção da notificação estabelecem os n.ºs 5 e 6, do artigo 39.º, do CPPT 
o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- N.º 5 � �Em caso de o aviso de recepção ser devolvido ou não vier assinado por o 
destinatário se ter recusado a recebê-lo ou não o ter levantado no prazo previsto no 
regulamento dos serviços postais e não se comprovar que entretanto o contribuinte comunicou 
a alteração do seu domicílio fiscal, a notificação será efectuada nos 15 dias seguintes à 
devolução por nova carta registada com aviso de recepção, presumindo-se a notificação se a 
carta não tiver sido recebida ou levantada, sem prejuízo de o notificando poder provar justo 
impedimento ou a impossibilidade de comunicação da mudança de residência no prazo legal. 
---- N.º 6 - No caso de recusa de recebimento ou não levantamento da carta, previstos no 
número anterior, a notificação presume-se feita no 3.º dia útil posterior ao do registo ou no 1.º 
dia útil seguinte a esse, quando esse dia não seja útil. ------------------------------------------------- 
---- Ora, em face destes dispositivos legais, a presunção funciona em duas situações, a saber: -
---- - Recusa do destinatário a receber a notificação; --------------------------------------------------
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---- - Não levantamento da carta no prazo previsto no regulamento dos serviços postais e não 
se comprovar que entretanto o contribuinte comunicou alteração do seu domicílio fiscal. ------
---- Em anotação ao citado artigo 39.º, escreve Jorge Lopes de Sousa, no seu CPPT, anotado e 
comentado, 5.ª edição, a fls 357, versando os requisitos da presunção de notificação: -----------
---- �Na segunda situação, pressupõe-se que foi feita qualquer comunicação ao destinatário 
para levantar a carta registada, pois só fornecendo-lhe a possibilidade de ter conhecimento de 
que ela se encontrava depositada nos serviços postais, pode exigir-se que ele a vá levantar. 
Nesta perspectiva, o funcionamento da presunção referida dependerá, cumulativamente, de: --
---- - ter sido deixado um aviso na residência do destinatário conhecida da administração 
tributária de que a carta podia ser levantada; ----------------------------------------------------------- 
---- - não se comprovar que, entretanto, o contribuinte comunicara à administração tributária a 
alteração da sua residência. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, conjugando estas situações com as formas de elidir a presunção deixa de valer 
quando se demonstrar: ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - que não foi deixado aviso para levantamento da carta; -----------------------------------------
---- - que, tendo sido deixado tal aviso, houve qualquer facto que obstou a que o destinatário 
fosse levantar a carta (justo impedimento); ------------------------------------------------------------- 
---- - que o destinatário tenha mudado de residência e tinha já feito a comunicação da 
alteração à administração tributária; --------------------------------------------------------------------- 
---- - que o destinatário tinha mudado de residência há menos de 20 dias (prazo que lhe é 
concedido para comunicar a alteração do domicílio, no n.º 1 do artigo 43.º); ---------------------
---- - que o destinatário tinha mudado de residência e provar que não pôde fazer tal 
comunicação no referido prazo. -------------------------------------------------------------------------- 
---- Correlativamente, a presunção só valerá nos seguintes casos: ---------------------------------- 
---- - quando tiver sido deixado aviso e não houver justo impedimento ao levantamento da 
carta; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - quando o destinatário tiver mudado de domicílio há mais de 20 dias e não tiver feito 
comunicação da alteração à administração tributária nem tenha estado impossibilitado de o 
fazer.� -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No caso concreto, o primeiro aviso, datado de 12/04/2006, não foi registado com aviso de 
recepção, apenas as notificações de 29/04/2009 e 21/05/2009 cumpriram esse requisito. -------
---- Para ser validada a presunção acima referenciada será necessário avaliar se foi deixado 
aviso para levantamento da mesma e se o sujeito passivo mudou a sede da empresa e não 
comunicou à autarquia essa alteração. ------------------------------------------------------------------- 
---- Ora, da notificação de 29/04/2009, que se encontra ainda 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 13/03/2006, consta um registo dos correios datado de 15/05/2009 
com o texto �Objecto não reclamado�, subentendendo-se que terá sido deixado aviso, pois a 
carta só foi remetida ao município 16 dias depois. ---------------------------------------------------- 
---- Subsistindo dúvidas, sempre poderíamos recorrer à presunção do destinatário ter mudado 
a morada da sede há mais de 20 dias e não ter feito comunicação da alteração à autarquia. -----
---- Portanto, deverá o sujeito passivo ser responsabilizado pelo pagamento das taxas devidas, 
nos seguintes termos: -------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Dispõe o artigo 11.º, alínea c), da Lei das Finanças Locais (Lei n.º2/2007, 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 extraída a respectiva 
certidão de dívida, uma vez que os oito anos do prazo de prescrição ainda não ocorreram. 
Quanto à morada do devedor, deverão ser tomadas as diligências necessárias ao apuramento 
da mesma. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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 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 Jurista em serviço nesta 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 Imosolo � Construções, Ld.ª, 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, aprovar o débito ao Tesoureiro da guia de receita 
referente ao pagamento das despesas de alteração de um ramal de água, de que é devedora a 
Firma Imosolo � Construções, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação da Jurista em 
serviço nesta Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------     
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7 � LOTEAMENTOS 
 

7.1.ALTERAÇÃO DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 03/1994, DE 27 DE JULHO � 
PROCESSO DE LOTEAMENTO N.º 1/1993. LOCAL: URGEIRIÇA, FREGUESIA DE 
CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: MANUEL FERREIRA DA SILVA - 
PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA � APROVAÇÃO   
---- Presente uma informação, datada de 14 de Março de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Consulta Pública � Alteração do Alvará de Loteamento n.º 03/1994, de 27 de Julho. 
Processo de Loteamento n.º 01/1993. Requerente: Manuel Ferreira da Silva. Local da obra: 
Urgeiriça, Freguesia de Canas de Senhorim ------------------------------------------------------------ 
---- I - De acordo com o processo entregue nestes Serviços, o requerente pretende proceder à 
alteração do alvará de loteamento n.º 3/1994, de 27 de Julho. --------------------------------------- 
---- Situação actual ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o alvará de loteamento n.º 3/1994, de 27 de Julho, no lote n.º 109, com a 
área de 308,50 m2, está prevista uma área coberta de 106,50 m2 e um anexo de 8,50 m2. Deste 
modo, a área de implantação total (moradia e anexo) prevista para o lote é de 115 m2. ----------
---- II - Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- A alteração pretendida pelo requerente: ------------------------------------------------------------ 
---- - Implica o aumento da área de implantação total do lote; --------------------------------------- 
---- - Diminui a área bruta de construção total do lote; ------------------------------------------------ 
---- - Mantém as taxas urbanísticas, dado que esta área está dependente do aumento da área 
bruta de construção e não da área de implantação; ---------------------------------------------------- 
---- - Mantém as áreas de cedências, dado que esta área está dependente do n.º de fogos que se 
mantêm. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A pretensão consiste na alteração da: --------------------------------------------------------------- 
---- 1. Área de Implantação: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - da moradia de 106,50 m2 para 116,10 m2, o que resultam num aumento de 9,60 m2, que 
será um alpendre; ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - dos anexos de 8,50 m2 para 24,50 m2, o que resulta num aumento de 16 m2, destinado a 
telheiro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - do lote de 115 m2 para 140,60 m2, o que resulta num aumento de 25,60 m2 (=16m2 + 
9,60 m2). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Área bruta de construção: -------------------------------------------------------------------------- 
---- - da moradia de 213 m2 para 183,05 m2, o que resultam numa diminuição de 29,95 m2; ---
---- - do anexo mantém-se com a área de 8,50 m2; -----------------------------------------------------
---- - do lote de 221,5 m2 para 191,55 m2, o que resulta numa diminuição de 29,95 m2. ---------
---- Deste modo, a alteração pretendida pelo requerente remete-nos para o âmbito do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação, enquadrando-se no previsto no n.º 2 e n.º 8, do artigo 
27.º e no n.º 2, alínea b), do artigo 22.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com 
posteriores alterações, dado que a operação de loteamento em causa excede o limite de 100 
fogos e a alteração da área de implantação é superior a 3%. ----------------------------------------- 
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---- Deste modo a alteração deverá ser precedida de um período de Consulta Pública a realizar 
nos termos do n.º 2, do art.º 22.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com 
posteriores alterações, observando o seguinte: --------------------------------------------------------- 
---- - Publicação do Aviso em Diário da República, na página da Internet, publicação num 
jornal local e afixação nos Paços do Concelho; -------------------------------------------------------- 
---- - Período mínimo de discussão pública de 15 dias após publicação no jornal local, para 
que os interessados se possam pronunciar. -------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura de um período mínimo de 15 
dias de discussão pública, seguindo os trâmites exigidos na lei, referente à alteração do Alvará 
de Loteamento n.º 03/1994, de 27 de Julho, a que se refere o Processo de Loteamento n.º 
01/1993, sito em Urgeiriça, Freguesia de Canas de Senhorim, em que é requerente Manuel 
Ferreira da Silva, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7.2.OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO � ZONA INDUSTRIAL 2, VALE COVO, 
FREGUESIA NELAS � FIM DO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA - 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 22 de Março de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Operação de loteamento � Discussão Pública � Zona Industrial 2, Vale Covo, Freguesia 
de Nelas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No seguimento da deliberação tomada em reunião de Câmara de 25 de Janeiro de 2011 e 
de acordo com o n.º 5, do artigo 7.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com 
posteriores alterações, procedeu-se à abertura de um período de discussão pública através do 
Aviso n.º 4358/2011, de 10 de Fevereiro, publicado em Diário da República, que terminou no 
dia 16 de Março de 2011. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Visto não se ter verificado qualquer reclamação durante o período acima descrito, poderá 
ser aprovada a operação de loteamento, requerida pela Câmara Municipal de Nelas, de acordo 
com o processo elaborado pelos Serviços. -------------------------------------------------------------- 
---- Assim, solicito a V.ª Ex.ª a aprovação da operação de loteamento com as seguintes 
especificações: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A operação de loteamento observa os parâmetros estabelecidos para Zonas Industriais, 
de acordo com a Secção VII, número 5, artigo 59.º, do Regulamento do PDM de Nelas, 
aprovado em Resolução do Conselho de Ministros n.º 66/93. --------------------------------------- 
---- 2. Em toda a construção terá de ser cumprido o disposto no R.G.E.U. -------------------------
---- 3. O requerente deverá dar cumprimento ao estabelecido no of. 1764, de 05/11/2010, da 
EP (em anexo III). ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. A implantação das edificações a erigir nos lotes deverá observar o disposto na planta de 
síntese, desenho 2 (anexo I). ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 5. Características do loteamento: -------------------------------------------------------------------- 
---- a) Área total do prédio, descrito na Conservatória, pelo n.º 971/19890208, da Freguesia de 
Nelas: - 70.050 m2; ------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- b) Área total do terreno, objecto da operação de loteamento, inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo n.º 1141, da Freguesia de Nelas: - 44.870m2; -----------------------------------
---- c) Área total do terreno a lotear: - 29.306 m2; -----------------------------------------------------
---- d) Área sobrante: - 15.564 m2; ----------------------------------------------------------------------- 
---- e) 1. Área total a incluir no domínio público (anexo II) � 9.596 m2: ---------------------------
---- 2. Área destinada a: 1. Arruamentos - 5.342m2; 2. Estacionamento - 200 m2; 3. Passeios � 
962 m2; 4. Espaços Verdes e de Utilização Colectiva e Equipamento de Utilização Colectiva - 
3.092 m2 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- f) N.º de estacionamentos - 8 lugares de estacionamento ao público; --------------------------
---- g) Os lotes destinam-se a edifícios industriais/armazéns; ----------------------------------------
---- h) N.º de lotes - 5 (cinco), numerados de 1 a 5; ---------------------------------------------------
---- i) 1. Área total dos lotes - 19.710m2; ----------------------------------------------------------------
------  2. Área dos lotes: Lote 1- 4.680m2;  Lote 2 - 3.500 m2; Lote 3 - 1.670 m2; Lote 4 - 5.230 
m2; Lote 5 - 4.630 m2; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- j) 1. Área total de implantação máxima: - 6.256 m2; ----------------------------------------------
------- 2. Área máxima de implantação dos lotes: Lote 1 - 2.106 m2; Lote 2 - 1.575 m2; Lote 3 
- 510 m2; Lote 4 - 200 m2; Lote 5 � 1.865 m2; ---------------------------------------------------------
---- k) 1. Área bruta de construção total máxima: - 8.888 m2; ----------------------------------------
-------- 2. Área bruta de construção máxima dos lotes: Lote 1 - 2.808 m2; Lote 2 - 2.100 m2; 
Lote 3 � 1.002 m2; Lote 4 - 200 m2; Lote 5 � 2.778 m2; ----------------------------------------------
---- l) Área bruta de construção total, de acordo com a alínea j), do artigo 3.º, do Regulamento 
do P.D.M. - 8.888 m2 -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- m) N.º de pisos das edificações: 2 Pisos acima da cota de soleira; -----------------------------
---- n) Cércea (de acordo com a alínea p), do n.º 3, do Regulamento do PDM): - 7 m; ----------
---- o) Índice de utilização: - 0,30 (= 8.888 m2 / 29.306 m2); -----------------------------------------
---- p) Percentagem de ocupação do solo: - 21% ((= 6.256 m2 / 29.306 m2)*100); ---------------
---- 6. Conforme prevê a Portaria n.º 216-B/2008, de 3/03, relativamente à parcela para 
Espaços Verdes e de Utilização Colectiva (23 m2/100m2 de a.c.) e para Equipamento de 
Utilização Colectiva (10 m2/100m2 de a.c.) é prevista a área de 3.092m2, sendo a área mínima 
obrigatória de 2.933m2. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª� ---------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a operação de loteamento, atrás citada, 
sita na Zona Industrial 2, Freguesia de Nelas, em terreno adquirido por esta Câmara 
Municipal, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

8 - OBRAS PARTICULARES 
 

8.1.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 
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8.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO   
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido 
entre 01 e 18 de Março de 2011, a qual fica anexa à acta (Anexo II), fazendo dela parte 
integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a licenças e autorizações de construção e utilização emitidas no período 
compreendido entre 01 e 18 de Março de 2011, a qual fica anexa a esta acta (Anexo III), 
fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------- 
8.1.3.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 01 e 18 de Março de 2011, a qual 
fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ----------------------------------- 
8.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS E ADMISSÕES DE COMUNICAÇÃO 
PRÉVIA OU SUAS PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO 
DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � 
APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos alvarás de licenças e 
admissão de comunicação prévia, ou suas prorrogações, caducadas, precedidas de audiência 
prévia, constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, nos termos da 
alínea d), do número 3, do art.º 71.º, do Dec.Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com 
posteriores alterações, no período compreendido entre 01 e 18 de Março de 2011, a qual fica 
anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------
8.3.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: FRANCELHA, 
FREGUESIA DE VILAR SECO. REQUERENTES: PAULA ALEXANDRA LOPES 
SAMPAIO E JOSÉ LUIS LOPES SAMPAIO � RATIFICAÇÃO  
---- A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, datado de 18 de Março de 2011, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 
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---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, pelo carácter de urgência, defira-se a pretensão. Este acto deverá ser 
ratificado na próxima reunião da Câmara Municipal�. ------------------------------------------------ 
---- exarado na informação, datada de 18 de Março de 2011, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de um prédio rústico. Local: 
Francelha, Freguesia de Vilar Seco. Requerentes: Paula Alexandra Lopes Sampaio e José Luís 
Lopes Sampaio. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Solicitação dos requerentes: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 
possa resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 
prédios rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos 
prédios, de acordo com o n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto. ---------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa 
ou dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, 
nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade 
económica não urbana. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Os dois requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade do terreno rústico, sito na �Francelha�, artigo n.º 2416, localizado em Vilar 
Seco, sendo ½ a favor de cada um. ----------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável. ------------------------------------------------------------- 
---- - Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento 
físico de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em 
lotes com vista ao mesmo fim. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -------------------------------------------------------------- 
8.4.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: RUA CORONEL 
SERPA, FREGUESIA DE VILAR SECO. REQUERENTES: PAULA ALEXANDRA 
LOPES SAMPAIO E JOSÉ LUIS LOPES SAMPAIO � RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, datado de 18 de Março de 2011, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, pelo carácter de urgência, defira-se a pretensão. Este acto deverá ser 
ratificado na próxima reunião da Câmara Municipal�. ------------------------------------------------ 
---- exarado na informação, datada de 18 de Março de 2011, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de um prédio rústico. Local: 
Rua Coronel Serpa, Freguesia de Vilar Seco. Requerentes: Paula Alexandra Lopes Sampaio e 
José Luís Lopes Sampaio. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Solicitação dos requerentes: ----------------------------------------------------------------------- 
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---- 1. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 
possa resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 
prédios rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos 
prédios, de acordo com o n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto. ---------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa 
ou dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, 
nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade 
económica não urbana. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Os dois requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade do terreno rústico, sito na �Rua Coronel Serpa�, artigo n.º 2264, localizado 
em Vilar Seco, sendo ½ a favor de cada um. ----------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável. ------------------------------------------------------------- 
---- - Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento 
físico de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em 
lotes com vista ao mesmo fim. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -------------------------------------------------------------- 
8.5.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: PORTO DE CANAS, 
FREGUESIA DE VILAR SECO. REQUERENTES: PAULA ALEXANDRA LOPES 
SAMPAIO E JOSÉ LUIS LOPES SAMPAIO � RATIFICAÇÃO  
---- A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, datado de 18 de Março de 2011, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, pelo carácter de urgência, defira-se a pretensão. Este acto deverá ser 
ratificado na próxima reunião da Câmara Municipal�. ------------------------------------------------ 
---- exarado na informação, datada de 18 de Março de 2011, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de um prédio rústico. Local: 
Porto de Canas, Freguesia de Vilar Seco. Requerentes: Paula Alexandra Lopes Sampaio e 
José Luís Lopes Sampaio. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Solicitação dos requerentes: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 
possa resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 
prédios rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos 
prédios, de acordo com o n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto. ---------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa 
ou dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, 
nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade 
económica não urbana. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
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---- 1. Os dois requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade do terreno rústico, sito em �Porto de Canas�, artigo n.º 3345, localizado em 
Vilar Seco, sendo ½ a favor de cada um. ---------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável. ------------------------------------------------------------- 
---- - Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento 
físico de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em 
lotes com vista ao mesmo fim. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -------------------------------------------------------------- 
8.6.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: CASTELÃO, 
FREGUESIA DE LAPA DO LOBO. REQUERENTES: HENRIQUE FERREIRA 
ALVES E JOÃO MANUEL FELGOSA FERREIRA ALVES � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 21 de Março de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de um prédio rústico. Local: 
Castelão, Freguesia de Lapa do Lobo. Requerentes: Henrique Ferreira Alves e João Manuel 
Felgosa Ferreira Alves. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- I. Solicitação dos requerentes: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 
possa resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 
prédios rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos 
prédios, de acordo com o n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto. ---------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa 
ou dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, 
nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade 
económica não urbana. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Os dois requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade do terreno rústico, sito ao �Castelão�, artigo n.º 3527, localizado em Lapa do 
Lobo, sendo ½ a favor de cada um. --------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável. -------------------------------------------------------------
---- - Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento 
físico de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em 
lotes com vista ao mesmo fim. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar parecer favorável à constituição de 
compropriedade, em nome dos requerentes Henrique Ferreira Alves e João Manuel Felgosa 
Ferreira Alves, do prédio rústico, sito ao �Castelão�, inscrito na matriz predial rústica da 
Freguesia de Lapa do Lobo, sob o artigo número 3527, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------------------------- 
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8.7.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: CASTELÃO, 
FREGUESIA DE LAPA DO LOBO. REQUERENTES: HENRIQUE FERREIRA 
ALVES E JOÃO MANUEL FELGOSA FERREIRA ALVES � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 21 de Março de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de um prédio rústico. Local: 
Castelão, Freguesia de Lapa do Lobo. Requerentes: Henrique Ferreira Alves e João Manuel 
Felgosa Ferreira Alves. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- I. Solicitação dos requerentes: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 
possa resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 
prédios rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos 
prédios, de acordo com o n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto. ---------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa 
ou dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, 
nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade 
económica não urbana. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Os dois requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade do terreno rústico, sito ao �Castelão�, artigo n.º 3523, localizado em Lapa do 
Lobo, sendo ½ a favor de cada um. --------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável. ------------------------------------------------------------- 
---- - Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento 
físico de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em 
lotes com vista ao mesmo fim. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar parecer favorável à constituição de 
compropriedade, em nome dos requerentes Henrique Ferreira Alves e João Manuel Felgosa 
Ferreira Alves, do prédio rústico, sito ao �Castelão�, inscrito na matriz predial rústica da 
Freguesia de Lapa do Lobo, sob o artigo número 3523, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -----------------------------------------
8.8.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: CASTELÃO, 
FREGUESIA DE LAPA DO LOBO. REQUERENTES: HENRIQUE FERREIRA 
ALVES E JOÃO MANUEL FELGOSA FERREIRA ALVES � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 21 de Março de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de um prédio rústico. Local: 
Castelão, Freguesia de Lapa do Lobo. Requerentes: Henrique Ferreira Alves e João Manuel 
Felgosa Ferreira Alves. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- I. Solicitação dos requerentes: ----------------------------------------------------------------------- 
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---- 1. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 
possa resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 
prédios rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos 
prédios, de acordo com o n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto. ---------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa 
ou dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, 
nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade 
económica não urbana. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Os dois requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade do terreno rústico, sito ao �Castelão�, artigo n.º 3519, localizado em Lapa do 
Lobo, sendo ½ a favor de cada um. ---------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável. ------------------------------------------------------------- 
---- - Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento 
físico de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em 
lotes com vista ao mesmo fim. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar parecer favorável à constituição de 
compropriedade, em nome dos requerentes Henrique Ferreira Alves e João Manuel Felgosa 
Ferreira Alves, do prédio rústico, sito ao �Castelão�, inscrito na matriz predial rústica da 
Freguesia de Lapa do Lobo, sob o artigo número 3519, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------------------------- 
8.9.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: COVA GRANDE, 
FREGUESIA DE LAPA DO LOBO. REQUERENTES: HENRIQUE FERREIRA 
ALVES E JOÃO MANUEL FELGOSA FERREIRA ALVES � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 21 de Março de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de um prédio rústico. Local: 
Cova Grande, Freguesia de Lapa do Lobo. Requerentes: Henrique Ferreira Alves e João 
Manuel Felgosa Ferreira Alves. -------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Solicitação dos requerentes: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 
possa resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 
prédios rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos 
prédios, de acordo com o n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto. ---------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa 
ou dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, 
nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade 
económica não urbana. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
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---- 1. Os dois requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade do terreno rústico, sito à �Cova Grande�, artigo n.º 2811, localizado em Lapa 
do Lobo, sendo ½ a favor de cada um. --------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável. ------------------------------------------------------------- 
---- - Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento 
físico de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em 
lotes com vista ao mesmo fim. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar parecer favorável à constituição de 
compropriedade, em nome dos requerentes Henrique Ferreira Alves e João Manuel Felgosa 
Ferreira Alves, do prédio rústico, sito à �Cova Grande�, inscrito na matriz predial rústica da 
Freguesia de Lapa do Lobo, sob o artigo número 2811, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -----------------------------------------
8.10.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: COVA GRANDE, 
FREGUESIA DE LAPA DO LOBO. REQUERENTES: HENRIQUE FERREIRA 
ALVES E JOÃO MANUEL FELGOSA FERREIRA ALVES � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 21 de Março de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de um prédio rústico. Local: 
Cova Grande, Freguesia de Lapa do Lobo. Requerentes: Henrique Ferreira Alves e João 
Manuel Felgosa Ferreira Alves. -------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Solicitação dos requerentes: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 
possa resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 
prédios rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos 
prédios, de acordo com o n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto. ---------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa 
ou dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, 
nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade 
económica não urbana. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Os dois requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade do terreno rústico, sito ao �Cova Grande�, artigo n.º 2809, localizado em 
Lapa do Lobo, sendo ½ a favor de cada um. ------------------------------------------------------------ 
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável. ------------------------------------------------------------- 
---- - Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento 
físico de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em 
lotes com vista ao mesmo fim. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. --------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar parecer favorável à constituição de 
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compropriedade, em nome dos requerentes Henrique Ferreira Alves e João Manuel Felgosa 
Ferreira Alves, do prédio rústico, sito à �Cova Grande�, inscrito na matriz predial rústica da 
Freguesia de Lapa do Lobo, sob o artigo número 2809, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------------------------- 
8.11.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: VALES, FREGUESIA 
DE LAPA DO LOBO. REQUERENTES: HENRIQUE FERREIRA ALVES E JOÃO 
MANUEL FELGOSA FERREIRA ALVES � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 21 de Março de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de um prédio rústico. Local: 
Vales, Freguesia de Lapa do Lobo. Requerentes: Henrique Ferreira Alves e João Manuel 
Felgosa Ferreira Alves. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- I. Solicitação dos requerentes: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 
possa resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 
prédios rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos 
prédios, de acordo com o n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto. ---------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa 
ou dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, 
nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade 
económica não urbana. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Os dois requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade do terreno rústico, sito aos �Vales�, artigo n.º 2496, localizado em Lapa do 
Lobo, sendo ½ a favor de cada um. --------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável. ------------------------------------------------------------- 
---- - Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento 
físico de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em 
lotes com vista ao mesmo fim. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar parecer favorável à constituição de 
compropriedade, em nome das requerentes Henrique Ferreira Alves e João Manuel Felgosa 
Ferreira Alves, do prédio rústico, sito aos �Vales�, inscrito na matriz predial rústica da 
Freguesia de Lapa do Lobo, sob o artigo número 2496, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------------------------- 
8.12.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: VALES, FREGUESIA 
DE LAPA DO LOBO. REQUERENTES: HENRIQUE FERREIRA ALVES E JOÃO 
MANUEL FELGOSA FERREIRA ALVES � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 21 de Março de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
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---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de um prédio rústico. Local: 
Vales, Freguesia de Lapa do Lobo. Requerentes: Henrique Ferreira Alves e João Manuel 
Felgosa Ferreira Alves. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- I. Solicitação dos requerentes: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 
possa resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 
prédios rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos 
prédios, de acordo com o n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto. ---------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa 
ou dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, 
nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade 
económica não urbana. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Os dois requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade do terreno rústico, sito aos �Vales�, artigo n.º 2497, localizado em Lapa do 
Lobo, sendo ½ a favor de cada um. --------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável. ------------------------------------------------------------- 
---- - Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento 
físico de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em 
lotes com vista ao mesmo fim. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar parecer favorável à constituição de 
compropriedade, em nome das requerentes Henrique Ferreira Alves e João Manuel Felgosa 
Ferreira Alves, do prédio rústico, sito aos �Vales�, inscrito na matriz predial rústica da 
Freguesia de Lapa do Lobo, sob o artigo número 2497, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------------------------- 
8.13.PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE UM RESERVATÓRIO SUPERFICIAL DE GPL, 
COM 35,00 M3 � PROCESSO N.º 114/2010. LOCAL: ZI I DE NELAS. 
REQUERENTE: GASGAZ, SOCIEDADE DE COMBUSTÍVEIS, LD.ª � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 18 de Março de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de instalação de um reservatório superficial de GPL, com 35,00 m3 � Processo n.º 
114/2010. Local: ZI I de Nelas. Requerente: Gasgaz, Sociedade de Combustíveis, Ld.ª � 
Legalização -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I � Solicitação do Requerente: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. No dia 28/10/2010, com registo de entrada n.º 13.871, a empresa requerente solicitou a 
licença para montagem/legalização de uma instalação de armazenagem de gases de petróleo 
liquefeito (GPL), constituída por um reservatório superficial com a capacidade unitária de 
35,00 m3, pelo prazo de 20 anos. ------------------------------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------- 
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---- 1. O Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de Novembro, na actual redacção do Decreto-Lei n.º 
195/2008, de 6 de Outubro, estabelece os procedimentos e as competências do licenciamento 
de instalações de armazenamento de produtos de petróleo e de postos de abastecimento de 
combustíveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Nos termos do artigo 5.º --------------------------------------------------------------------------- 
---- Licenciamento municipal ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - É da competência das Câmaras Municipais: --------------------------------------------------- 
---- a) O licenciamento de instalações de armazenamento de produtos de petróleo (volumes < 
50,00 m3); ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) O licenciamento de postos de abastecimento de combustíveis não localizados nas redes 
viárias regional e nacional; -------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) A autorização para a execução e entrada em funcionamento das redes de distribuição, 
objecto do Decreto-Lei n.º 125/97, de 23 de Maio, quando associadas a reservatórios de GPL 
com capacidade global inferior a 50 m3. ---------------------------------------------------------------- 
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 � Assim sendo, de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com posteriores alterações e Decreto-Lei n.º 267/02, de 26 de Novembro, na 
actual redacção do Decreto-Lei n.º 195/2008, de 6 de Outubro, nada a opor à aprovação do 
projecto de construção do reservatório superficial de GPL, com 35,00 m3, desde que 
cumpridas todas as disposições previstas nas suas peças escritas e desenhadas, bem como no 
R.G.E.U., no P.D.M. e outra legislação aplicável; -----------------------------------------------------
---- 2 � O requerente deverá apresentar o termo de responsabilidade pela direcção técnica e de 
fiscalização da obra, antes do levantamento da licença de construção; -----------------------------
---- 3 � Na sequência da deliberação de Reunião de Câmara Municipal de 10/07/2007, no caso 
de uma já obra se encontrar concluída e devidamente executada, não carece da entrega: --------
---- a) da apólice de seguro de acidentes de trabalhos, ------------------------------------------------ 
---- b) declaração de titularidade de certificado de classificação de industrial de construção 
civil: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) livro de obra e ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- d) plano de segurança e saúde, ----------------------------------------------------------------------- 
---- de acordo com o previsto no n.º 1, do artigo 3.º, da Portaria n.º 216-E/2008, de 03/03. ----- 
---- 4 � Contudo, não se poderá isentar a apresentação do termo de responsabilidade assinado 
pelo técnico responsável pela direcção técnica da obra, visto que alguém habilitado deverá 
executar a vistoria da obra, garantindo que esta se encontra de acordo com os projectos 
apresentados e devidamente executada de acordo com as normas legais e regulamentares em 
vigor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 5 � No entanto, quando da emissão da licença de construção, deverá pagar a respectiva 
taxa, em vigor, correspondente ao disposto no RLCCLPSM � Tabela de Taxas. -----------------
---- 6 � Será emitido um alvará de construção/legalização, em que a data de início e de fim 
correspondem ao dia de levantamento do respectivo alvará, ficando inscrito que se trata de 
uma legalização. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- 7 � Posteriormente, caso o requerente entenda, poderá solicitar a autorização de 
utilização, de acordo com o disposto no artigo 15.º, da Portaria n.º 232/08, de 11 de Março, 
com as necessárias adaptações. --------------------------------------------------------------------------- 
---- 8 � Mais informo que a vistoria final deve ser requerida pelo promotor. ----------------------
---- À superior consideração de V. Ex.ª.� --------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de instalação de um reservatório 
superficial de GPL, com 35,00 m3, a que se refere o processo n.º 114/2010, sito na Zona 
Industrial I de Nelas, em que é requerente a firma Gasgaz, Sociedade de Combustíveis, Ld.ª, 
nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --- 
8.14.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE UM RECLAMO LUMINOSO NO 
ESTABELECIMENTO �TATTOO�. LOCAL: RUA SACADURA CABRAL, N.º 18, 
EM NELAS. REQUERENTE: JOSÉ MANUEL PEREIRA DA COSTA � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 17 de Março de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de licenciamento de um reclamo luminoso no estabelecimento �Tattoo�. 
Requerente: José Manuel Pereira da Costa ------------------------------------------------------------- 
---- I. Pretensão: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Deu entrada nesta Câmara Municipal, sob o registo n.º 3.091, de 10/03/2011, o pedido de 
licenciamento de um reclamo luminoso, sito na Rua Sacadura Cabral, n.º 18, em Nelas, com 
1,40 m x 0,60 m, no estabelecimento comercial citado, de acordo com as peças escritas e 
desenhadas, apresentadas pelo requerente, em anexo. -------------------------------------------------
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 6.º, do Regulamento de Publicidade do Município de 
Nelas, a afixação de publicidade de natureza e finalidade comercial, desde que produzida com 
fins lucrativos, depende de licenciamento prévio da Câmara Municipal. --------------------------- 
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 9.º, do mesmo regulamento, é da 
competência da Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento de publicidade. ------
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de 
licenciamento, desde que seja cumprido o disposto nas peças escritas e desenhadas 
apresentadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento para a colocação de um 
reclamo luminoso no estabelecimento �Tattoo�, sito na Rua Sacadura Cabral, n.º 18, em 
Nelas, em que é requerente José Manuel Pereira da Costa, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------------------------- 
8.15.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
ESPLANADA. LOCAL: RUA DR. ABÍLIO MONTEIRO, N.ºS 247 AO 259, EM 
CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: OLIVEIRA & OLIVEIRA, LD.ª � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 03 de Março de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de licenciamento de ocupação da via pública com esplanada. Local: Rua Dr. 
Abílio Monteiro, n.ºs 247 ao 259, em Canas de Senhorim. Requerente: Oliveira & Oliveira, 
Ld.ª. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Foi solicitado à Sr.ª Presidente da Câmara o licenciamento para ocupação da via 
pública, com mesas e cadeiras, numa área de 8,00 m2, durante os meses de 1 de Março a 30 de 
Outubro do corrente ano, em frente ao seu estabelecimento de café. -------------------------------
---- II. Assim, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de ocupação da via 
pública com mesas e cadeiras, numa área de 8,00 m2, desde que a mesma não prejudique a 
circulação de pessoas na Travessa, devendo o requente deixar uma passagem livre entre a 
esplanada e a parede do prédio frontal. ------------------------------------------------------------------ 
---- 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 pela firma Oliveira & Oliveira, Ld.ª, junto do seu 
estabelecimento de café, sito na Rua Dr. Abílio Monteiro, n.ºs 247 ao 259, em Canas de 
Senhorim, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8.16.PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO � DESIGN BAR � ALTERAÇÃO 
DO MAPA DE HORÁRIO AOS SÁBADOS, DAS 04:00 H PARA AS 06:00 H. LOCAL: 
CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: PAULO ALEXANDRE GONÇALVES 
LOURENÇO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 17 de Março de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de alargamento do horário � Design Bar � Alteração do mapa de horário, aos 
sábados - 06:00 h - Aprovação. Local: Canas de Senhorim. Requerente: Paulo Alexandre 
Gonçalves Lourenço. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I � Solicitação do Requerente: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O requerente solicita o alargamento do mapa de horário, aos sábados, do encerramento 
às 04:00 horas para as 06:00 horas. ---------------------------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Artigo 13.º, do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de Nelas � Alargamento 
de horários: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- 1 � A Câmara Municipal tem competência para alargar os limites fixados no presente 
Regulamento, a requerimento do interessado, devendo para tal apresentar, além da 
documentação referida no artigo 16.º, os seguintes documentos: ------------------------------------
---- a) Atestado da Junta de Freguesia e da força policial local, em como o alargamento do 
período de funcionamento não afecta a segurança, tranquilidade e o repouso dos cidadãos 
residentes; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Acta da reunião da assembleia do condomínio, onde, por unanimidade, tenha sido 
deliberado não haver inconveniente no alargamento pretendido, nos casos em que o 
estabelecimento se encontre instalado em edifícios de utilização colectiva. -----------------------
---- III. Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A Junta de Freguesia de Canas de Senhorim emitiu parecer favorável, com referência 
n.º 59/2011, de 10/03/2011. A GNR de Canas de Senhorim informa que �não se verifica que, 
face ao fim a que se destina, possa por em causa a ordem pública e tranquilidade dos 
moradores, visto encontrar-se a cerca de 300 metros das casas mais 
 próximas, embora seja previsível que a longevidade do horário e a ingestão de bebidas 
alcoólicas, por parte de alguns clientes a partir de certas horas, possa causar alguns distúrbios 
e desacatos entre eles, mesmo no interior do edifício�, referência 220/11, processo n.º 
300.40.05, de 04/03/2011. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, de acordo com o artigo 13.º, do citado regulamento municipal e os 
pareceres emitidos, não vejo inconveniente na pretensão, desde que o requerente tome 
medidas de controlo e segurança pública, de forma a evitar distúrbios e desacatos. --------------
---- Nota: Informar a GNR de Canas de Senhorim da decisão tomada. -----------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª� --------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do mapa de horário para o 
estabelecimento �Design Bar�, sito em Canas de Senhorim, em que é requerente Paulo 
Alexandre Gonçalves Lourenço, passando o horário de encerramento, aos sábados, das 04:00 
h paras 06:00 h, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8.17.PEDIDO DE ALARGAMENTO DE MAPA DE HORÁRIO. LOCAL: NELAS. 
REQUERENTE: MANUEL JOÃO DO ESPÍRITO SANTO INÁCIO - RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este acto deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal�. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- exarado na informação, datada de 04 de Março de 2011, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de alargamento do mapa de horário � Encerramento às 06:00 horas da manhã nos 
dias 04, 05, 06, 07 e 08 de Março de 2011. Local: Nelas. Requerente: Manuel João do Espírito 
Santo Inácio. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- I � Solicitação do Requerente: ----------------------------------------------------------------------- 
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---- 1. O requerente solicita alargamento do horário de funcionamento do Bar �Johnny,s Bar�, 
em Nelas, nos dias 04, 05, 06, 07 e 08 de Março de 2011, de forma a prever o encerramento 
às 06:00 horas da manhã, devido à enorme afluência de clientes na época festiva do Carnaval. 
---- II � Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Artigo 13.º, do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de Nelas � Alargamento 
de horários: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 � A Câmara Municipal tem competência para alargar os limites fixados no presente 
Regulamento, a requerimento do interessado, devendo para tal apresentar, além da 
documentação referida no artigo 16.º, os seguintes documentos: ------------------------------------
---- a) Atestado da Junta de Freguesia e da força policial local, em como o alargamento do 
período de funcionamento não afecta a segurança, tranquilidade e o repouso dos cidadãos 
residentes; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Acta da reunião da assembleia do condomínio, onde, por unanimidade, tenha sido 
deliberado não haver inconveniente no alargamento pretendido, nos casos em que o 
estabelecimento se encontre instalado em edifícios de utilização colectiva. -----------------------
---- III. Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A Junta de Freguesia de Nelas emitiu um parecer favorável. Contudo, a GNR de Nelas, 
atendendo à �ordem pública e tranquilidade dos moradores�, propõe a redução do horário para 
as 04:00 h, de acordo com os pareceres em anexo. Mais informo que o parecer destas 
entidades é vinculativo. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Assim sendo, no seguimento dos pareceres emitidos, nada a opor ao alargamento 
pontual do horário de funcionamento, nos dias 6, 7 e 8 até às 04:00horas, desde que: ----------- 
---- a) O ruído emitido pelo funcionamento do estabelecimento não deverá ser susceptível de 
originar problemas para a saúde e bem-estar da vizinhança. ----------------------------------------- 
---- b) O encerramento não se deverá prolongar além das 04:00 horas da manhã nos dias 
solicitados. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adoptar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, deverá 
cessar de imediato. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- d) Enviar cópia do parecer à GNR e da Junta de Freguesia de Nelas, para efeito de 
conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
8.18.PEDIDO DE ALARGAMENTO DE MAPA DE HORÁRIO. LOCAL: LARGO DO 
ROSSIO, N.º 3, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: OLIVEIRA & 
OLIVEIRA, LD.ª - RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este acto deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal�. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- exarado na informação, datada de 02 de Março de 2011, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de alargamento do mapa de horário � Encerramento às 06:00 horas da manhã nos 
dias 04, 05, 06, 07, 08 e 09 de Março de 2011. Local: Largo do Rossio, n.º 3, em Canas de 
Senhorim. Requerente: Oliveira & Oliveira, Ld.ª. ----------------------------------------------------- 
---- I � Solicitação do Requerente: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O requerente solicita alargamento do horário de funcionamento da �Residencial 
Rossio�, em Canas de Senhorim, nos dias 04, 05, 06, 07, 08 e 09 de Março de 2011, de forma 
a prever o encerramento às 06:00 horas da manhã, devido à enorme afluência de clientes na 
época festiva do Carnaval. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. A Junta de Freguesia e a GNR de Canas de Senhorim emitiram um parecer favorável, 
de acordo com os pareceres em anexo. ------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Assim sendo, no seguimento dos pareceres emitidos, nada a opor ao alargamento 
pontual do horário de funcionamento, desde que: ----------------------------------------------------- 
---- a) O ruído emitido pelo funcionamento do estabelecimento não deverá ser susceptível de 
originar problemas para a saúde e bem-estar da vizinhança. ----------------------------------------- 
---- b) O encerramento não se deverá prolongar além das 06:00 horas da manhã nos dias 
solicitados. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adoptar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, deverá 
cessar de imediato. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- d) Enviar cópia do parecer à GNR e da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, para 
efeito de conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
8.19.PEDIDO DE ALARGAMENTO DE MAPA DE HORÁRIO. LOCAL: NELAS. 
REQUERENTE: MANUELA ISAURA PEREIRA COELHO DA SILVA - 
RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este acto deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal�. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- exarado na informação, datada de 04 de Março de 2011, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de alargamento do mapa de horário � Encerramento às 06:00 horas da manhã nos 
dias 04, 05, 06, 07 e 08 de Março de 2011. Local: Nelas. Requerente: Manuela Isaura Pereira 
Coelho da Silva. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I � Solicitação do Requerente: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O requerente solicita alargamento do horário de funcionamento do Bar �Marquês�, em 
Nelas, nos dias 04, 05, 06, 07 e 08 de Março de 2011, de forma a prever o encerramento às 
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06:00 horas da manhã, devido à enorme afluência de clientes na época festiva do Carnaval. ---
---- II � Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Artigo 13.º, do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de Nelas � Alargamento 
de horários: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 � A Câmara Municipal tem competência para alargar os limites fixados no presente 
Regulamento, a requerimento do interessado, devendo para tal apresentar, além da 
documentação referida no artigo 16.º, os seguintes documentos: ------------------------------------ 
---- a) Atestado da Junta de Freguesia e da força policial local, em como o alargamento do 
período de funcionamento não afecta a segurança, tranquilidade e o repouso dos cidadãos 
residentes; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Acta da reunião da assembleia do condomínio, onde, por unanimidade, tenha sido 
deliberado não haver inconveniente no alargamento pretendido, nos casos em que o 
estabelecimento se encontre instalado em edifícios de utilização colectiva. -----------------------
---- III. Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A Junta de Freguesia de Nelas emitiu um parecer favorável. Contudo, a GNR de Nelas, 
atendendo à �ordem pública e tranquilidade dos moradores�, propõe a redução do horário para 
as 04:00 h, de acordo com os pareceres em anexo. Mais informo que o parecer destas 
entidades é vinculativo. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Assim sendo, no seguimento dos pareceres emitidos, nada a opor ao alargamento 
pontual do horário de funcionamento, nos dias 6, 7 e 8 até às 04:00horas, desde que: ----------- 
---- a) O ruído emitido pelo funcionamento do estabelecimento não deverá ser susceptível de 
originar problemas para a saúde e bem-estar da vizinhança. ----------------------------------------- 
---- b) O encerramento não se deverá prolongar além das 04:00 horas da manhã nos dias 
solicitados. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adoptar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, deverá 
cessar de imediato. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- d) Enviar cópia do parecer à GNR e da Junta de Freguesia de Nelas, para efeito de 
conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
8.20.PEDIDO DE ALARGAMENTO DE MAPA DE HORÁRIO. LOCAL: CANAS DE 
SENHORIM. REQUERENTE: GUILHERME FILIPE L. M. ALEXANDRE � 
RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este acto deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal�. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- exarado na informação, datada de 02 de Março de 2011, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
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---- �Pedido de alargamento do mapa de horário � Encerramento às 06:00 horas da manhã nos 
dias 04, 05, 06, 07 e 08 de Março de 2011. Local: Canas de Senhorim. Requerente: Guilherme 
Filipe L. M. Alexandre. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- I � Solicitação do Requerente: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O requerente solicita alargamento do horário de funcionamento do Bar �Indiferente 
Bar�, em Canas de Senhorim, nos dias 04, 05, 06, 07 e 08 de Março de 2011, de forma a 
prever o encerramento às 06:00 horas da manhã, devido à enorme afluência de clientes na 
época festiva do Carnaval. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. A Junta de Freguesia e a GNR de Canas de Senhorim, bem como o condomínio, 
emitiram um parecer favorável, de acordo com os pareceres em anexo. --------------------------- 
---- 2. Assim sendo, no seguimento dos pareceres emitidos, nada a opor ao alargamento 
pontual do horário de funcionamento, desde que: ----------------------------------------------------- 
---- a) O ruído emitido pelo funcionamento do estabelecimento não deverá ser susceptível de 
originar problemas para a saúde e bem-estar da vizinhança. ----------------------------------------- 
---- b) O encerramento não se deverá prolongar além das 06:00 horas da manhã nos dias 
solicitados. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adoptar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, deverá 
cessar de imediato. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- d) Enviar cópia do parecer à GNR e da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, para 
efeito de conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
8.21.PEDIDO DE ALARGAMENTO DE MAPA DE HORÁRIO. LOCAL: CANAS DE 
SENHORIM. REQUERENTE: PAULO ALEXANDRE GONÇALVES LOURENÇO � 
RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este acto deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal�. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- exarado na informação, datada de 02 de Março de 2011, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de alargamento do mapa de horário � Encerramento às 06:00 horas da manhã nos 
dias 04, 05, 06, 07 e 08 de Março de 2011. Local: Canas de Senhorim. Requerente: Paulo 
Alexandre Gonçalves Lourenço. ------------------------------------------------------------------------ 
---- I � Solicitação do Requerente: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O requerente solicita alargamento do horário de funcionamento do Bar �Design Bar�, 
em Canas de Senhorim, nos dias 04, 05, 06, 07 e 08 de Março de 2011, de forma a prever o 
encerramento às 06:00 horas da manhã, devido à enorme afluência de clientes na época 
festiva do Carnaval. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
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---- 1. A Junta de Freguesia e a GNR de Canas de Senhorim, emitiram um parecer favorável, 
de acordo com os pareceres em anexo. ------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Assim sendo, no seguimento dos pareceres emitidos, nada a opor ao alargamento 
pontual do horário de funcionamento, desde que: ----------------------------------------------------- 
---- a) O ruído emitido pelo funcionamento do estabelecimento não deverá ser susceptível de 
originar problemas para a saúde e bem-estar da vizinhança. ----------------------------------------- 
---- b) O encerramento não se deverá prolongar além das 06:00 horas da manhã nos dias 
solicitados. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adoptar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, deverá 
cessar de imediato. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- d) Enviar cópia do parecer à GNR e da Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, para 
efeito de conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
8.22.PEDIDO DE ALARGAMENTO DE MAPA DE HORÁRIO. LOCAL: NELAS. 
REQUERENTE: PÊGAS E GOMES, LD.ª - RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este acto deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal�. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- exarado na informação, datada de 04 de Março de 2011, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de alargamento do mapa de horário � Encerramento às 06:00 horas da manhã nos 
dias 04, 05, 06, 07 e 08 de Março de 2011. Local: Nelas. Requerente: Pêgas e Gomes, Ld.ª. --- 
---- I � Solicitação do Requerente: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O requerente solicita alargamento do horário de funcionamento do Bar �Fórum�, em 
Nelas, nos dias 04, 05, 06, 07 e 08 de Março de 2011, de forma a prever o encerramento às 
06:00 horas da manhã, devido à enorme afluência de clientes na época festiva do Carnaval. ---
---- II � Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Artigo 13.º, do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de Nelas � Alargamento 
de horários: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 � A Câmara Municipal tem competência para alargar os limites fixados no presente 
Regulamento, a requerimento do interessado, devendo para tal apresentar, além da 
documentação referida no artigo 16.º, os seguintes documentos: ------------------------------------
---- a) Atestado da Junta de Freguesia e da força policial local, em como o alargamento do 
período de funcionamento não afecta a segurança, tranquilidade e o repouso dos cidadãos 
residentes; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Acta da reunião da assembleia do condomínio, onde, por unanimidade, tenha sido 
deliberado não haver inconveniente no alargamento pretendido, nos casos em que o 
estabelecimento se encontre instalado em edifícios de utilização colectiva. -----------------------
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---- III. Parecer dos Serviços: -----------------------------------------------------------------------------
---- 1. A Junta de Freguesia de Nelas emitiu um parecer favorável. Contudo, a GNR de Nelas, 
atendendo à �ordem pública e tranquilidade dos moradores�, propõe a redução do horário para 
as 04:00 h, de acordo com os pareceres em anexo. Mais informo que o parecer destas 
entidades é vinculativo. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Assim sendo, no seguimento dos pareceres emitidos, nada a opor ao alargamento 
pontual do horário de funcionamento, nos dias 6, 7 e 8 até às 04:00horas, desde que: ----------- 
---- a) O ruído emitido pelo funcionamento do estabelecimento não deverá ser susceptível de 
originar problemas para a saúde e bem-estar da vizinhança. ----------------------------------------- 
---- b) O encerramento não se deverá prolongar além das 04:00 horas da manhã nos dias 
solicitados. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adoptar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, deverá 
cessar de imediato. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- d) Enviar cópia do parecer à GNR e da Junta de Freguesia de Nelas, para efeito de 
conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
8.23.PEDIDO DE ALARGAMENTO DE MAPA DE HORÁRIO. LOCAL: NELAS. 
REQUERENTE: PÊGAS E GOMES, LD.ª � RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este acto deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal�. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- exarado na informação, datada de 04 de Março de 2011, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de alargamento do mapa de horário � Encerramento às 06:00 horas da manhã nos 
dias 04, 05, 06, 07 e 08 de Março de 2011. Local: Nelas. Requerente: Pêgas e Gomes, Ld.ª. --- 
---- I � Solicitação do Requerente: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O requerente solicita alargamento do horário de funcionamento do Bar �Sárita�, em 
Nelas, nos dias 04, 05, 06, 07 e 08 de Março de 2011, de forma a prever o encerramento às 
06:00 horas da manhã, devido à enorme afluência de clientes na época festiva do Carnaval. ---
---- II � Enquadramento Legal: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Artigo 13.º, do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de Nelas � Alargamento 
de horários: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 � A Câmara Municipal tem competência para alargar os limites fixados no presente 
Regulamento, a requerimento do interessado, devendo para tal apresentar, além da 
documentação referida no artigo 16.º, os seguintes documentos: ------------------------------------
---- a) Atestado da Junta de Freguesia e da força policial local, em como o alargamento do 
período de funcionamento não afecta a segurança, tranquilidade e o repouso dos cidadãos 
residentes; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- b) Acta da reunião da assembleia do condomínio, onde, por unanimidade, tenha sido 
deliberado não haver inconveniente no alargamento pretendido, nos casos em que o 
estabelecimento se encontre instalado em edifícios de utilização colectiva. -----------------------
---- III. Parecer dos Serviços: -----------------------------------------------------------------------------
---- 1. A Junta de Freguesia de Nelas emitiu um parecer favorável. Contudo, a GNR de Nelas, 
atendendo à �ordem pública e tranquilidade dos moradores�, propõe a redução do horário para 
as 04:00 h, de acordo com os pareceres em anexo. Mais informo que o parecer destas 
entidades é vinculativo. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Assim sendo, no seguimento dos pareceres emitidos, nada a opor ao alargamento 
pontual do horário de funcionamento, nos dias 6, 7 e 8 até às 04:00horas, desde que: ----------- 
---- a) O ruído emitido pelo funcionamento do estabelecimento não deverá ser susceptível de 
originar problemas para a saúde e bem-estar da vizinhança. ----------------------------------------- 
---- b) O encerramento não se deverá prolongar além das 04:00 horas da manhã nos dias 
solicitados. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adoptar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, deverá 
cessar de imediato. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- d) Enviar cópia do parecer à GNR e da Junta de Freguesia de Nelas, para efeito de 
conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
8.24.PEDIDO DE ALARGAMENTO DE MAPA DE HORÁRIO. LOCAL: NELAS. 
REQUERENTE: KAPÍTULO DA VIDA, UNIPESSOAL, LD.ª � RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à proximidade do evento, pelo carácter de urgência, 
defira-se a pretensão. Este acto deverá ser ratificado na próxima reunião da Câmara 
Municipal�. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- exarado na informação, datada de 04 de Março de 2011, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de alargamento do mapa de horário � No encerramento, das 02:00 horas para as 
04:00 horas da manhã nos dias 06 e 07de Março de 2011. Local: Nelas. Kapítulo da Vida, 
Unipessoal, Ld.ª. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I � Solicitação do Requerente: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A empresa requerente solicita o alargamento do horário de funcionamento do Bar 
�Spasso Lounge�, em Nelas, nos dias 06 e 07 de Março de 2011, de forma a prever o 
encerramento às 04:00 horas da manhã, devido à enorme afluência de clientes na época 
festiva do Carnaval. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. A Junta de Freguesia de Nelas emitiu um parecer favorável. Contudo, a GNR de Nelas, 
atendendo à �ordem pública e tranquilidade dos moradores�, propõe a redução do horário para 
as 04:00 h, de acordo com os pareceres em anexo. Mais informo que o parecer destas 
entidades é vinculativo. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- 2. Assim sendo, no seguimento dos pareceres emitidos, nada a opor ao alargamento 
pontual do horário de funcionamento, nos dias 6 e 7, desde que: ------------------------------------ 
---- a) O ruído emitido pelo funcionamento do estabelecimento não deverá ser susceptível de 
originar problemas para a saúde e bem-estar da vizinhança. ----------------------------------------- 
---- b) O encerramento não se deverá prolongar além das 04:00 horas da manhã nos dias 
solicitados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- c) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adoptar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, deverá 
cessar de imediato. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- d) Enviar cópia do parecer à GNR e da Junta de Freguesia de Nelas, para efeito de 
conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------
8.25.PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�AGÊNCIA FUNERÁRIA SANTA LUZIA�. LOCAL: RUA DR. JOSÉ GUILHERME 
FAURE, EM NELAS. REQUERENTE: MARIA DE LURDES MENDES ABRANTES 
LOUREIRO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 01 de Março de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de alteração do mapa de horário para o ano de 2011 �Agência Funerária Santa 
Luzia�. Local: Rua Dr. José Guilherme Faure, em Nelas. Requerente: Maria de Lurdes 
Mendes Abrantes Loureiro -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 2.517, de 25/02/2011, o requerente pretende 
aprovação da alteração do mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento 
aprovado em reunião de Câmara de 25 de Janeiro de 2011. ------------------------------------------
---- 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 alteração do mapa de horário, das 11:00 h 
às 12:00 h. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do mapa de horário para o ano 
de 2011, para o estabelecimento �Agência Funerária Santa Luzia�, sito na Rua Dr. José 
Guilherme Faure, em Nelas, em que é requerente Maria de Lurdes Mendes Abrantes Loureiro, 
nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----- 
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8.26.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�ARQUINEW, LD.ª � ARQUITECTURA E PROJECTOS�. LOCAL: EDIFÍCIO 
ELITE, RUA DR. ABEL PAIS CABRAL, EM NELAS. REQUERENTE: ARQUINEW, 
LD.ª � ARQUITECTURA E PROJECTOS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 01 de Março de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o ano de 2011 � Arquinew, Ld.ª � 
Arquitectura e Projectos. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 316, de 07/01/2011, sito na Rua Dr. Abel Pais 
Cabral, em Nelas, pretende requerer o mapa de horário de funcionamento para o seu 
estabelecimento das 09:00 h às 18:30 h, com período de almoço das 13:00h às 14:30h, 
encerramento semanal ao sábado e domingo. --------------------------------------------------------- 
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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. 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 
16.º, do regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------ 
---- V. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 09:00 h 
às 18:30 h, com período de almoço das 13:00 h às 14:30 h e encerramento semanal ao sábado 
e domingo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento Arquinew, Ld.ª � Arquitectura e Projectos, sito no Edifício Elite, Rua Dr. 
Abel Pais Cabral, em Nelas, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos 
de Obras, atrás descrita. ----------------------------------------------------------------------------------- 
8.27.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�RESTAURANTE CANTINHO DA RIBEIRA�. LOCAL: CALDAS DA FELGUEIRA. 
REQUERENTE: ANTÓNIO MANUEL MATOS GONÇALVES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 01 de Março de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão de mapa de horário para o ano de 2011 �Restaurante Cantinho da 
Ribeira�. Local: Caldas da Felgueira. Requerente: António Manuel Matos Gonçalves ----------
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 2.514, de 25/02/2011, 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 09:00 h 
às 01:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal à segunda-feira. -----------------
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento �Restaurante Cantinho da Ribeira�, sito em Caldas da Felgueira, em que é 
requerente António Manuel Matos Gonçalves, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------------------------------- 
8.28.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�DIGIBOOK, PRODUTOS DIGITAIS, LD.ª�. LOCAL: RUA DO MONDEGO, LOTE 
3, EM NELAS. REQUERENTE: RICARDO AUGUSTO DE JESUS SAÚDE � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 01 de Março de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão de mapa de horário para o ano de 2011 �Digibook, Produtos 
digitais, Ld.ª�. Local: Rua do Mondego, Lote 3, em Nelas. Requerente: Ricardo Augusto de 
Jesus Saúde -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 2.511, de 25/02/2011, o requerente pretende 
aprovação do mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento. -------------------- 
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16.º, 
do regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 06:00 h 
às 23:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao domingo. ---------------------
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento �Digibook, Produtos digitais, Ld.ª�, sito na Rua do Mondego, Lote 3, em 
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Nelas, em que é requerente Ricardo Augusto de Jesus Saúde, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------------------------- 
8.29.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�BAR FORUM�. LOCAL: RUA DO POMBAL, N.º 23, EM NELAS. REQUERENTE: 
PÊGAS & GOMES, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 09 de Março de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão de mapa de horário para o ano de 2011 �Bar Forum�. Local: Rua do 
Pombal, n.º 23, em Nelas. Requerente: Pêgas & Gomes, Ld.ª --------------------------------------- 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 2.906, de 04/03/2011, 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 06:00 h 
às 02:00 h, sextas, sábados e vésperas de feriados, das 06:00 h às 04:00 h, sem paragem para 
almoço e encerramento semanal. ------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento �Bar Forum�, sito na Rua do Pombal, n.º 23, em Nelas, em que é requerente 
a firma Pêgas & Gomes, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------
8.30.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�CAFÉ SÁRITA�. LOCAL: EDIFÍCIO SANTO ANTÓNIO, LOJA A, EM NELAS. 
REQUERENTE: PÊGAS & GOMES, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 09 de Março de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão de mapa de horário para o ano de 2011 �Café Sárita�. Local: 
Edifício Santo António, Loja A, em Nelas. Requerente: Pêgas & Gomes, Ld.ª ------------------- 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 2.905, de 04/03/2011, 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 
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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 06:00 h 
às 02:00 h, sextas, sábados e vésperas de feriados, das 06:00 h às 04:00 h, sem paragem para 
almoço e encerramento semanal. ------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento �Café Sárita�, sito no Edifício Santo António, Loja A, em Nelas, em que é 
requerente a firma Pêgas & Gomes, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------------------------------- 
8.31.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES�. LOCAL: URGEIRIÇA. 
REQUERENTE: CARLOS MANUEL PEREIRA DA ROCHA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 16 de Março de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão de mapa de horário para o ano de 2011 �Comércio de Produtos 
Alimentares�. Local: Urgeiriça. Requerente: Carlos Manuel Pereira da Rocha ------------------- 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o registo de entrada n.º 3.132, de 11/03/2011, 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, durante a 
semana, das 09:00 h às 20:00 h, ao sábado, das 09:00 h às 13:00 h, com paragem para almoço 
das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento �Comércio de Produtos Alimentares�, sito em Urgeiriça, em que é requerente 
Carlos Manuel Pereira da Rocha, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------ 
8.32.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 03 de Março 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 2751, de 02/03/2011 � �Cabeleireiro�, de Clara Margarida F. 
Abrantes Figueiredo, sito no Centro Comercial João XXIII, loja 11, em Nelas, com o horário 
de funcionamento das 09:00h às 19:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:00h e 
encerramento semanal à Segunda-Feira. ---------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 2752, de 02/03/2011 � �Retalhista�, de Vera Aurora de Jesus, sito 
na Rua Gago Coutinho, n.º 35, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00h às 
20:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao domingo. -------------------------
---- - Registo de entrada n.º 2753, de 02/03/2011 � �Cabeleireiro, Salão Nanda�, de Maria 
Fernanda Assunção de Jesus Sousa, sito na Rua Direita, n.º 20, em Santar, com o horário de 
funcionamento das 08:00h às 19:00h, com paragem para almoço das 13:00h às 14:00h e 
encerramento semanal ao domingo. ----------------------------------------------------------------------                                                      
---- - Registo de entrada n.º 2749, de 02/03/2011 � �Centro de Estudos�, de Liliana Marlene 
Mendes Loureiro, sito no Largo João de Deus, n.º 104/106, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 07:00h às 24:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao 
domingo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                            
---- - Registo de entrada n.º 2748, de 02/03/2011 � �Gabinete de Estética�, de Maria de 
Lurdes Figueiredo Silva, sito na Urbanização do Fojo, Loja 12, em Canas de Senhorim, com o 
horário de funcionamento do horário normal das 09:00h às 20:00h, no horário mediante 
marcação das 08:00h às 21:00h, com paragem para almoço das 12:00h às 14:00h e 
encerramento semanal à segunda-feira. ----------------------------------------------------------------- 
 ---- À consideração de V.Exª.� --------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, 
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atrás referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8.33.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 03 de Março 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 2394, de 22/02/2011 � �Design Bar�, de Paulo Alexandre 
Gonçalves Loureiro, sito na Rua da Estação n.º 142, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento das 20:00h às 02:00h, sextas, sábados e vésperas de feriados das 20:00h às 
04:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ---------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 2513, de 25/02/2011 � �Café Sempre Abrir�, de Luís Miguel de 
Barros Sampaio, sito na Rua do Soito, em Vilar Seco, com o horário de funcionamento das 
12:00h às 02:00h, sextas, sábado e vésperas de feriados das 12:00h às 04:00h, sem paragem 
para almoço e encerramento semanal. ------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 2427, de 23/02/2011 � �Gabinete de Estética�, de Marta Mendes 
Gomes, sito na Rua Gago Coutinho, n.º 7, em Nelas, com o horário de funcionamento das 
10:00h às 19:30h, sem paragem para almoço e encerramento semanal à segunda-feira. ---------                                        
---- - Registo de entrada n.º 2510, de 25/02/2011 � �Comércio de Vestuário�, de José Manuel 
Rodrigues, sito no Largo João de Deus, em Nelas, com o horário de funcionamento de 
segunda a sexta das 09:00h às 19:00h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, com paragem para 
almoço das 12:30h às 14.30h e encerramento semanal ao domingo. --------------------------------                                                               
---- - Registo de entrada n.º 2512, de 25/02/2011 � �Comércio a Retalho de Artigos 
Diversos�, de José Manuel Rodrigues, sito na Rua Luís de Camões, n.º 108/112, em Nelas, 
com o horário de Funcionamento de segunda a sexta das 09:00 h às 19:00h, ao sábado das 
09.00h às 13:00h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao domingo. -------------
---- - Registo de entrada n.º 2552, de 25/02/2011 � �Electrodomésticos�, de António Dias de 
Sá, sito na Rua Eng.º Carlos Raposo, em Folhadal, com o horário de funcionamento de 
segunda a sexta das 09:00h às 20:00h, ao sábado das 09:00 h às 13.00h, com paragem para 
almoço das 12:30h às 14:30h e encerramento semanal ao domingo. --------------------------------
---- À consideração de V.Exª.� --------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, 
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atrás referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8.34.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 09 de Março 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 do seguinte 
estabelecimento: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 2.947, de 04/03/2011 � �O Marquês - Bar�, sito na Av.ª D. Maria 
II, Rua 2, em Nelas, com o horário de funcionamento das 06:00h às 02:00h, sextas, sábados e 
vésperas de feriados das 06:00 h às 04:00 h, sem paragem para almoço e encerramento 
semanal à Segunda-Feira. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.Exª.� --------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de renovação do mapa de horário 
de funcionamento do estabelecimento de comércio do Concelho de Nelas, atrás referido, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------- 

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

A Presidente, 
 

__________________________________________ 
 

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


