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ACTA N.º 10 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM TRINTA E UM DE 
MAIO DE DOIS MIL E ONZE  

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

 
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião ordinária anterior, realizada em 
10 de Maio de 2011, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para efeitos 
imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 

---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 639.104,69 � (seiscentos e trinta e nove mil 
cento e quatro euros e sessenta e nove cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
266.252,19 � (duzentos e sessenta e seis mil duzentos e cinquenta e dois euros e dezanove 
cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 

 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou os seguintes assuntos para serem incluídos 
na Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Aquisição de serviços ao nível de cuidados de saúde � Decisão de adjudicação e 
aprovação da minuta de contrato � Ratificação; -------------------------------------------------------- 
---- - Polo de Integração Tecnológica e Cultural e de Valorização de Recursos Endógenos de 
São Miguel � Projecto para a Recuperação das antigas instalações da EDP/Subestação de 
Nelas/Criação de uma incubadora de empresas � Aprovação. --------------------------------------- 
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre estes assuntos, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-los na ordem de trabalhos da 
presente reunião, nos termos do artigo 83.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------- 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, fez um 
agradecimento público a todas as pessoas que tudo fizeram para que o Sport Lisboa e Nelas 
não fosse extinto, destacando os seguintes nomes e instituições: Jorge Costa, Luis Filipe 
Cabral, Manuel Cruz, Fernando Cardoso, Fernando Garcia, Carlos Tavares, Sérgio Rocha, 
Carla Alexandra Alves, Luísa Nogueira, Paulo Silva, Jorge Ribeiro, João Ferreira, Danilo 
Abdul, Roberto Campos, Fernando Aguieira, João Figueiras, Luís Ribeiro, Hernâni Marques, 
Jorge Henriques Santos, Fundação da Lapa do Lobo, na pessoa do seu Presidente Dr. Carlos 
Cunha Torres, Junta de Freguesia de Nelas, Junta de Freguesia de Vilar Seco, Junta de 
Freguesia de Senhorim e Dr. Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, pedindo 
também as suas antecipadas desculpas pela omissão de qualquer nome. --------------------------- 
---- De seguida realçou que os últimos são os primeiros e assim queria destacar o papel 
fundamental desempenhado pela Senhora Presidente da Câmara que tudo fez para que o Sport 
Lisboa e Nelas não fosse extinto, ao contrário de outros que tudo fizeram para boicotar essa 
tarefa. Afirmou, também, que graças à dedicação e ao esforço da Senhora Presidente da 
Câmara na colaboração com as pessoas acima elencadas, realizou-se no passado dia 15 de 
Maio de 2011 um encontro de jovens atletas no Estádio Municipal de Nelas que reuniu cerca 
de 400 crianças e irá decorrer outro encontro de Sub10, Sub11 e Sub12 no próximo dia 10 de 
Junho de 2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Destacou, ainda, que graças à dedicação e ao esforço da Senhora Presidente da Câmara 
efectuou-se a outorga de uma escritura de doação de um terreno, propriedade do Município de 
Nelas, para o Sport Lisboa e Nelas e que, assim com a doação deste terreno permitiu uma 
hipoteca à Segurança Social, servindo de garantia real a um acordo com aquela entidade e 
assim o Sport Lisboa e Nelas pôde apresentar nesta Câmara Municipal uma certidão de não 
dívida para assim poder receber o subsídio atribuído por esta Câmara Municipal, o que não 
acontecia há sensivelmente dois anos, assim como aconteceu que tudo vasculharam nas 
Finanças para que a dívida fosse sempre substancialmente aumentada. De nada valeu a 
corrida desenfreada de alguns que, carregada de malvadez, usaram para boicotar este acto, 
esquecendo a importância vital que este Clube tem subscrito no desenvolvimento moral e 
desportivo de muitos jovens do nosso Concelho. ------------------------------------------------------ 
---- Terminou, realçando, mais uma vez, o agradecimento público que fazia à Senhora 
Presidente da Câmara pelo facto do Sport Lisboa e Nelas não ter sido extinto, tinha a certeza 
que este agradecimento era corroborado pelos demais sócios e simpatizantes do Sport Lisboa 
e Nelas e também por aqueles que sempre lutaram para que este Clube que é tão só o mais 
representativo do Concelho, não fosse extinto. Esta sua certeza é fundamentada pela 
legitimidade que lhe advêm enquanto ex-Presidente da Direcção, reforçada por ser sócio 
activo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente agradeceu as palavras proferidas pelo Senhor Vice-Presidente da 
Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques e afirmou que durante os seus mandatos, não será 
extinta nenhuma associação do Concelho que dependa dos apoios da Autarquia, ao contrário 
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do que acontece com as instituições que são extintas que não dependem do Município de 
Nelas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

ORDEM DO DIA 
  

1 � PATRIMÓNIO MUNICIPAL 
 

1.1.HASTA PÚBLICA PARA VENDA DE PARCELA DE TERRENO PARA 
CONSTRUÇÃO URBANA, SITO NA AV.ª FRANCISCO SÁ CARNEIRO, EM NELAS  
---- Na sequência da deliberação tomada em reunião ordinária desta Câmara Municipal, 
realizada em 12 de Abril de 2011, a Câmara procedeu á hasta pública, para venda da parcela 
de terreno para construção urbana, sito na Av.ª Francisco Sá Carneiro, em Nelas. --------------- 
---- A Senhora Presidente procedeu à leitura do Edital publicitário das condições de venda, 
datado de 13 de Abril de 2011, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 
---- �Venda de parcela de terreno urbano, sito na Av.ª Francisco Sá Carneiro, em Nelas --------
---- Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, Presidente da Câmara Municipal 
de Nelas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Torna público, que, na sequência da deliberação da Câmara Municipal, tomada em sua 
reunião ordinária, realizada em 12 de Abril de 2011, se vai proceder à venda, por hasta 
pública, de uma parcela de terreno urbano, propriedade do Município, localizado na Av.ª Sá 
Carneiro, em Nelas, sobrante da construção da rotunda da Biblioteca Municipal de Nelas, 
inscrita na matriz predial urbana sob o n.º 2422, da Freguesia de Nelas e descrita na 
Conservatória do Registo Predial de Nelas, sob o n.º 810, nas seguintes condições: -------------
---- 1.º - Valor base de licitação - 15.000,00 �; --------------------------------------------------------- 
---- 2.º - Valor de cada lanço � 500,00 �; ---------------------------------------------------------------- 
---- 3.º - A alienação, em hasta pública, terá lugar na reunião da Câmara Municipal de Nelas, a 
realizar no Salão Nobre desta Autarquia, no dia 31 de Maio de 2011, pelas 15,00 horas; -------
---- 4.º - O valor da venda obtido deverá ser liquidado na Tesouraria da Câmara Municipal, da 
seguinte forma: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) � Entrada � 10% do valor total da compra, a liquidar até às 16:00 horas do dia seguinte; 
---- b) � Restante � A pagar no acto da celebração da escritura de compra e venda. --------------
---- Para constar e para os devidos efeitos se publica o presente Edital e outros de igual teor, 
que vão ser afixados nos lugares públicos do costume. ----------------------------------------------- 
---- E eu, José Carlos Pires Borges, Coordenador Técnico de Expediente Geral, Arquivo e 
Apoio aos Órgãos Autárquicos, servindo de Chefe da Unidade Orgânica Administrativa do 
Município de Nelas, o subscrevi.� ----------------------------------------------------------------------- 
---- Seguidamente, a Senhora Presidente da Câmara perguntou ao Ex.m.º Público presente na 
sala se havia alguém interessado na aquisição da parcela de terreno urbano. ---------------------- 
---- Interveio o Senhor Dr. Amadeu Dias Salvador, afirmando que, embora o valor base de 
licitação estar muito alto, no entanto estava interessado na sua aquisição pela importância de 
quinze mil euros, valor base da licitação, com a condição desta Câmara Municipal proceder 
ao desvio de uma rede de esgotos, que atravessa o referido terreno, pelo facto dessa rede de 
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esgotos onerar o referido terreno e não permitir a implantação de uma eventual habitação a 
construir no terreno e também à construção de suporte para a sustentação da plataforma do 
passeio público. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente perguntou, em seguida, se mais alguém oferecia mais. ----------------
---- Ausentou-se da reunião o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da 
Conceição Marques. --------------------------------------------------------------------------------------  
---- Como não houve mais nenhuma proposta, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
considerar adjudicada ao munícipe Dr. Amadeu Dias Salvador, o terreno inscrito na matriz 
predial urbana sob o n.º 2422, da Freguesia de Nelas e descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Nelas, sob o n.º 810, pela importância de 15.000,00 � (quinze mil euros) e 
concordar com a proposta apresentada pelo munícipe atrás referido, relativamente às obras a 
executar no terreno. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Regressou à reunião o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição 
Marques. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2 � OBRAS PÚBLICAS 
 

2.1.REABILITAÇÃO URBANA DA RUA GAGO COUTINHO, 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 �Reabilitação Urbana da Rua Gago Coutinho, 
em Nelas�, adjudicada à firma �Amadeu Gonçalves Cura & Filhos, Ld.ª�, pela importância de 
179.608,51 � (cento e setenta e nove mil seiscentos e oito euros e cinquenta e um cêntimos), 
S/IVA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Aos onze dias do mês de Maio 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 Nelas, o 
Sr. Eng.º Luís Almeida Ferreira, como representante da Câmara Municipal de Nelas e a Sr.ª 
Eng.ª Helena Patrícia Fraga Martins, 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, integrados nesta obra, tendo verificados que os trabalhos que fazem 
parte desta empreitada se encontram bem conservados sem anomalias aparentes, 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 Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Reabilitação Urbana da Rua Gago Coutinho, em Nelas�, atrás descrito, bem como libertar as 
respectivas garantias apresentadas para esta obra. ----------------------------------------------------- 
  

3 � AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
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3.1.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO NÍVEL DOS CUIDADOS DE 
SAÚDE � RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, datado de 23 de Maio de 2011, que autorizou a contratação da prestação de serviços 
de assessoria ao nível de cuidados de saúde, através de um concurso de ajuste directo, com 
convite à firma Bioseia, Ld.ª, em substituição do médico Dr. Fernando Augusto Marques 
Dias, nos termos da informação que a seguir se transcreve: ------------------------------------------ 
---- �Concordo. Agende-se para a próxima reunião�. ------------------------------------------------ 
---- exarado na informação, datada de 23 de Maio de 2011, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Prestação de serviços de assessoria ao nível dos cuidados de saúde. Ajuste directo nos 
termos da alínea a), do n.º 1, do artigo 20.º, do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de 
Outubro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com as ordens de V.ª Ex.ª de 19 de Maio de 2011, estes Serviços alteraram o 
convite do Ajuste Directo acima referido de Dr. Fernando Augusto Marques Dias, para a 
firma Bioseia, Ld.ª. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Atendendo a que a decisão foi tomada em reunião de Câmara de 10 de Maio de 2011 para 
contratar os serviços do Dr. Fernando Augusto Marques Dias e o concurso vai recorrer aos 
serviços da firma Bioseia, Ld.ª, a deliberação de V.ª Ex.ª deverá ser agendada para a próxima 
reunião do Executivo para ratificação, já que foi aquele órgão que tomou a decisão. ----------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
3.2.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS AO NÍVEL DE CUIDADOS DE SAÚDE � DECISÃO 
DE ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO � 
RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, datado de 27 de Maio de 2011, referente à aprovação da adjudicação e da minuta do 
contrato para contratação da prestação de serviços de assessoria ao nível de cuidados de saúde 
com a firma Bioseia, Clínica Médica, Ld.ª, através de um concurso de ajuste directo, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Concordo. Aprovo a adjudicação e a minuta do contrato. À próxima reunião para 
ratificação�. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- exarado na informação, datada de 27 de Maio de 2011, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Aquisição de serviços ao nível dos cuidados de saúde. Decisão de adjudicação. Ajuste 
directo nos termos da alínea a), do n.º 1, do artigo 20.º, do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, 
de 2 de Outubro. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ajuste directo n.º 14/2011 � S; Deliberação de Câmara: 10/05/2011; Despacho da 
Senhora Presidente de 10/05/2011; Convite de 23/05/2011; Abertura da proposta em 
27/05/2011; Preço base do concurso: (18.750,00�, S/IVA). ------------------------------------------
---- I � Prestador de serviço convidado: ----------------------------------------------------------------- 
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---- Nos termos previstos, na sequência da proposta da Srª. Presidente da Câmara de 
06/05/2011 e deliberação camarária de 10/05/2011 que aprovou a abertura deste 
procedimento, foi efectuada consulta ao médico Dr. Fernando Augusto Marques Dias. ---------
---- Entretanto, este especialista propôs à Sr.ª Presidente contratar os serviços, não em seu 
nome pessoal, mas sim à firma Bioseia, Clínica Médica, Lda. ---------------------------------------
---- Assim, por despacho da Sr.ª Presidente de 23 de Maio de 2011, os serviços procederam ao 
Ajuste Directo àquela firma, decisão que será ratificada em reunião do Executivo de 31 de 
Maio de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Entretanto, o concurso decorreu, apresentando-se para aprovação o respectivo relatório 
final. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II- Proposta apresentada S/IVA: --------------------------------------------------------------------- 

BIOSEIA, CLÍNICA MÉDICA, LDA 12 30,00 � 52 18.720,00 �

PRESTADOR DE SERVIÇOS PREÇO/hHORAS SEMANAIS
TOTAL S/IVA 

(12x30,00 �x52)
PRAZO DE DURAÇÃO 

DO SERVIÇO/SEMANAS

---- III - Adjudicação: -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 � Proposta de adjudicação -------------------------------------------------------------------------- 
---- A proposta apresentada inclui preço para serviços ao nível dos serviços de saúde às 
populações servidas pelas extensões de Carvalhal Redondo e Santar, durante 12 horas 
semanais num período de 52 semanas (12 meses) de acordo com o solicitado no convite e 
caderno de encargos, pelo que não há necessidade de pedir esclarecimentos sobre a mesma. --
---- Pelo exposto e atendendo a que o preço apresentado não ultrapassa o preço máximo anual 
fixado no convite, (18.750,00 �) julga-se que os serviços de Assessoria ao nível dos cuidados 
de saúde devidamente identificados no Caderno de Encargos poderão ser adjudicados ao 
prestador de serviços �Bioseia, Clínica Médica, Lda�, por um período de 52 semanas (12 
meses) pelo valor semanal de 360,00 �, perfazendo o valor global de 18.720,00 � isentos do 
Imposto Sobre o Valor Acrescentado de acordo com o artigo 9.º, do Código do CIVA, sendo 
os pagamentos efectuados mensalmente. ---------------------------------------------------------------- 
---- 2 � Caução ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Atendendo ao valor apresentado e de acordo com o estabelecido no n.º 2, do art.º 88.º, do 
D. L. n.º 18/2008 e no caderno de encargos, não é exigida a prestação de caução. ---------------
---- 3 � Documentos de habilitação ---------------------------------------------------------------------- 
---- Nos termos da alínea j), do n.º 1, do art.º 115.º, do CCP, o prazo para a apresentação dos 
documentos de habilitação foi fixado no ponto 17 do convite. ---------------------------------------
---- 4 � Erros e omissões no caderno de encargos: -----------------------------------------------------
----- Não foram apresentadas listas de erros ou omissões do caderno de encargos, por parte do 
concorrente nos termos do art.º 61.º, do CCP. ----------------------------------------------------------
---- 5 � Celebração de contrato / Aprovação da minuta do contrato ---------------------------------
---- Não tendo sido exigida a prestação de caução propõe-se, nos termos do n.º 2 do art.º 98.º 
do CCP, a aprovação da minuta do contrato em anexo, a celebrar com o adjudicatário. ---------
---- Pelo exposto, depois de aprovação superior, proceder-se-á, nos termos do n.º 1 do artigo 
77.º, do CCP, ao envio da notificação da adjudicação ao adjudicatário, Bioseia, Clínica 
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Médica, Lda, a qual será acompanhada desta decisão de adjudicação. -----------------------------
---- Nos termos do n.º 2 do art.º 77.º, do CCP, o adjudicatário será igualmente notificado para 
apresentar os documentos de habilitação exigidos no prazo fixado pela entidade adjudicante.� 
3.3.ABERTURA DE AJUSTE DIRECTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PARA A DINAMIZAÇÃO DO POSTO DE TURISMO DAS CALDAS DA 
FELGUEIRA, COM CONVITE AO SENHOR LUIS AUGUSTO PINTO RIBEIRO - 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 16 de Maio de 2011, da Técnica Superior de 
Recursos Humanos, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------- 
---- �Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Isaura Pedro --------------------------
---- Contrato de Prestação de Serviços com o Senhor Luis Augusto Pinto Ribeiro, para 
dinamização do Posto de Turismo das Caldas da Felgueira ------------------------------------------ 
---- Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �O turismo tem no Concelho de Nelas enormes potencialidades, quer para desfrutar de 
uma inigualável paisagem natural, quer para usufruir da riqueza termal das modernas Caldas 
da Felgueira, localizadas em pleno meio rural e rodeadas por deslumbrantes paisagens, as 
Caldas da Felgueira são um convite a um local quase paradisíaco, que conjuga saúde, 
descanso e lazer. Desde tempos remotos que se vem a «Banhos» para as termas da Região. As 
propriedades terapêuticas das suas águas eram já conhecidas dos Romanos, que lhes deram o 
nome de acquae calidae. Embora tenham, desde então, continuado a ser utilizadas, foi a partir 
do século XX, que o termalismo registou na Região um importante desenvolvimento, 
mediante a construção de edifícios destinados não só à cura pelas águas, mas também ao lazer 
e descanso dos numerosos aquistas que afluem ao local�. -------------------------------------------- 
---- A presente prestação de serviços pretende no seguimento do que tem sido feito nos anos 
anteriores, assegurar que o Posto de Turismo das Caldas da Felgueira esteja aberto e 
dinamizado com actividades Culturais durante 7 meses, de forma a garantir lazer e 
entretenimento aos aquistas que as frequentam e à população em geral. ---------------------------
---- Nos termos do artigo 35.º, n.º 2, da Lei 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pela Lei 
n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, ----------------------------------------------------------------------------- 
---- �A celebração de contratos de tarefa e de avença apenas pode ter lugar quando, 
cumulativamente: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Se trate da execução de trabalho não subordinado, para o qual se revele inconveniente o 
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público; ---------------------------
---- b) REVOGADO; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Seja observado o regime legal de aquisição de serviços; --------------------------------------
---- d) O contratado comprove ter regularizadas as suas obrigações fiscais e com a segurança 
social.� ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O artigo 22.º, da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, estipula que é necessário um 
parecer prévio para a celebração de contratos de aquisição de serviços por órgãos e serviços 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pelas 
Leis n.os 64-A/2008, de 31 de Dezembro, e 3-B/2010, de 28 de Abril, designadamente no que 
respeita a contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e de avença, bem 
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como o artigo 6.º, n.º 1, do Decreto-Lei 209/2009, de 3 de Setembro, alterado pela Lei n.º 3-
B/2010, de 28 de Abril. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Assim, numa lógica de continuidade à dinamização do Turismo nas caldas da Felgueira, 
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 sete meses, devendo para o 
efeito ser desencadeado um procedimento de ajuste directo, ao abrigo da al. a), do n.º 1, do 
artigo 20.º e artigo 36.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º18/2008, de 29 de Janeiro, na sua actual redacção, e ainda endereçar o convite ao prestador 
de serviços acima indicado, nos termos do artigo 115.º, n.º1, alínea g) do CCP. ------------------
---- Estimo como valor máximo 4900,00� (quatro mil e novecentos euros) acrescido do valor 
do IVA à taxa legal em vigor, se devido. ----------------------------------------------------------------
---- À consideração superior de V. Exa.� ---------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos favoráveis, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, 
Dr. Manuel da Conceição Marques, Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. 
Jorge David Sousa Paiva e duas abstenções, dos Senhores Vereadores, Adelino José Borges 
Amaral e Hélder José Gomes Ambrósio, aprovar a abertura de ajuste directo, com convite ao 
Senhor Luis Augusto Pinto Ribeiro, para a prestação de serviços para a dinamização do Posto 
de Turismo das Caldas da Felgueira, por um período de sete meses e pelo valor total de quatro 
mil e novecentos euros, sem inclusão do Imposto de Valor Acrescentado, nos termos e de 
acordo com a informação prestada pela Técnica Superior de Recursos Humanos, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

4 - SUBSÍDIOS 
 
4.1.CASA DO DISTRITO DE VISEU NO RIO DE JANEIRO � SOLICITAÇÃO DE 
SUBSÍDIO � EVENTUAL INDEFERIMENTO 
---- Presente um e-mail, datado de 10 de Maio de 2011, da Casa do Distrito de Viseu no Rio 
de Janeiro, com sede no Rio de Janeiro, Brasil, que a seguir se transcreve: ------------------------ 
---- �Prezada Senhora Presidente ------------------------------------------------------------------------- 
---- Segue, em anexo, solicitação de uma ajuda em forma de subsídio da Câmara Municipal de 
Nelas á Casa de Viseu no Rio de Janeiro.� ------------------------------------------------------------- 
----�Ex.m.ª Senhora Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, Presidente da 
Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Casa do Distrito de Viseu no Rio de Janeiro foi criada em 1966 com o objectivo de 
preservar e divulgar as tradições culturais portuguesas, em particular do Distrito de Viseu e 
dos seus respectivos Concelhos. Com o passar dos anos a Casa do Distrito de Viseu viria a 
tornar-se numa das mais tradicionais instituições luso-brasileiras do Rio de Janeiro e do 
Brasil. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- A par das diversas actividades culturais, sociais e educativas que a Casa do Distrito de 
Viseu tem vindo a desenvolver, destaca-se a criação dos seus Ranchos Folclóricos Adulto e 
Mirim, fundados em 1976 e 1978 respectivamente. Os quais têm procurado difundir pelos 
vários recantos do Brasil e do estrangeiro, especialmente em Portugal, toda a riqueza dos 
costumes de Nelas, constituindo uma verdadeira montra das tradições da nossa região. ---------
---- Tais trabalhos são desenvolvidos em conjunto em suas duas sedes (social e campestre) 
que se encontram separadas fisicamente por uma distância de aproximadamente 60 
quilómetros uma da outra, estando uma situada no Município do Rio de Janeiro e a outra no 
Município de Guapimirin, ambas no Estado do Rio de Janeiro. ------------------------------------- 
---- Considerando, pois, a importância da Casa do Distrito de Viseu no Rio de Janeiro para a 
promoção de Nelas além fronteiras e do papel de autênticos embaixadores de Nelas e da 
Região do Dão desempenhado pelos seus Ranchos Folclóricos. -------------------------------------
---- Considerando as reais necessidades que a Casa do Distrito de Viseu no Rio de Janeiro 
apresenta para realizar a manutenção de seus acervos material e imaterial, assim como das 
instalações físicas das suas duas sedes (social e campestre). -----------------------------------------
---- Considerando o comprometimento estatutário que a Casa do Distrito de Viseu no Rio de 
Janeiro tem de manter-se fiel como um ponto de apoio da Comunidade de Nelas no Rio de 
Janeiro, comprometimento esse que fica bem explícito no art.º 3.º, itens III, IV e V, e no art.º 
97.º § único do seu Estatuto Social. ---------------------------------------------------------------------- 
---- Considerando a competência do Município de Nelas em fomentar as artes tradicionais do 
Concelho através de apoio às associações, bandas filarmónicas, grupos de teatro e ranchos 
folclóricos para que estes mantenham vivos os nossos usos e costumes. ---------------------------
---- Solicito que seja levada a mesa da Câmara Municipal de Nelas para apreciação de tão 
nobre colegiado a solicitação de concessão de um subsídio a ser definido por este órgão como 
forma de apoio aos trabalhos desenvolvidos e a desenvolver pela Casa do Distrito de Viseu no 
Rio de Janeiro, ficando desde já acordado o compromisso da Casa do Distrito de Viseu no Rio 
de Janeiro em prestar contas do destino dado ao subsídio por ventura concedido. ----------------
---- Desde já grato pela vossa atenção, despeço-me renovando protestos de elevada estima e 
consideração.� ----------------------------------------------------------------------------------------------    
---- No e-mail acima descrito, encontra-se transcrito um Despacho, datado de 11 de Maio de 
2011, do Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Sugiro à Senhora Presidente que sujeite a Reunião de Câmara com a informação que não 
deve ser atribuído qualquer subsídio por falta de enquadramento orçamental/legal.� ------------ 
---- A Senhora Presidente da Câmara explicou o assunto, realçando que, devido aos cortes 
orçamentais, o Município de Nelas deixou de atribuir o subsídio anual de 2.500,00 euros, pese 
embora ser uma comunidade com muitos emigrantes, não podia atribuir subsídios a todas elas  
----A Câmara deliberou, por unanimidade, não atribuir qualquer subsídio à Casa do Distrito 
de Viseu no Rio de Janeiro devido às graves dificuldades financeiras verificadas em Portugal 
e aos grandes cortes financeiros às Autarquias Locais. -----------------------------------------------   

 
5 � DIVERSOS 
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5.1.PROJECTO DE REGULAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DE NELAS � 
APROVAÇÃO  
---- Presente o projecto de Regulamento do Arquivo Municipal de Nelas, o qual fica anexo a 
esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Projecto de Regulamento do Arquivo 
Municipal de Nelas e remeter o assunto para aprovação da Assembleia Municipal, nos termos 
da alínea a), do n.º 2, do art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 
5-A/2002, de 11 de Janeiro, depois de decorrido o período de inquérito público. ----------------- 
5.2.PROTOCOLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA SELECTIVA DE 
ÓLEOS ALIMENTARES USADOS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 16 de Março de 2011, da Técnica Superior de 
Ambiente, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
---- Recolha de Óleos Alimentares Usados (OAU) ---------------------------------------------------- 
---- De acordo, com o estipulado no Decreto-Lei n.º 267/2009, de 29 de Setembro, os 
municípios passaram a ser responsáveis pela recolha selectiva e encaminhamento dos óleos 
alimentares usados (OAU), produzidos pelos sectores industrial, da hotelaria e restauração 
(HORECA) e doméstico. Mediante o artigo 8.º, os municípios terão de constituir uma rede de 
recolha selectiva municipal de OAU e estabelece objectivos para a disponibilização de pontos 
de recolha respeitando, no mínimo, os seguintes limiares: ------------------------------------------- 
---- Até 31 de Dezembro de 2011, devem ser disponibilizados, pelo menos: ----------------------
---- - 40 pontos de recolha por cada município com mais de 300.000 habitantes; -----------------
---- - 30 pontos de recolha por cada município com mais de 150.000 habitantes; -----------------
---- - 20 pontos de recolha por cada município com mais de 50.000 habitantes; ------------------
---- - 10 pontos de recolha por cada município com mais de 25.000 habitantes; ------------------
---- - 8 pontos de recolha por cada município com menos de 25.000 habitantes; ------------------
---- Até 31 de Dezembro de 2015, devem ser disponibilizados, pelo menos: ----------------------
---- - 80 pontos de recolha por cada município com mais de 300.000 habitantes; -----------------
---- - 60 pontos de recolha por cada município com mais de 150.000 habitantes; -----------------
---- - 30 pontos de recolha por cada município com mais de 50.000 habitantes; ------------------
---- - 15 pontos de recolha por cada município com mais de 25.000 habitantes; ------------------
---- - 12 pontos de recolha por cada município com menos de 25.000 habitantes. ----------------
---- Assim sendo, a empresa �Biosys, Serviço de Ambiente, Lda� apresentou uma proposta 
para este serviço, que não requer custos para o município, ou seja será prestado gratuitamente 
mas o óleo alimentar usado fica para a empresa. Serão entregues Guias de Acompanhamento 
de Resíduo, referente a todo o OAU recolhido. O serviço será prestado em regime de 
exclusividade, mediante protocolo estabelecido entre as partes. Em função do investimento 
em equipamentos e viaturas, a Biosys prestará o serviço, mediante protocolo estabelecido 
entre as partes, pelo período de 5 anos. ------------------------------------------------------------------ 
---- Os oleões serão colocados na via pública após estudo in loco, a fim de analisar os locais 
com maior viabilidade. É da responsabilidade da Câmara, se necessário, a preparação/ 
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adaptação do local acordado, para a instalação dos equipamentos. A recolha será efectuada 
mensalmente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Em anexo segue um exemplo do protocolo para assinar por ambas as partes. ----------------
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Face ao exposto e salvo melhor opinião a fim de se cumprir o estipulado no Decreto-Lei, 
solicito a V. Ex.ª autorização para elaboração do protocolo. ----------------------------------------- 
---- À superior consideração de V. Ex.ª.� --------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, um parecer, datado de 28 de Abril de 2011, da Jurista em serviço nesta 
Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------- 
---- �Protocolo de prestação de serviços de recolha selectiva de óleos alimentares usados ------
---- Tendo sido solicitada a análise jurídica do �Protocolo de Prestação de Serviços de 
Recolha Selectiva de Óleos Alimentares Usados�, pelo Senhor Vereador Dr. Jorge David, 
cumpre-nos emitir o parecer seguinte: ------------------------------------------------------------------- 
---- O Decreto-Lei n.º 267/2009, de 29 de Setembro, estabelece o regime jurídico da gestão de 
óleos alimentares usados (OAU), produzidos pelos sectores industrial, da hotelaria e 
restauração (HORECA) e doméstico. -------------------------------------------------------------------- 
---- O presente regime jurídico dá um especial enfoque à recolha de OAU no sector 
doméstico, atribuindo um papel de relevo aos municípios e estabelecendo objectivos 
concretos para a constituição de redes municipais de recolha selectiva. ----------------------------
---- A relevância atribuída à intervenção dos municípios está ainda, em consonância com a 
Directiva n.º 2009/28/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril, que prevê a 
participação activa das autoridades locais no cumprimento dos objectivos nacionais em 
matéria de energias renováveis. -------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, e na sequência do disposto no artigo 7.º, do referido Decreto-Lei, este protocolo é 
essencial para que o município cumpra o que se encontra legalmente consagrado no âmbito da 
gestão de óleos alimentares usados. ---------------------------------------------------------------------- 
---- A cláusula 2.ª do Protocolo estabelece que, �2.2 � Será da responsabilidade do Município 
a preparação/adaptação do local acordado, previamente à instalação dos equipamentos, 
segundo directrizes da Biosys�. -------------------------------------------------------------------------- 
---- Surge a dúvida de quais serão as directrizes da Biosys no âmbito da preparação do local. -
---- Assim, se estas directrizes não excederam o conteúdo global das obrigações do Município 
de Nelas no âmbito do protocolo não se observa qualquer inconveniente legal na celebração 
do mesmo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Salvo melhor opinião, é este o nosso parecer. ----------------------------------------------------- 
---- É o que nos cumpre informar, a Senhora Presidente da Câmara superiormente o decidirá.� 
---- Presente, ainda, uma proposta de protocolo de prestação de serviços de recolha selectiva 
de óleos alimentares usados, a celebrar entre a Câmara Municipal de Nelas e a firma Biosys, 
Serviços de Ambiente, Ld.ª, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------
---- �Entre o 1.º Outorgante, Câmara Municipal de Nelas, com sede em Largo do Município, 
3520-001 Nelas, Contribuinte n.º 506834166, aqui representado pela Ex.m.ª Senhora 
Presidente, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e designado doravante 
como Município de Nelas e o 2.º Outorgante, Biosys, Serviços de Ambiente, Ld.ª, com sede 
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em Rua Francisco Canas, n.º 23, Fracção AZ, A-das-Lebres, 2660-500 Santo Antão do Tojal, 
Contribuinte n.º 508164621, aqui representada por Vera Mónica Mesquita Pereira Gonçalves 
e por Carla Cristina Cardoso Carragozela, designada doravante como Biosys. -------------------
---- É celebrado e reduzido a escrito o presente protocolo de prestação de serviços de 
fornecimento de oleões, recolha selectiva de óleos alimentares usados e respectivo 
encaminhamento, que se regerá pelas seguintes cláusulas: ------------------------------------------- 
---- 1.ª � Objecto do Protocolo: --------------------------------------------------------------------------- 
---- A Biosys, propõe-se a efectuar o serviço de: ----------------------------------------------------- 
---- 1.1 - Fornecimento de oleões de exterior, de acordo com o previsto no artigo 8.º, do 
Decreto-Lei n. º 267/2009 de 29 de Setembro; --------------------------------------------------------- 
---- 1.2 - Recolha selectiva e encaminhamento de OAU, de produtores do sector industrial, 
hotelaria, restauração (HORECA) e doméstico, do Município de Nelas; ---------------------------
---- 1.3 - Manutenção regular e limpeza periódica de oleões; ---------------------------------------- 
---- 1. 4 - Os oleões são propriedade da Biosys. -------------------------------------------------------- 
---- 2.ª � Instalação de equipamentos: ------------------------------------------------------------------- 
---- 2.1 - Os equipamentos deverão ser instalados na via pública, junto aos ecopontos, em 
locais a acordar com o Município de Nelas, tendo em conta sempre os locais de maior 
viabilidade; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. 2 - Será da responsabilidade do Município a preparação/adaptação do local acordado, 
previamente à instalação dos equipamentos, segundo as directrizes da Biosys. -------------------
---- 3.ª � Metodologia das intervenções: ----------------------------------------------------------------- 
---- 3.1 - Os oleões a fornecer serão sempre com o objectivo dos munícipes depositarem o 
óleo alimentar usado (OAU), acondicionado em vasilhame, dentro do oleão. ---------------------
---- 3.2 - A recolha deverá ser efectuada, com apoio de viatura, de modo a retirar a cuba 
interior respeitando os parâmetros de segurança e higiene. A viatura estará equipada com 
depósito para colocação do vasilhame que exceda a capacidade da cuba. -------------------------- 
---- 3.3 - A cuba interior será substituida por outra vazia e devidamente higienizada. -----------
---- 3.4 - A recolha será efectuada mensalmente, salvo se verifique a necessidade de aumentar 
a periodicidade da mesma. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3.5 - Depois de separado, o resíduo (OAU) será encaminhado para operador de resíduos 
devidamente licenciado, assim como todo o vasilhame utilizado no acondicionamento do 
mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4.ª � Obrigações da Biosys --------------------------------------------------------------------------- 
---- 4.1 - É da responsabilidade da Biosys, a recolha selectiva de OAU, produzidos no 
Município de Nelas; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4.2 - É da responsabilidade da Biosys, até 31 de Dezembro de 2014, a instalação de oleões 
em todos os ecopontos/ilhas ecológicas existentes no Município; -----------------------------------
---- 4.3 - É da responsabilidade da Biosys, o levantamento e substituição das cubas interiores, 
por vazias e higienizadas; --------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4.4 - É da responsabilidade da Biosys, manter os oleões em bom estado e limpos, 
ressalvando o desgaste proveniente da sua normal e prudente utilização; --------------------------
---- 4.5 - É da responsabilidade da Biosys, o encaminhamento do OAU, para operador de 
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residuos devidamente licenciado, assim como todo o vasilhame utilizado no 
acondicionamento do mesmo; ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 4.6 - É da responsabilidade da Biosys e por sua conta, a substituição em número e bom 
estado, de todos os oleões que, por desaparecimento, desgaste ou deterioração, se tornem 
inutilizáveis; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4.7 - Será da responsabilidade da Biosys, propor aos POAU do sector HORECA, que 
aderirem à rede a recolha de OAU municipal, a contrapartida de prestação de serviços, uma 
limpeza mensal de filtros de hottes, com o objectivo em diminuir a intensidade/quantidade de 
residuos a ser depositado nas redes das linhas de águas e consequentemente nas ETARs; ------
---- 4.8 - As acções de sensibilização, promovidas pelo Município de Nelas, junto da 
população (escolas, associações e outros), poderão contar com a participação da Biosys caso o 
Município, assim o entenda mediante solicitação enviada à Biosys e de acordo com a 
disponibilidade da mesma, com uma presença física anual; ------------------------------------------ 
---- 4.9 - É da responsabilidade da Biosys, manter o Município informado de todos os POAU 
locais do sector HORECA, que tenham aderido à rede de recolha OAU municipal; -------------
---- 4.10 - É da responsabilidade da Biosys, fazer anualmente relatório técnico sobre a 
viabilidade dos locais acordados e entregar cópia ao Município com sugestões de alterações, 
se for o caso; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4.11 - A Biosys obriga-se a cumprir as normas regulamentares decorrentes de uma 
Operação de Gestão de Resíduos; ------------------------------------------------------------------------ 
---- 4.12 - É da responsabilidade da Biosys, manter válida a licença que lhe permite efectuar 
as operações a que se propõe, de acordo com a legislação em vigor; -------------------------------
---- 4.13 - Todo o pessoal é da responsabilidade da Biosys; ------------------------------------------
---- 4.14 - O pessoal Biosys realizará as tarefas devidamente fardado e identificado; ------------
---- 4.15 - É da responsabilidade da Biosys, assegurar o cumprimento de regras de conduta 
tais como o bom comportamento, urbanidade e disciplina de todo o pessoal; ---------------------
---- 4.16 - Todo o pessoal estará a exercer a sua actividade, coberto por apólice de seguro de 
acidentes de trabalho e por seguro de responsabilidade civil. ----------------------------------------
---- 5.ª � Obrigações do Município de Nelas: -----------------------------------------------------------
---- 5.1 - Será da responsabilidade do Município de Nelas a preparação/adaptação do local 
acordado, previamente à instalação dos equipamentos, segundo as directrizes da Biosys; ------
---- 5.2 - Será da responsabilidade do Município de Nelas, informar todos os POAU do sector 
HORECA do seu município, que dispõe de rede de recolha selectiva de OAU municipal, de 
acordo com o D.L. n.º 267/2009; ------------------------------------------------------------------------- 
---- 5.3 - O Município de Nelas deverá fornecer à Biosys, listagem de todo os POAU do 
sector HORECA, escolas, edificios de responsabilidade municipal e outros; ----------------------
---- 5.4 - O Município de Nelas compromete-se a comunicar aos POAU que devem colaborar 
com o Consultor da Biosys, designado para a execução do serviço e, em caso de necessidade, 
a sugerir alterações de procedimento por forma a facilitar e optimizar o aproveitamento dos 
OAU; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 5.5 - O Município de Nelas, compromete-se a que durante a vigência do presente 
protocolo a Biosys será sua parceira exclusiva neste serviço; ----------------------------------------



  
Fls.__________ 

Reunião de 31-05-2011 

 

14

---- 5.6 - A Biosys deverá ser o parceiro preferencial do Município de Nelas, se o mesmo 
decidir implementar o projecto no domínio da gestão de OAU, em parceria com uma entidade 
privada, no decorrer do periodo de vigência do protocolo. ------------------------------------------- 
---- 6.ª � Início e duração do Protocolo: ----------------------------------------------------------------- 
---- 6.1 - O presente protocolo terá início na data que figura no local das assinaturas e vigorará 
pelo período de 5 anos, considerando-se automaticamente renovado por sucessivos e iguais 
períodos, se nenhuma das partes o denunciar, por carta registada com aviso de recepção, 
enviada à outra parte com pelo menos 90 (noventa) dias de antecedência, em relação ao termo 
inicial e ao das sucessivas renovações; ------------------------------------------------------------------ 
---- 6.2 - A Biosys compromete-se a não realizar a cedência por qualquer outra forma dos 
direitos deste protocolo, sem consentimento escrito do Município de Nelas, assinado com 
reconhecimento presencial de assinatura perante o notário. ------------------------------------------ 
---- 7.ª � Rescisão e termo: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 7.1 - O presente protocolo poderá, em caso de incumprimento das condições nele 
expressas, ser rescindido por qualquer das partes desde que comunique à outra parte por 
correio registado com, pelo menos, trinta dias de antecedência; -------------------------------------
---- 7.2 - Em caso de rescisão ou termo deste protocolo a Biosys procede ao levantamento dos 
oleões instalados no território do Município de Nelas; ------------------------------------------------
---- 7.3 - Em caso de rescisão deste protocolo sem causa justificada o Município de Nelas 
indemnizará a Biosys no valor correspondente ao tempo em falta para o termo do protocolo 
ou da renovação em curso, calculado sobre a média mensal dos últimos seis meses da 
facturação obtida pela recolha de óleos alimentares usados no seu território; ---------------------
---- 7.4 - Em caso de rescisão deste protocolo sem causa justificada, por parte da Biosys, 
reverterão a favor do Município de Nelas, a título de indeminização, oleões em quantidade 
necessária a fim de garantir os parâmetros estipulados no Artigo 8.º, do D.L. n.º 267/2009, 
nos locais definidos pelo mesmo. ------------------------------------------------------------------------ 
---- 8.ª � Comunicações e Notificações ------------------------------------------------------------------ 
---- As partes acordam que as comunicações e notificações que cada uma faça à outra, no 
âmbito do presente protocolo, só se consideram válidas de plena eficácia desde que 
efectivadas para as moradas indicadas no início do presente protocolo. ----------------------------
---- 9-ª � Foro competente --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para quaisquer acções ou litígios emergentes da interpretação ou aplicação do presente 
Protocolo, é competente o Tribunal da Comarca de Lisboa com expressa renúncia a todos os 
demais.� ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo de prestação de serviços de 
recolha selectiva de óleos alimentares usados, atrás descrito, a celebrar entre a Câmara 
Municipal de Nelas e a firma Biosys, Serviços de Ambiente, Ld.ª. --------------------------------- 
5.3.ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES � FECHAR 
MUNICÍPIOS É ABANDONAR AS POPULAÇÕES � CONHECIMENTO 
---- Presente uma comunicação, datada de 05 de Maio de 2011, da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, com sede em Coimbra, que a seguir se transcreve: ----------------------
---- �Fechar Municípios é abandonar as populações --------------------------------------------------- 
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---- A Associação Nacional de Municípios Portugueses afirma-se contra a redução de 
Municípios e julga que a proposta de Memorando de Entendimento apresentado pela troika 
deve, consequentemente, ser reponderada. -------------------------------------------------------------- 
---- Com efeito, para a ANMP, a extinção de Municípios encontra-se entre as matérias de 
reserva absoluta da competência da Assembleia da República, não fazendo, por isso, qualquer 
sentido que seja o Governo a desenvolver um plano de consolidação para reorganizar e 
reduzir significativamente o número de tais entidades. ----------------------------------------------- 
---- Assim, se por um lado não compete ao Governo desencadear, constitucionalmente, um 
processo que é da exclusiva competência do Parlamento, por outro, é aos Deputados eleitos 
em 5 de Junho que competirá decidir sobre esta questão, com toda a liberdade, e não aos 
partidos políticos. O que seria um condicionamento político inaceitável em Democracia e 
num Estado de Direito. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Do ponto de vista da Associação, qualquer reorganização administrativa do Estado deve 
ser feita, não de forma isolada, mas envolvendo todas as entidades, incluindo as Regiões 
Administrativas e a reestruturação do próprio Estado. ------------------------------------------------ 
---- Porquê discutir de uma forma isolada a redução dos Municípios? Com que critérios? 
Demográficos? Geográficos? Económicos? Ir-se-ia criar um país com portugueses de primeira 
e de segunda. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- E, numa altura em que se encerram escolas, centros de saúde, tribunais, postos de 
correios, fechar Municípios seria abandonar as populações, contrariar a igualdade social e 
revogar administrativamente o espírito de Abril. ------------------------------------------------------ 
---- Portugal já é o país da União Europeia que tem Municípios com maior dimensão média, 
qualquer que seja o factor de análise, como por exemplo a sua demografia. A redução cega do 
número de Municípios é algo que não faz, por isso, qualquer sentido. ----------------------------- 
---- Desde 2005 os Municípios já sofreram cortes na ordem dos 905 milhões de euros e estão 
no limite das suas capacidades financeiras. Em 2010, os Municípios portugueses foram a 
única entidade pública que não contribuiu para o défice. Atendendo exclusivamente ao 
interesse nacional e ao das populações, é entendimento da ANMP que este corte iria criar 
graves constrangimentos aos cidadãos mais carenciados que, agora mais do que nunca, vão 
precisar do apoio social prestado pelo Poder Local.� -------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que a comunicação, atrás descrita, estava muito 
bem redigida. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------      
5.4.ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES � MEMORANDO 
DE ENTENDIMENTO DA TROIKA É PROFUNDAMENTE NEGATIVO PARA OS 
MUNICÍPIOS � CONHECIMENTO  
---- Presente uma comunicação, datada de 13 de Maio de 2011, da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, com sede em Coimbra, que a seguir se transcreve: ---------------------- 
---- �Conselho Directivo assume: Memorando de entendimento da Troika é profundamente 
negativo para os Municípios ------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Conselho Directivo da ANMP considera que o memorando de entendimento 
apresentado pela troika e pelo governo português � e que conta já com o apoio político do 
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PPD/PSD e do CDS/PP � impõe um conjunto de medidas com impactos sobre os Municípios 
e o Poder Local, contendo aspectos profundamente negativos que terão repercussões, quer ao 
nível dos serviços prestados, quer ao nível da qualidade de vida das populações; ----------------
---- Precisando ser esta uma realidade preocupante que deverá merecer, por parte do próximo 
Governo, uma atenção especial, o CD especifica que não se trata de colocar em causa os 
grandes objectivos de reequilíbrio das contas públicas e de combate ao défice, que avalia 
como essenciais, mas sim de conciliá-los num contexto de grave crise social onde importa  
pensar primeiro nas pessoas, especialmente nas mais carenciadas; ---------------------------------
---- Este é um conjunto de medidas � que apresenta uma calendarização irrealista e impossível 
de cumprir � que retira receitas aos Municípios e impõe cortes cegos e que terá consequências 
na assistência prestada às populações onde, já hoje, os Municípios substituem a administração 
central. Como é o caso, citamos a título de exemplo, das ajudas para a compra de 
medicamentos e outras despesas de saúde, do apoio ao pagamento de rendas de casa ou à 
compra de livros e de material escolar, bem como do fornecimento de refeições; ----------------
---- Para a ANMP, aquelas propostas, que não atendem sequer aos esforços que, 
generalizadamente, no mesmo sentido, vêm sempre empreendidos pelos Municípios, 
evidenciam que o documento aprovado foi feito de forma precipitada e pouco rigorosa. E a 
manterem-se as restrições ali configuradas, receamos não poder continuar a assegurar, com a 
qualidade indispensável, os serviços que prestamos. Em detrimento do desenvolvimento 
harmonioso do país, em prejuízo da qualidade de vida dos portugueses. ---------------------------
---- Na certeza de que, em resultado de uma gestão ineficiente das contas públicas, 
compreendemos a absoluta necessidade do recurso a um empréstimo externo, importa, 
contudo, enfatizar que os Municípios, bem como as empresas municipais, em nada 
contribuem para o actual estado deficitário e que o país se encontra, tendo o Poder Local, 
inclusivamente, contribuído em 2010 para um superavit de 70M�. ---------------------------------
---- Desde 2005 os Municípios perderam receitas na ordem dos 905M�, sendo que no passado 
e neste ano esse montante excedeu a 327M�, pelo que, sublinhe-se, os Municípios encontram-
se já no limite das suas capacidades de funcionamento. E é essa a razão pela qual os 
Municípios, mesmo antes da �troika�, têm dado prioridade à realização de investimentos 
comparticipados com fundos comunitários. Ou seja, mesmo sem a �troika�, os Municípios já 
tinham adoptado esta medida. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Querendo evitar a devolução das verbas comunitárias, os Municípios exigem a 
desburocratização do QREN e dos Programas Operacionais. Mas acentuam que a redução de 
5,5% no montante das transferências (cerca de 130M� em 2012 e valor idêntico em 2013) 
significa a inviabilização de investimentos comparticipados por fundos comunitários e do 
funcionamento do poder local democrático, o que levará ao desperdício potencial de vários 
milhares de milhões de euros e à eventual redução da capacidade de respostas às carências das 
populações e da sua qualidade de vida. ------------------------------------------------------------------ 
---- Por outro lado, importa tornar inequívoco que o IMI � Imposto Municipal sobre Imóveis, 
é uma receita dos Municípios, sendo que o aumento das receitas do IMI, por via da 
actualização dos cadastros prediais merece a nossa concordância e é, aliás, uma proposta 
antiga da ANMP. Se a actualização dos cadastros prediais permitirá corrigir situações de 
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injustiça, os Municípios julgam que não podemos, com as medidas propostas, hipotecar o 
futuro da juventude, eliminando simplesmente as isenções actualmente em vigor. ---------------
----- A redução de 2% no pessoal da Administração Local é uma medida que pode colocar em 
causa a boa prestação de serviços aos cidadãos, além de que encerra uma total ignorância 
sobre a especificidade de alguns serviços prestados pelo Poder Local, como as estações de 
tratamento de águas, as bibliotecas, ou a gestão dos cemitérios, onde esta regra, simplesmente, 
não pode ser aplicada. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Entretanto, e como absurdo, tomemos o exemplo da situação em que se encontram os 
trabalhadores transferidos para o poder local quando das transferências de competências em 
matéria educativa: 110 municípios aceitaram gerir escolas, e receberam trabalhadores e 168 
não gerem quaisquer escolas. As crianças que estudam nas 110 escolas geridas pelo poder 
local vão ter menos auxiliares do que as escolas que são geridas pela administração central. 
Esta é uma medida cega, esquiçada num gabinete, que ignora a realidade e que cria 
portugueses de primeira e de segunda categorias e que merece, portanto, a nossa reprovação. -
---- É que, de todo, não se compreende que a diminuição de pessoal imposta para a 
administração local seja o dobro da administração central, quando os Municípios são 
responsáveis por apenas 18% dos funcionários públicos. --------------------------------------------- 
---- No que respeita à referenciada redução de Municípios, a ANMP reitera que qualquer 
reorganização administrativa do Estado deve ser feita, não de forma isolada, mas envolvendo 
todas as instâncias, incluindo as Regiões Administrativas e a reestruturação do próprio 
Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Não há entidade pública em Portugal que contribua mais para a fixação das populações e 
que, desempenhe um tão relevante papel político e social de proximidade, como os 
municípios portugueses, únicos verdadeiros responsáveis pela democratização do 
investimento público por todo o território nacional, e a quem se devem as correcções de 
algumas das mais graves assimetrias de desenvolvimento humano e territorial no nosso país, 
numa altura em que se encerram escolas, centros de saúde, tribunais, postos de correios� ----
---- Portugal já é um dos países da União Europeia que tem Municípios com maior dimensão 
média, qualquer que seja o factor de análise, como por exemplo a sua demografia ou a sua 
área. A redução cega do número de Municípios é algo que não faz, por isso, qualquer sentido. 
---- Em conformidade a ANMP considera fundamental que o próximo Governo seja capaz de 
conciliar o espírito positivo das reformas previstas no memorando, adequando-as à realidade 
da sociedade portuguesa e propondo ao próximo Parlamento medidas concretas correctivas 
deste absurdo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- É com certeza necessário colocar as contas públicas em ordem, mas os decisores políticos 
têm de ter sempre presente que os Municípios não contribuem com um euro que seja para o 
défice deste ano, que se estimam em 10 mil e 68 milhões de euros. Assim e no que toca às 
medidas propostas para o Poder Local, entendemos que não são positivas � são mesmo 
injustas � e, por isso, não assumiremos uma atitude meramente passiva, mas sim interventiva, 
sempre na defesa dos interesses das populações.� ----------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------             
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5.5.ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES � REQUERIDA 
AO MINISTÉRIO PÚBLICO UMA AVALIAÇÃO DO PROCESSO TDT � 
CONHECIMENTO 
 ---- Presente uma comunicação, datada de 16 de Maio de 2011, da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, com sede em Coimbra, que a seguir se transcreve: ---------------------- 
---- �Governo deve suspender ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Requerida ao Ministério Público uma avaliação do processo TDT ---------------------------- 
---- Os Municípios Portugueses escreveram uma carta ao Ministro da Presidência, Silva 
Pereira, onde exprimiam estranheza e perplexidade face ao processo de implementação da 
televisão digital terrestre (TDT), enquanto requeriam ao Ministério Público, em defesa dos 
interesses dos cidadãos, uma averiguação aos procedimentos em torno de todo o 
procedimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Conselho Directivo da ANMP decidiu, na sua reunião plenária do passado dia 10, 
endereçar uma carta ao Ministro da Presidência, Silva Pereira, solicitando que o Governo 
suspenda o processo de switch off do sinal analógico de televisão, um processo que considera 
injusto para as populações e que coloca em causa os direitos dos consumidores. -----------------
---- Especificando que o processo não constitui uma prioridade nacional, parecendo, antes, 
assumir-se como um desígnio para as empresas que são nesta ocasião privilegiadas nos seus 
negócios, o CD lembrava na sua missiva que são do domínio público tentativas de 
aliciamento das populações para a contratação de serviços de que não carecem mas que lhes 
são apresentados como a solução para este problema. ------------------------------------------------ 
---- Na sua análise, a ANMP discorda da forma como tem sido conduzido este processo de 
transição que, não sendo da iniciativa dos utentes, os poderá obrigar a um gasto suplementar 
para manter o serviço que actualmente lhes é prestado, e que poderá ser muito significativo 
para os agregados com menores rendimentos. ---------------------------------------------------------- 
---- Com efeito, os cidadãos usavam uma tecnologia que lhes propiciava a captação do serviço 
de televisão. Agora, para acederem a esse mesmo serviço, serão obrigados a despenderem 
uma quantia que, para certos estratos populacionais, é muito relevante, havendo, certamente, 
muitos deles que vão ficar sem serviço de televisão. Neste processo não há qualquer opção: 
ou se transita para a nova tecnologia, ou verifica-se o �apagão�, cessando as emissões de 
televisão. E de acordo com a DECO estimam-se em 4 milhões aos televisores a necessitarem 
de transformações, num investimento médio que se poderá elevar aos 200 milhões de euros. --
---- Esses custos podem ascender, individualmente, até cerca de 200 euros, nos casos em que 
se mostre necessária a aquisição da antena e do descodificador, valores que consideramos 
relevantes para o contexto socioeconómico em que vive uma parte significativa da população 
portuguesa. É certo que haverá uma comparticipação irrisória de cerca de 22 euros no custo 
de aquisição do descodificador para determinados estratos populacionais. No entanto, tal 
comparticipação só abrange o equipamento referido, tendo os cidadãos de suportar os custos 
remanescentes, quer da compra desse instrumento, quer de eventuais alterações que seja 
necessário fazer a nível das antenas. --------------------------------------------------------------------- 
---- Na carta enviada ao Ministro da Presidência, a ANMP afirma ainda, com clareza, que o 
processo de transição para a TDT causa estranheza e perplexidade, desde logo por não ter 
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havido uma separação entre a entidade que lança o concurso e escolhe a proposta vencedora, e 
uma outra instituição que, no âmbito dos seus poderes de regulação e fiscalização, procedesse 
à fiscalização desse mesmo concurso. ------------------------------------------------------------------- 
---- Mas também porque, precisa, face ao número extremamente diminuto de concorrentes 
envolvidos (dois concorrentes, tendo um deles sido criado só para o concurso), não se 
propiciou a concorrência, de forma a defender-se convenientemente o interesse público, e, 
mais, porque as regras e obrigações relativas à subsidiação dos equipamentos não constavam 
do caderno de encargos, tendo sido fixadas cerca de três anos depois. -----------------------------
---- Em conformidade, não podendo assistir passivamente a esta situação � sobremodo no 
actual momento de dificuldades que Portugal vive e que tão grandes restrições acarretam para 
os cidadãos -, e tendo em vista a verificação da defesa dos interesses dos consumidores, a 
ANMP entendeu ainda requerer ao Ministério Público que avalie todos os procedimentos 
jurídicos, processuais e concursais relativos à passagem de Televisão Analógica para a 
Televisão Digital Terrestre.� ------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------      
5.6.ILUMINAÇÃO DE REDE NACIONAL DE ESTRADAS � CIRCULAR DA 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES 
---- Presente a Circular n.º 83/2011, datada de 11 de Maio de 2011, da Associação Nacional 
de Municípios Portugueses, com sede em Coimbra, que a seguir se transcreve: ------------------ 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal ------------------------------------------------ 
---- Iluminação de Rede Nacional de Estradas --------------------------------------------------------- 
---- A Associação Nacional de Municípios Portugueses vem pelo presente dar conhecimento a 
V.ª Ex.ª que, perante a actual conjuntura nacional e em nome do rigor, informou a Estradas de 
Portugal, S.A. que os Municípios irão deixar de suportar os custos com a energia eléctrica  
necessária, quer para o funcionamento de pontos de iluminação de estradas da rede nacional, 
quer para o funcionamento de alguma sinalização, designadamente a semafórica. --------------- 
---- Efectivamente, de acordo com o estudo que a ANMP realizou sobre esta matéria, e para o 
qual um significativo número de Municípios contribuiu com dados, no computo geral 
anualmente os 278 Municípios do continente �desviam� dos respectivos orçamentos cerca de 
8 milhões de euros, para custear a energia eléctrica consumida por pontos de iluminação e por 
alguma sinalização de pontos problemáticos das estradas da rede nacional. ----------------------- 
---- Salientando ainda que a Estradas de Portugal, S.A. recentemente anunciou um resultado 
positivo, relativo a 2010, de 52 milhões de euros, a ANMP sugere que o Município a que V.ª 
Ex.ª preside comunique à EP, S.A. e à EDP que a partir deste momento vai deixar de assumir  
os custos inerentes à iluminação e á sinalização das estradas da rede nacional, de modo a 
terminar com o auxílio financeiro que esse Município dá anualmente à EP, S.A. através do 
pagamento da factura energética que decorre do funcionamento destes equipamentos que, 
para todos os efeitos, são património da Estradas de Portugal, S.A.� -------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara leu parte da comunicação atrás descrita e afirmou que o 
Município de Nelas ainda não tomou nenhuma posição pois, apesar da EDP ter muitos lucros 
se a Autarquia não pagar mensalmente as facturas é-lhe cortada a energia eléctrica. -------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara afirmou que, de certa forma, não concordava com o 
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teor da circular, acima descrita, pois a Autarquia de Nelas tem solicitado à EDP diversas 
ampliações de energia eléctrica. -------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral sugeriu que se fizesse uma avaliação das 
despesas de energia eléctrica suportada pela Autarquia para assim se tomar uma posição. ------
---- A Câmara tomou conhecimento da circular acima descrita e deliberou contactar a firma 
Estradas de Portugal, S.A., para ser estudada a possibilidade de se chegar a um acordo sobre o 
assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5.7.PROGRAMA MUNICIPAL PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIO HABITACIONAL A 
ESTRATOS SOCAIS DESFAVORECIDOS - ATRIBUIÇÃO DE APOIO À 
CANDIDATURA APRESENTADA PELO REQUERENTE JOSÉ CARLOS COSTA 
REIS, DE CARVALHAL REDONDO � INDEFERIMENTO 
---- Presente uma informação, datada de 12 de Abril de 2011, da Técnica Superior de Serviço 
Social, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Programa Municipal Para Atribuição de Apoio Habitacional a Estratos Sociais 
Desfavorecidos ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o artigo 12.º, n.º 1, do Regulamento Municipal Para Atribuição de Apoio 
Habitacional a Estratos Sociais Desfavorecidos, a decisão de que os candidatos aos apoios 
reúnem as condições estabelecidas no presente Programa, bem como a proposta de apoio a 
atribuir, é tomada pela Câmara Municipal em sua reunião, mediante prévia apreciação da 
informação elaborada pelo júri, previsto no artigo 11.º, n.º 1. --------------------------------------- 
---- Desta forma, junto se anexa a informação elaborada pelo júri, que fundamenta a não 
atribuição de apoio, à candidatura apresentada pelo Sr. José Carlos Costa Reis, de Carvalhal 
Redondo.� --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente, também, o parecer do júri nomeado em reunião ordinária pública, realizada em 
28 de Setembro de 2010, para apreciar as candidaturas apresentadas no âmbito do Programa 
Municipal Para Atribuição de Apoio Habitacional a Estratos Sociais Desfavorecidos, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Regulamento do Programa Municipal Para Atribuição de Apoio Habitacional a Estratos 
Sociais Desfavorecidos ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Processo n.º 1/2011. Requerente: José Carlos Costa Reis. Morada: Rua do Sobreiro, n.º 
18. Localidade: Carvalhal Redondo. --------------------------------------------------------------------- 
---- Face à actual situação económica e financeira do País, o critério primordial para 
atribuição de apoio habitacional, previsto no Regulamento do Programa Municipal Para 
Atribuição de Apoio Habitacional a Estratos Sociais Desfavorecidos, assenta 
obrigatoriamente no pressuposto de que nos agregados familiares estejam integrados 
indivíduos portadores de deficiência, ou em comprovada dificuldade de mobilidade e idosos 
(artigo 11.º, n.º 3, alínea c), isto é, temporariamente, apenas os munícipes portadores de 
deficiência e idosos deverão ser abrangidos pelas disposições previstas no Regulamento 
supracitado. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De ressalvar que, só em situações de extrema urgência, o júri nomeado pela Câmara 
Municipal, poderá considerar outras candidaturas.� ------------------------------------------------- 
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---- A Senhora Presidente leu a informação elaborada pelo júri que fundamenta a não 
atribuição de apoio, à candidatura apresentada pelo Sr. José Carlos Costa Reis, de Carvalhal 
Redondo.� --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido de atribuição de apoio à 
candidatura apresentada pelo requerente José Carlos Costa Reis, de Carvalhal Redondo, no 
âmbito do Regulamento do Programa Municipal Para Atribuição de Apoio Habitacional a 
Estratos Sociais Desfavorecidos, nos termos e de acordo com o parecer emitido pelo júri, 
nomeado em reunião ordinária pública desta Câmara Municipal, realizada em 28 de Setembro 
de 2010, para analisar os pedidos de atribuição de apoio, acima descrito. ------------------------- 
5.8.CARTA DE FERNANDO NOBRE, FUNDADOR E PRESIDENTE DA AMI � 
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL � AGRADECIMENTO - 
CONHECIMENTO 
---- Presente uma carta, datada de 28 de Abril de 2011, de Fernando Nobre, Fundador e 
Presidente da AMI � Assistência Médica Internacional, que a seguir se transcreve: -------------
---- �Ex.m.ª Senhora, Ex.m.º Senhor, Minhas Amigas e Meus Amigos ---------------------------- 
---- Escrevo esta carta por respeito a quem tem acreditado no trabalho da AMI, quer ao nível 
particular, exercendo voluntariado, ou contribuindo regularmente com donativos, quer ao 
nível empresarial, associando a sua actividade aos projectos desta Instituição. -------------------
---- As minhas decisões, enquanto cidadão independente e livre que sou, não podem, nem 
devem afectar, seja de que forma for, a actuação ou a imagem da AMI. ---------------------------
---- A AMI é uma Organização Não Governamental exclusivamente portuguesa, com estatuto 
de Fundação, privada, independente, apolítica e sem fins lucrativos, a caminho dos 27 anos, 
reconhecida desde 1988 como Instituição de Utilidade Pública e cujas actividades são 
reconhecidas como de Superior Interesse Social desde o ano de 2000, por despacho conjunto 
dos Ministérios da Saúde e das Finanças. A nível internacional é parceira da ECHO 
(Comissão Europeia) no âmbito do Framework Partnership Agreement e detém o Estatuto 
Consultivo Especial junto da ECOSOC � �NGO in Special Consultative Status with the 
Economic and Social Council of the United Nations�, o que lhe permite designar 
representantes oficiais junto das Nações Unidas � seja na Sede em Nova Iorque, seja nas 
representações em Genebra e Viena � com voz activa nas reuniões e conferências daquele 
organismo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Mereceu o reconhecimento de vários países e de inúmeras entidades pela sua actuação nas 
áreas da saúde, social e ambiental, destacando-se o Prémio Direitos Humanos, da Assembleia 
da República. Foi solicitada, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, a integrar o dossier 
de candidatura de Portugal ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. -----------------------
---- Orientando a sua actuação através de duas vertentes, nacional e internacional, em quatro 
pilares fundamentais � assistência médica, acção social, ambiente e alertar consciências � ao 
longo da sua existência, já prestou assistência humanitária em 69 países do Mundo. ------------
---- Em 2010, e só em Portugal, a AMI apoiou um total de 12.383 pessoas, atendendo uma 
média de 800 por dia. O acompanhamento social fez-se caso a caso e de acordo com as 
necessidades mais prementes (nomeadamente a alimentação e vestuário), sendo os motivos 
mais invocados a precariedade financeira, o desemprego, seguindo-se a saúde e a falta de 
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habitação. Este apoio foi concretizado através dos 10 equipamentos sociais que existem no 
Continente e Ilhas (estando mais dois em construção) e dos dois Abrigos Nocturnos. O 
trabalho destes equipamentos sociais concretiza-se pela disponibilização de refeitório, 
balneário, lavandaria, vestuário, apoio social, psicológico, jurídico, médico e no apoio à 
procura de emprego e destina-se, prioritariamente a pessoas sem-abrigo, desempregados de 
longa duração, situações de ruptura familiar, de isolamento social, ou pessoas com 
dependências de várias ordens. --------------------------------------------------------------------------- 
---- A nível global, durante 2010, a AMI realizou duas missões de emergência, no Haiti e na 
Madeira e manteve três missões de desenvolvimento com equipas expatriadas em Cabo 
Verde, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, tendo operado no terreno, em missão 
exploratória, de avaliação ou desenvolvimento, com um total de 104 profissionais expatriados 
e 47 elementos contratados localmente. Em 2010, as equipas da AMI realizaram 14.581 
consultas médicas e de enfermagem em São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Cabo Verde e no 
Haiti. Só nestes países promoveram 288 acções de sensibilização a 13.049 pessoas e levaram 
a cabo 82 acções de formação a 905 pessoas. ---------------------------------------------------------- 
---- No Haiti, a AMI geriu três campos de deslocados (co-financiados pela Organização 
Internacional das Migrações) dando abrigo a 10.065 pessoas (1.583 famílias). Ainda no ano  
transacto, desenvolveu 45 microprojectos de 33 ONGs locais em 24 países dos 4 continentes e 
para 2011 está já comprometido o financiamento de 37 microprojectos de 28 ONGs locais em 
17 países. Os microprojectos da AMI beneficiaram em 2010 pelo menos 235.538 pessoas. ----
---- Os projectos da AMI são regularmente auditados pelos seus financiadores (em particular 
o Tribunal de Contas da União Europeia) e, por iniciativa própria, a Instituição é anualmente 
sujeita a uma auditoria externa, realizada por uma entidade independente, apresentando, 
posteriormente, o seu Relatório de Actividades e Contas numa base igualmente anual, entre 
outros, à Presidência do Conselho de Ministros, ao Centro Português de Fundações, ao Centro 
Europeu de Fundações, à Comissão Europeia (ECHO), ao Ministério dos Negócios 
Estrangeiros (IPAD), ao Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e a qualquer outra 
entidade que o solicite. Para além disso, o referido relatório é sempre publicado, na íntegra, 
no site da AMI, para que qualquer cidadão a ele possa aceder, como também são 
apresentados, no mesmo site, os estatutos da Fundação, a Carta de Princípios que rege a sua 
actuação e um apanhado, por país, dos projectos que desenvolve. ---------------------------------- 
---- Todo este trabalho só é possível graças a uma equipa de mais de 200 funcionários e a 
largas centenas de voluntários que, em Portugal e no estrangeiro, trabalham afincadamente e 
se dedicam a desenvolver um serviço de valor incalculável e, naturalmente, aos doadores e 
parceiros de projectos que acreditam nos objectivos desta causa e se associam a ela. Graças a 
um esforço contínuo e determinado, a AMI depende em apenas 25% de subsídios de 
entidades públicas, procurando, num esforço de autonomia financeira, diversificar, o mais 
possível, as suas fontes de rendimento. É, por isso, das poucas organizações da sociedade 
portuguesa não subsidiodependente. --------------------------------------------------------------------- 
---- O orçamento anual da AMI situa-se, actualmente, nos 10 milhões de euros, não tendo 
qualquer recurso a crédito, nem dívidas por saldar. 91% dos quadros da Fundação são 
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contratados, estando totalmente regularizadas, como a lei exige, as prestações à Segurança 
Social. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Tentar afectar a credibilidade da AMI é tentar afectar um trabalho de 26 anos, de centenas 
de pessoas, em prol de centenas de milhares de outras. Tentar afectar este trabalho por 
questões totalmente alheias à AMI é, no mínimo, desleal, para não dizer chocante e 
inqualificável. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O trabalho da AMI é um trabalho diário, continuado, concreto, visível e provado. 
Principalmente, é um trabalho desinteressado, transparente e totalmente verificado pelas 
entidades legais competentes. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- A AMI continuará a desenvolvê-lo, uma vez que a sua validade é indiscutível e 
reconhecida por todos quantos dela beneficiam e por todos quantos trabalham de perto com 
ela, pelo que estou certo não se deixará influenciar por ataques gratuitos e injustos a uma 
Instituição digna. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Muito obrigado pela confiança que lhe merece o papel social desta Fundação.� -------------
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
5.9.CP REGIONAL - COMBOIOS DE PORTUGAL E SINDICATO FERROVIÁRIO 
DA REVISÃO COMERCIAL ITINERANTE � ENCERRAMENTO DE 
BILHETEIRAS � CONHECIMENTO 
---- Presente um fax, datado de 20 de Maio de 2011, da firma CP Regional - Comboios de 
Portugal, com sede em Lisboa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------- 
---- �Encerramento das bilheteiras ----------------------------------------------------------------------- 
---- Ex.m.ºs Senhores -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Hoje, dia 20 de Maio, tivemos conhecimento através de comunicado da Câmara 
Municipal de Nelas, de um ofício enviado pelo Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial 
Itinerante (em anexo), referindo que até final do mês, as bilheteiras das Estações de Santa 
Comba Dão, Mangualde, Nelas e Celorico da Beira, iriam ser encerradas. ------------------------
---- Cumpre-nos informar que nunca foi intenção da CP encerrar qualquer bilheteira da Linha 
da Beira Alta, apenas foi ajustado o horário de funcionamento da Estação de Celorico da 
Beira, a qual passará a funcionar diariamente entre as 10h30 e as 19h15, com a interrupção 
para refeição entre as 15h20 e 16h20. ------------------------------------------------------------------- 
---- O horário de funcionamento das restantes Estações da Linha da Beira Alta manter-se-á 
inalterado. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Estamos disponíveis para qualquer esclarecimento adicional que considerem necessário.� 
---- Anexo a este fax encontra-se cópia do ofício n.º 80/2011, datado de 19 de Maio de 2011, 
do Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante, que a seguir se transcreve: ---------- 
---- �Encerramento das bilheteiras das Estações de Celorico da Beira, Mangualde, Nelas e 
Santa Comba Dão ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI), sindicato que na CP 
representa os Trabalhadores do Serviço Comercial da CP (Revisores e colaboradores das 
bilheteiras) vem por este meio alertar as entidades responsáveis, para as consequências que o 
encerramento das bilheteiras das Estações de Celorico da Beira, Mangualde, Nelas e Santa 
Comba Dão até ao final do corrente mês, pode provocar ao nível social e laboral. --------------- 
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---- O Serviço Regional da CP traduz a essência da empresa e a sua vocação ao serviço deste 
País, que passa por oferecer Transporte Ferroviário Público de vertente social às populações, 
promovendo a igualdade entre todos os cidadãos portugueses no que toca à sua mobilidade e 
oportunidade, a sua ausência em locais, nomeadamente no interior do País, vai acentuar ainda 
mais o isolamento, a desertificação e o empobrecimento dessas populações. --------------------- 
---- A CP não está alheia à situação económica grave que o País atravessa, mas é nos 
momentos de maiores necessidades para as populações que o Transporte Ferroviário Público, 
com tarifas sociais, deve estar presente e não o contrário. -------------------------------------------- 
--- Ao nível laboral essas suspensões de serviços de atendimento e informação vai originar a 
eliminação de muitos postos de trabalho directos e indirectos. -------------------------------------- 
---- Para os Utentes será a completa ausência de um atendimento e auxílio nas suas viagens e 
o abandono e degradação de um dos pontos de referência para as populações, como são as 
Estações da CP da Linha da Beira Alta. ----------------------------------------------------------------- 
---- De salientar que no decorrer deste ano a CP Regional já reduziu ainda mais o já reduzido 
número de comboios na Linha da Beira Alta, com prejuízos sérios para as populações no que 
toca à sua mobilidade, num momento em que as populações são confrontadas com os 
crescentes custos de vida, aumento dos impostos, redução dos salários, aumento dos preços 
dos combustíveis e introdução de portagens. -----------------------------------------------------------
---- Como a situação é de grande gravidade, o SFRCI apela a V.ªs Ex.ªs uma intervenção junto 
da Comissão Executiva da CP no sentido de travar mais uma ofensiva no direito a este serviço 
público por parte das populações da Beira Alta.� ------------------------------------------------------ 
---- A Senhora Presidente da Câmara leu parte dos ofícios atrás descritos e afirmou que tinha 
telefonado para a CP, onde lhe foi explicado que, devido ao descanso semanal do pessoal, a 
bilheteira da Estação de Nelas encerrava às quintas-feiras à tarde. ---------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------         
5.10.POLO DE INTEGRAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL E DE 
VALORIZAÇÃO DE RECURSOS ENDÓGENOS DE SÃO MIGUEL � PROJECTO 
PARA A RECUPERAÇÃO DAS ANTIGAS INSTALAÇÕES DA EDP/SUBESTAÇÃO 
DE NELAS/CRIAÇÃO DE UMA INCUBADORA DE EMPRESAS � APROVAÇÃO 
---- Presente o projecto para a recuperação das antigas instalações da EDP/Subestação de 
Nelas/Criação de uma incubadora de empresas, apresentado pelo Polo de Integração 
Tecnológica e Cultural e de Valorização de Recursos Endógenos de São Miguel. ---------------
---- A pedido da Senhora Presidente da Câmara o Senhor Eng.º Luis Almeida explicou o 
assunto, informando tratar-se das casas velhas situadas nas antigas instalações da EDP, em 
Nelas, as quais vão ser devidamente requalificadas, resultando daí uma incubadora de 
empresas, devendo este projecto ser objecto de candidatura aos fundos comunitários, a 
entregar até 15 de Junho de 2011. ------------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto para a recuperação das antigas 
instalações da EDP/Subestação de Nelas/Criação de uma incubadora de empresas. -------------- 

 
6 � CONTABILIDADE 
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6.1.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES 
DO PLANO DE 2011 � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal para o ano de 
2011, n.ºs 9 e 10, e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2011, n.º 6, as quais 
ficam anexas a esta acta (Anexo II), fazendo dela parte integrante. ------------------------------- 
6.2.EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR � COMPONENTE SÓCIO-EDUCATIVA. 
PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS � 
APROVAÇÃO   
---- Presente uma informação, datada de 19 de Maio 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: Abril de 2011 � 467,10 �; ------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Póvoa de Santo António: Abril de 2011 � 35,10 �; ------------------- 
---- TOTAL: 502,20 �; ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Nelas - Escola Secundária de Nelas: ----------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Nelas: Abril de 2011 � 604,80 �; -------------------------------------- 
---- TOTAL: 604,80 �. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Canas de Senhorim: Março de 2011 � 420,00 �; Abril de 2011 � 
325,92 �; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- TOTAL: 745,92 �; ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Empresa Gertal: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Vila Ruiva: Março de 2011 � 108,80 �; Abril de 2011 � 66,64 �; -- 
---- - Jardim de Infância de Senhorim: Março de 2011 � 330,48 �; Abril de 2011 � 217,60 �; - 
---- - Jardim de Infância de Folhadal: Março de 2011 � 206,72 �; Abril de 2011 � 165,92 �; --- 
---- - Jardim de Infância de Lapa do Lobo: Março de 2011 � 32,64�; Abril de 2011 � 28,56 �;  
---- - Jardim de Infância de Aguieira: Março de 2011 � 168,64 �; Abril de 2011 � 121,04 �; --- 
---- - Jardim de Infância de Carvalhal Redondo: Março de 2011 � 168,64 �; Abril de 2011 � 
93,84 �; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Jardim de Infância de Moreira: Março de 2011 � 220,32 �; Abril de 2011 � 142,80 �; -- 
---- - Jardim de Infância de Santar: Março de 2011 � 281,52 �; Abril de 2011 � 266,56 �; ----- 
---- - Jardim de Infância de Vilar Seco: Março de 2011 � 225,76 �; Abril de 2011 � 165,92 �; 
---- TOTAL: 3.012,40 * 13% IVA = 3.404,40 �.� -----------------------------------------------------  
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---- 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 19 de Maio 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: Abril de 2011 � 224,10 �; --------------------------------------
---- - 1.º CEB de Póvoa de Santo António: Abril de 2011 � 218,70 �; ------------------------------
---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim - Feira: Fevereiro de 2011 � 1.385,10 �; --------------------
---- TOTAL: 1.827,90 �. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim � Pólo Fojo: Março de 2011 � 459,06 �; Abril de 2011 � 
230,37 �; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- TOTAL: 689,43 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Nelas: ----------------------------------------------------------------- 
---- - Escola Secundária de Nelas - 1.º CEB de Nelas � Serra da Estrela: Abril de 2011 � 
682,08 �; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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): Abril de 2011 � 850,08 �; ------------- -
---- TOTAL: 1.532,16 �. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Empresa Gertal: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - EB1 de Vila Ruiva � Março de 2011 � 485,52 �; Abril de 2011 � 244,80 �; ---------------- 
---- - EB1 de Senhorim � Março de 2011 � 496,40 �; Abril de 2011 � 255,68 �; ----------------- 
---- - EB1 de Lapa do Lobo � Março de 2011 � 435,20 �; Abril de 2011 � 202,64 �; ------------ 
---- - EB1 de Aguieira � Março de 2011 � 344,08 �; Abril de 2011 � 180,88 �; ------------------ 
---- - EB1 de Carvalhal Redondo � Março de 2011 � 490,96 �; Abril de 2011 � 247,52 �; ----- 
---- - EB1 de Moreira � Março de 2011 � 197,20 �; Abril de 2011 � 97,92 �; -------------------- 
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---- - EB1 de Santar � Março de 2011 � 458,32 �; Abril de 2011 � 229,84 �; ---------------------
---- - EB1 de Vilar Seco � Março de 2011 � 746,64 �; Abril de 2011 � 356,32 �. ----------------
---- TOTAL: 5.470,92 � * 13% IVA = 6.182,13 �.� --------------------------------------------------- 
---- 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. ------------------------ 
 

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 � FIM 
DO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 24 de Maio 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 ------------------------------------------------------------ 
---- No seguimento da deliberação tomada em Reunião de Câmara de 29 de Março de 2011 
procedeu-se à abertura de um período de discussão pública através do Aviso n.º 9122/2011, 
de 15 de Abril, publicado em Diário da Republica, que terminou no dia 10 de Maio de 2011. -
---- Visto não se ter verificado qualquer reclamação durante o período acima descrito, poderá 
ser aprovada a alteração da operação de loteamento, enquadrando-se no previsto no artigo 
27.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com posteriores alterações. ------------------------- 
---- 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. --------- 
---- Mantém as taxas urbanísticas, dado esta área estar dependente do aumento da área bruta 
de construção e não da área de implantação, tal como as áreas de cedências dependentes do 
n.º de fogos que se mantêm. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, solicito a V. Ex.ª a aprovação da alteração requerida e a junção da seguinte alínea 
ao alvará de loteamento n.º 3/94 de 27 de Julho: -------------------------------------------------------
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---- �6.1 � No que diz respeito ao lote n.º 109 e de acordo com o processo de alterações deverá 
ser respeitada a planta de síntese e as áreas de implantação e as áreas brutas de construção 
descritas na referida planta � Desenho 4ª FEV.2011- em anexo.� ----------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 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. ----- 
 

8 - OBRAS PARTICULARES 
 
8.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ART.º 65.º, DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI N.º 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
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 02 e 20 de Maio de 2011, a qual fica anexa à acta (Anexo III), 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 02 e 20 de Maio de 2011, a qual fica anexa a esta acta (Anexo IV), 
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 DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos e autorizações administrativas de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados nos Serviços de 
Urbanização e Edificação no período compreendido entre 02 e 20 de Maio de 2011, a qual 
fica anexa à acta (Anexo V), 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 
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DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � 
APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos alvarás de licenças e 
admissão de comunicação prévia, ou suas prorrogações, caducadas, precedidas de audiência 
prévia, constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, nos termos da 
alínea d), do número 3, do artº. 71.º, do Dec.Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com 
posteriores alterações, no período compreendido entre 02 e 20 de Maio de 2011, a qual fica 
anexa à acta (Anexo VI), fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------
8.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS 
DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100º. E 101º., DO 
CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO � APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos processos de edificação, 
precedidos de audiência prévia, nos termos dos artigos 100.º e 101.º, do Código do 
Procedimento Administrativo, no período compreendido entre 03 e 23 de Maio de 2011, 
constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta 
(Anexo VII), fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------- 
8.4.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS 
DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DO N.º 2, DO ART.º 71.º, DO DECRETO-
LEI N.º 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, NA REDACÇÃO QUE LHE FOI DADA 
PELA LEI N.º 60/2007, DE 04 DE SETEMBRO � APROVAÇÃO 
 ---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos processos de edificação, 
precedidos de audiência prévia, nos termos do n.º 2, do art.º 71.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 60/2007, de 04 de Setembro, no 
período compreendido entre 03 e 23 de Maio de 2011, constantes na relação elaborada pelo 
Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo VIII), fazendo dela parte 
integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
8.5.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DO REGIME DE 
COMPROPRIEDADE DE UM TERRENO RÚSTICO. LOCAL: PEREIRINHA, VALE 
DE MADEIROS, FREGUESIA DE CANAS DE SENHORIM. REQUERENTES: 
ANTÓNIO RODRIGUES AUGUSTO E FERNANDO MANUEL RODRIGUES 
AUGUSTO � APROVAÇÃO 
 ---- Presente uma informação, datada de 26 de Maio de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição do regime de compropriedade de um terreno 
rústico. Local: Pereirinha, Vale de Madeiros, Freguesia de Canas de Senhorim. Requerentes: 
António Rodrigues Augusto e Fernando Manuel Rodrigues Augusto. -----------------------------
---- 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 
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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, sitos à �Pereirinha�, artigo 5032, localizado em Vale de 
Madeiros, 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 António Rodrigues Augusto e Fernando Manuel 
Rodrigues Augusto, de um prédio rústico, sito à �Pereirinha�, em Vale de Madeiros, inscrito 
na matriz predial rústica da Freguesia de Canas de Senhorim, sob o artigo número 5032, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------- 
8.6.CENTRO PAROQUIAL DE VILAR SECO � PEDIDO DE ISENÇÃO DO 
PAGAMENTO DAS TAXAS MUNICIPAIS - TAXAS PELA CÓPIA DO PROJECTO 
DE ARQUITECTURA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE 
DIA/CRECHE DE VILAR SECO � ISENTAR, OU REDUZIR, OU INDEFERIR O 
PEDIDO � APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento, datado de 12 de Maio de 2011, do Centro de Dia de Vilar 
Seco, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Centro de Dia de Vilar Seco, Contribuinte Fiscal número 501469095, com sede no Largo 
da Igreja, no lugar e Freguesia de Vilar Seco, deste Concelho de Nelas, vem requerer a V.ª 
Ex.ª que se digne isentar o pagamento das taxas pelas cópias do projecto de arquitectura, 
processo de obras n.º 25/2009, para entregar nos Serviços de Finanças, pelo facto de 
configurarmos uma Instituição Particular de Solidariedade Social, registada nos termos dos 
art.ºs 7.º e 8.º, do Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro. --------------------------------------- 
---- Presente, também, uma informação, datada de 16 de Maio de 2011, dos Serviços Técnicos 
de Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais � Registo n.º 5562, de 12/05/2011 
- Taxas pela cópia do projecto de arquitectura da obra de construção do Centro de Dia/Creche 
de Vilar Seco � Isentar, ou Reduzir, ou Indeferir o pedido. Local: Vilar Seco. Requerente: 
Centro Paroquial de Vilar Seco --------------------------------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento das taxas pela cópia do projecto 
de arquitectura da obra de construção do Centro de Dia/Creche, a fim de as apresentar no 
Serviço de Finanças, de acordo com o n.º 2, da alínea c), do artigo 5.º, do Regulamento e 
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Tabela de Taxas Municipais de Nelas, por ser considerada uma Instituição Particular de 
Solidariedade Social, instituída nos termos dos art.ºs 7.º e 8.º, do Decreto-Lei n.º 119/83, de 
25/02. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento legal: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, n.º 2, da alínea 
c), do artigo 5.º: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Na medida do interesse público municipal de que se revistam os actos cujo 
licenciamento se pretende obter, ou as prestações de serviços requeridas, podem ainda 
beneficiar de isenção, ou de redução do pagamento de taxas e outras receitas municipais: ------
---- - Alínea c) As associações religiosas, culturais, desportivas, profissionais, ou recreativas, 
legalmente constituídas e as comissões fabriqueiras de igrejas e capelas pelas actividades que 
se destinem, directamente, à realização dos seus fins estatutários; ---------------------------------- 
---- 2. As isenções e reduções referidas no número anterior não afastam a necessidade de 
apresentação de requerimento dirigido à Câmara Municipal das necessárias licenças, quando 
devidas, nos termos da lei, ou Regulamento Municipal, nem dispensam o prévio 
licenciamento municipal a que houver lugar. ----------------------------------------------------------- 
---- 3. As isenções e reduções referidas no n.º 2 serão concedidas por deliberação da Câmara 
Municipal mediante requerimento dos interessados e apresentação de prova da qualidade em 
que requerem e dos requisitos exigidos para a concessão da isenção ou redução. ----------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Os interessados apresentaram um requerimento de isenção do pagamento das taxas 
municipais pela cópia simples do projecto de arquitectura (167,59 �) evocando o seu estatuto 
de Instituição Particular de Solidariedade Social. ------------------------------------------------------ 
---- 2. Assim sendo, como o pedido se encontra devidamente instruído, deixo à consideração 
de V.ª Ex.ª isentar, reduzir, ou indeferir o pedido. ----------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o Centro Paroquial de Vilar Seco, com 
sede em Vilar Seco, do pagamento da taxa administrativa pela cópia do projecto de 
arquitectura da obra de construção do Centro de Dia/Creche de Vilar Seco, no valor de 167,59 
�, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. � 
---- Ausentou-se da reunião a Senhora Vereadora Maria Antónia Ferreira Casquilha de 
Figueiredo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.7.ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE NELAS 
� PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS MUNICIPAIS - TAXAS 
PELA LICENÇA DE REALIZAÇÃO DE UM DIVERTIMENTO PÚBLICO � 
CICLOTURISMO, NO DO DIA 05 DE JUNHO DE 2011 � ISENTAR, OU REDUZIR, 
OU INDEFERIR O PEDIDO - APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento, datado de 23 de Maio de 2011, da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Nelas, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas, pessoa colectiva de 
utilidade pública administrativa, contribuinte n.º 501064133, com sede na Rua António Lobo 
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Antunes, nesta Vila de Nelas, vem requerer a V.ª Ex.ª a isenção de pagamento de taxas, 
relativas ao passeio de cicloturismo, que se vai realizar no dia 5 de Junho de 2011.� ------------
---- Presente, também, uma informação, datada de 25 de Maio de 2011, dos Serviços Técnicos 
de Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais � Taxas pela licença da realização 
de um divertimento público � Cicloturismo � no dia 05 de Junho de 2011 � Isentar, ou 
Reduzir, ou Indeferir o pedido. Local: Concelho de Nelas. Requerente: Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas ---------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento das taxas municipais devidas pela 
emissão da licença de divertimento público, ao abrigo do n.º 2, da alínea c), do artigo 5.º, do 
Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, conforme fotocópias em anexo das 
respectivas certidões. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento legal: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, n.º 2, da alínea 
c), do artigo 5.º: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Na medida do interesse público municipal de que se revistam os actos cujo 
licenciamento se pretende obter, ou as prestações de serviços requeridas, podem ainda 
beneficiar de isenção, ou de redução do pagamento de taxas e outras receitas municipais: ------
---- - Alínea c) As associações religiosas, culturais, desportivas, profissionais, ou recreativas, 
legalmente constituídas e as comissões fabriqueiras de igrejas e capelas pelas actividades que 
se destinem, directamente, à realização dos seus fins estatutários; ---------------------------------- 
---- 2. As isenções e reduções referidas no número anterior não afastam a necessidade de 
apresentação de requerimento dirigido à Câmara Municipal das necessárias licenças, quando 
devidas, nos termos da lei, ou Regulamento Municipal, nem dispensam o prévio 
licenciamento municipal a que houver lugar. ----------------------------------------------------------- 
---- 3. As isenções e reduções referidas no n.º 2 serão concedidas por deliberação da Câmara 
Municipal mediante requerimento dos interessados e apresentação de prova da qualidade em 
que requerem e dos requisitos exigidos para a concessão da isenção ou redução. ----------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Os interessados apresentaram um requerimento de isenção do pagamento das taxas 
municipais pela emissão do alvará de licença, por ser considerada uma associação profissional 
de carácter humanitário. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, como o pedido se encontra devidamente instruído, deixo à consideração 
de V.ª Ex.ª isentar, reduzir, ou indeferir o pedido. ----------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Nelas, do pagamento das taxas municipais devidas pela emissão da licença de 
realização de um divertimento público, cicloturismo, no dia 05 de Junho de 2011, no 
Concelho de Nelas, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Regressou à reunião a Senhora Vereadora Maria Antónia Ferreira Casquilha de 
Figueiredo. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.8.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
ESPLANADA. LOCAL: AV.ª JOSÉ PINTO LOUREIRO, EDIFÍCIO AREAL, LOJA 6, 
R/C, EM NELAS. REQUERENTE: CAFÉ SNACK BAR JACA, DE ALBERTO 
MANUEL ALMEIDA SAMPAIO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 06 de Maio de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de licenciamento de ocupação da via pública com esplanada. Local: Av.ª José 
Pinto Loureiro, Edifício Areal, Loja 6, R/C, em Nelas. Requerente: Café Snack Bar Jaca, de 
Alberto Manuel Almeida Sampaio ----------------------------------------------------------------------- 
---- I. Foi solicitado à Sr.ª Presidente da Câmara o licenciamento para ocupação da via 
pública, com mesas e cadeiras, numa área de 25,00 metros quadrados (5,00 m x 5,00 m), 
desde 15 de Maio até Dezembro de 2011, em frente ao seu estabelecimento �Jaca�. ------------ 
---- II. A Junta de Freguesia de Nelas pronunciou-se favoravelmente ao pedido. -----------------
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de ocupação da via 
pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------------------- 
---- Na informação atrás descrita encontra-se exarada uma informação, datada de 06 de Maio 
de 2011, do Dirigente da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Concordo, desde que o Serviço de Fiscalização acompanhe as obras de instalação do 
estrado.� ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento de ocupação da via 
pública com mesas e cadeiras, requerida por Alberto Manuel Almeida Sampaio, junto do seu 
estabelecimento �Café Snack Bar Jaca�, sito na Av.ª José Pinto Loureiro, Edifício Areal, Loja 
6, R/C, em Nelas, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8.9.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
ESPLANADA. LOCAL: PRAÇA DO MUNICÍPIO, LOJA 1, R/C ESQ.º, EM NELAS. 
REQUERENTE: ÓSCAR RAUL DE FIGUEIREDO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 06 de Maio de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de licenciamento de ocupação da via pública com esplanada. Local: Praça do 
Município, Loja 1, R/C Esq.º, em Nelas. Requerente: Óscar Raul de Figueiredo -----------------
---- I. Foi solicitado à Sr.ª Presidente da Câmara o licenciamento para ocupação da via 
pública, com mesas e cadeiras, numa área de 12,00 metros quadrados, durante os meses de 
Junho, Julho e Agosto do corrente ano, em frente ao seu estabelecimento Padaria e Pastelaria. 
---- II. Da visita ao local por estes Serviços de Fiscalização, verificou-se que o requerente 
pretende ocupar mais área do que a solicitada, mais nomeadamente 12,00 metros quadrados 
(6,00 m x 2,00 m). ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de ocupação da via 
pública com mesas e cadeiras numa área de 12,00 metros quadrados, desde que a mesma não 
prejudique a circulação de pessoas. ---------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ------------------------------------------------------------------------- 
---- Na informação atrás descrita encontra-se exarada uma informação, datada de 06 de Maio 
de 2011, do Dirigente da Unidade Orgânica de Obras e Licenciamentos Particulares, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Concordo, desde que o Serviço de Fiscalização acompanhe as obras de instalação da 
esplanada.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento de ocupação da via 
pública com mesas e cadeiras, requerida por Óscar Raul de Figueiredo, junto do seu 
estabelecimento de Padaria e Pastelaria, sito na Praça do Município, Loja 1, R/C Esq.º, em 
Nelas, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8.10.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
ESPLANADA. LOCAL: LARGO JOÃO DE DEUS, N.º 104, EM NELAS. 
REQUERENTE: ESCRITA BAR, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 23 de Maio de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de licenciamento de ocupação da via pública com esplanada. Local: Largo João 
de Deus, n.º 104, em Nelas. Requerente: Escrita Bar, 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 30,00 metros quadrados (6,00 m x 5,00 m), 
durante os meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro do corrente ano, em frente ao seu 
estabelecimento �Escritório�. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Assim, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de ocupação da via 
pública com mesas e cadeiras numa área de 30,00 m2, devendo a esplanada ser devidamente 
delimitada e desde que a mesma não prejudique a circulação de pessoas. -------------------------
---- III. Mais informo que os Serviços de Fiscalização deverão estar presentes quando da 
instalação da esplanada. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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 Escrita Bar, Ld.ª, junto do seu 
estabelecimento de �Escritório�, sito no Largo João de Deus, n.º 104, em Nelas, nos termos e 
de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------- 
8.11.PEDIDO DE ALARGAMENTO PONTUAL DE MAPA DE HORÁRIO � 
ENCERRAMENTO ÀS 06:00 HORAS DA MANHÃ, NO DIA 13 DE MAIO DE 2011. 
LOCAL: �SEMPR�ABRIR�, EM VILAR SECO. REQUERENTE: LEONEL MORAIS 
SAMPAIO � RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, datado de 13 de Maio de 2011, referente ao pedido de alargamento pontual de mapa 
de horário, com encerramento às 06:00 horas da manhã, no dia 13 de Maio de 2011, no 
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estabelecimento �Sempr�Abrir�, em Vilar Seco, em que é requerente Leonel Morais Sampaio,  
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 13 de Maio de 2011, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de alargamento pontual de mapa de horário - Encerramento às 06:00 horas da 
manhã, no dia 13 de Maio de 2011. Local: �Sempr�Abrir�, em Vilar Seco. Requerente: Leonel 
Morais Sampaio. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I � Solicitação do Requerente: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O requerente solicita o alargamento do horário de funcionamento do Bar com pista de 
dança �Sempr�Abrir�, em Vilar Seco, no dia 13 de Maio de 2011, de forma a prever o 
encerramento às 06:00 horas da manhã, por forma a aumentar a rentabilidade do negócio. -----
---- II. Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A Junta de Freguesia de Vilar Seco e a GNR de Nelas emitiram um parecer favorável, 
de acordo com os pareceres em anexo. Até à data não existe registo de qualquer reclamação 
ou situação de incomodidade. Ainda assim, o estabelecimento encontra-se numa envolvente 
habitacional. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. No seguimento dos pareceres emitidos, tratando-se de um vento pontual, 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 no dia 
solicitado. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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 de Nelas e da Junta de Freguesia de Vilar Seco, para 
efeito de conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Dar conhecimento da decisão à GNR de Nelas. ------------------------------------------------ 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
8.12.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�MEDIAÇÃO DE SEGUROS�. LOCAL: AV.ª JOÃO XXIII, BLOCO 6, LOJA 2, R/C 
ESQ.º, EM NELAS. REQUERENTE: ANTÓNIO CHAVES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 06 de Maio de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão de mapa de horário para o ano de 2011 �Mediação de Seguros�. 
Local: Av.ª João XXIII, Bloco 6, Loja 2, R/C Esq.º, em Nelas. Requerente: António Chaves --
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
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---- De acordo com o registo de entrada n.º 5065, de 03/05/2011, o requerente pretende 
aprovação do mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento. -------------------- 
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16.º, 
do regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 09:00 h 
às 17:30 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao 
sábado e domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de mapa de horário para o 
estabelecimento de Mediação de Seguros, sito na Av.ª João XXIII, Bloco 6, Loja 2, R/C 
Esq.º, em Nelas, em que é requerente António Chaves, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------------------------
8.13.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�CENTRO DE EXPLICAÇÕES�. LOCAL: RUA COMANDANTE ARMANDO 
PEREIRA MONTEIRO, EDIFÍCIO TITANIC, EM NELAS. REQUERENTE: 
FERNANDA MARIA SANTOS RIBEIRO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 06 de Maio de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão de mapa de horário para o ano de 2011 �Centro de Explicações�. 
Local: Rua Comandante Armando Pereira Monteiro, Edifício Titanic, em Nelas. Requerente: 
Fernanda Maria Santos Ribeiro --------------------------------------------------------------------------- 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 4952, de 29/04/2011, o requerente pretende 
aprovação do mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento. -------------------- 
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16.º, 
do regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------ 
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---- 4. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, de segunda 
a sexta, das 08:00 h às 24:00 h, ao sábado das 08:00h às 23:00 h, sem paragem para almoço e 
encerramento semanal domingo. ------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de mapa de horário para o 
estabelecimento de Centro de Explicações, sito na Rua Comandante Armando Pereira 
Monteiro, Edifício Titanic, em Nelas, em que é requerente Fernanda Maria Santos Ribeiro, 
nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----- 
8.14.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�TÊXTEIS LAR�. LOCAL: RUA COMANDANTE ARMANDO PEREIRA 
MONTEIRO, EDIFÍCIO TITANIC, EM NELAS. REQUERENTE: FERNANDO 
NELSON FONSECA RIBEIRO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 10 de Maio de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão de mapa de horário para o ano de 2011 �Têxteis Lar�. Local: Rua 
Comandante Armando Pereira Monteiro, Edifício Titanic, em Nelas. Requerente: Fernando 
Nelson Fonseca Ribeiro ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 4950, de 29/04/2011, o requerente pretende 
aprovação do mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento. -------------------- 
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16.º, 
do regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, de segunda 
a sexta, das 10:00 h às 19:00 h, ao sábado das 10:00h às 13:00 h, com paragem para almoço 
das 13:00 h às 14:00 h e encerramento semanal domingo. ------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de mapa de horário para o 
estabelecimento de Têxteis Lar, sito na Rua Comandante Armando Pereira Monteiro, Edifício 
Titanic, em Nelas, em que é requerente Fernando Nelson Fonseca Ribeiro, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------- 
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8.15.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�RENDAS E COSTURA�. LOCAL: TRAVESSA DO ROSSIO, N.º 04, EM CANAS DE 
SENHORIM. REQUERENTE: ANA CRISTINA COIMBRAS LOUREIRO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 23 de Maio de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão de mapa de horário para o ano de 2011 �Rendas e Costura�. Local: 
Travessa do Rossio, n.º 04, em Canas de Senhorim. Requerente: Ana Cristina Coimbras 
Loureiro -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 5443, de 10/05/2011, o requerente pretende 
aprovação do mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento. -------------------- 
---- Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16.º, 
do regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 09:00 h 
às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h às 14:00 h e encerramento semanal 
domingo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de mapa de horário para o 
estabelecimento de Rendas e Costura, sito na Travessa do Rossio, n.º 04, em Canas de 
Senhorim, em que é requerente Ana Cristina Coimbras Loureiro, nos termos e de acordo com 
a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------- 
8.16.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 
�BARBEARIA�. LOCAL: RUA DO COMÉRCIO, N.º 89, EM CANAS DE 
SENHORIM. REQUERENTE: ALBERTO MENDES BRITO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 02 de Maio de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de renovação de mapa de horário para o ano 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 de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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---- II. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário do seguinte 
estabelecimento: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 4852, de 28/04/2011 � �Barbearia�, de Alberto Mendes Brito, sito 
na Rua do Comércio, n.º 89, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 
09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 15:00 h e encerramento semanal 
ao domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a renovação de mapa de horário para o 
estabelecimento de Barbearia, sito na Rua do Comércio, n.º 89, em Canas de Senhorim, em 
que é requerente Alberto Mendes Brito, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------------------------------- 
8.17.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 06 de Maio 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 4949, de 29/04/2011 � �Sapataria�, de Decisão Elegante, Ld.ª, sito 
na Rua do Rossio, Edifício 4 esquinas, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento de segunda a sexta das 09:00h às 19:00h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, 
com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao domingo. -------
---- - Registo de entrada n.º 5067, de 03/05/2011 � �Relojoaria e Ourivesaria�, de Albertino 
Marques Costa Lopes, sito na Rua Dr. Abel Pais Cabral, n.º 21, em Nelas, com o horário de 
funcionamento de segunda a sexta das 09:00 h às 19:00 h, ao sábado das 09:00h às 13:00h, 
com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao domingo. ------- 
---- - Registo de entrada n.º 5078, de 03/05/2011 � �Bar Sempre Abrir�, de Leonel Morais 
Sampaio, sito na Rua do Soito, n.º 20, em Vilar Seco, com o horário de funcionamento das 
06:00 h às 02:00 h, sexta, sábados e vésperas de feriados das 06:00 h às 04:00 h, sem paragem 
para almoço e sem encerramento semanal. -------------------------------------------------------------                                                                                 
---- - Registo de entrada n.º 5115, de 04/05/2011 � �Mercearia Quatro Esquinas�, de António 
Martins dos Santos, sito no Largo Francisco Gonçalves, em Nelas, com o horário de 
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funcionamento de segunda a sexta das 08:30h às 20:00h, ao sábado e domingo das 08:30 h às 
14:00h, com paragem para almoço das 13:00h às 14:30h e encerramento semanal ao sábado e 
domingo a partir das 14:00 h. ----------------------------------------------------------------------                                                                                                                                        
---- À consideração de V.ª Ex.ª� -------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, 
atrás referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8.18.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 10 de Maio 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 5273, de 06/05/2011 � �Altus Bar, Ld.ª�, sito no Edifício Grão 
Vasco, Rua Serra da Estrela, 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 consideração de V.ª Ex.ª� -------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a renovação de mapa de horário para o 
estabelecimento Altus Bar, Ld.ª, sito no Edifício Grão Vasco, Rua Serra da Estrela, em Nelas, 
em que é requerente a firma Altus Bar, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------------------------------- 
8.19.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO PARA O ANO DE 2011 � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 23 de Maio de 2011, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Renovação de mapas de horários de 2011. -------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- II. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos 
seguintes estabelecimentos: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 5441, de 10/05/2011 � �Somitel II, Ld.ª�, sito na Rua Luís de 
Camões, n.º 21, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00h às 
19:00h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e 
encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 5445, de 10/05/2011 � �O Marquês Café Bar (Piscinas 
Municipais�, sito na Av.ª Fortunato de Almeida, em Nelas, com o horário de funcionamento 
das 07:00 h às 02:00 h, sextas, sábados e vésperas de feriados das 08:00h às 04:00h, sem 
paragem para almoço e encerramento semanal. -------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 5565, de 12/05/2011 � �Electrodomésticos�, de José Marques 
Loureiro, sito na Av.ª Cimo do Povo, n.º 15, em Carvalhal Redondo, com o horário de 
funcionamento de segunda a sexta das 09:00 h às 19:00 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, 
com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao domingo. ------                                                                    
---- - Registo de entrada n.º 5483, de 11/05/2011 � �Esteticista Manicura e Pedicuras�, de 
Nelsina Maria Coelho Ramos, sito na Rua Comandante Armando Monteiro Pereira, R/C, Loja 
5, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00h às 19:00h, com paragem para 
almoço das 12:00h às 14:00h e encerramento semanal ao domingo. --------------------------------                                                                                              
---- - Registo de entrada n.º 5675, de 16/05/2011 � �Mercearia�, de Joaquim Amaral da Silva, 
sito na Rua do Paço, n.º 04, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 
07:00h às 22:00h, com paragem para almoço das 12:30h às 14:30h e encerramento semanal 
ao domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª� -------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, 
atrás referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
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 dezasseis horas 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 
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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, 

 
__________________________________________ 


