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ACTA N.º 3 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE NELAS, REALIZADA EM NOVE DE FEVEREIRO DE DOIS 
MIL E DEZ  

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

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião ordinária pública anterior, realizada 
em 26 de Janeiro de 2010, 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: 76.288,99 � (setenta e seis mil duzentos e oitenta 
e oito euros e noventa e nove cêntimos); - De operações extra orçamentais: 145.982,58 � (cento 
e quarenta e cinco mil novecentos e oitenta e dois euros e cinquenta e oito cêntimos). ------------ 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 

 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou os seguintes assuntos para serem incluídos na 
Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Pedido de licenciamento de ocupação da via pública com unidade móvel de rastreio 
auditivo. Requerente: Acústica Médica � Ratificação � Aprovação. ---------------------------------- 
---- - Fundamentação económica-financeira da taxa de estacionamento de duração limitada � 
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 83º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
---- Os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, Adelino José Borges Amaral e 
Hélder José Gomes Ambrósio, apresentaram a declaração, que a seguir se transcreve: ------------
---- �Os vereadores eleitos pelo Partido Socialista manifestam a sua preocupação e o mais 
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profundo desapontamento pelo anúncio da suspensão do processo de execução de um conjunto 
de infra-estruturas rodoviárias de acesso à Serra da Estrela, nomeadamente o IC37. ---------------
---- Embora se possa aceitar como justificação da referida suspensão a situação económica do 
País e a necessidade de controlo orçamental, exige-se que a suspensão seja temporária e por um 
período de tempo, o mais curto possível, devendo ser claramente indicada desde já a data da sua 
concretização. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Dados os elevados índices de sinistralidade da actual E. N. n.º 231, muito em especial do 
troço que liga Nelas a Viseu, entendem também os vereadores do Partido Socialista, reclamar 
que este troço da E.N. n.º 231 possa ter um tratamento autónomo e, com o grau de urgência que 
a sua perigosidade e actual congestionamento justificam, seja feita uma intervenção com 
carácter prioritário, no sentido de melhorar as condições de segurança e fluidez do tráfego, para 
assim minimizar os efeitos mortais que esta estrada tem nos seus utentes.� -------------------------
---- Em resposta à declaração, atrás descrita, a Senhora Presidente da Câmara afirmou que não 
subscrevia a declaração em virtude de ter, com outros colegas autarcas da região, pedido uma 
audiência a Sua Excelência o Senhor Ministro, para o sensibilizarem para esta situação e que 
não seria muito cordial, da sua parte, subscrever a declaração apresentada pelos Senhores 
Vereadores do Partido Socialista antes dessa reunião. Afirmou também que só tomará posição 
depois da realização da referida reunião. Afirmou ainda que, em sua opinião, a Estrada 
Nacional n.º 231 é uma via muito perigosa, onde já muita gente perdeu a vida, é uma via 
essencial para o desenvolvimento do Concelho e da Região e só não subscreve a declaração 
porque manda o bom senso que se deve esgotar sempre a via institucional. -------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que não 
subscrevia a declaração dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, visto que na presente 
data era prematuro e contraproducente tomar uma posição antes da referida audiência com Sua 
Excelência o Senhor Primeiro Ministro. ------------------------------------------------------------------- 
---- Os Senhores Vereadores Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, Maria Antónia 
Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva, afirmaram que subscreviam a 
as palavras da Senhora Presidente da Câmara. ----------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que a construção do IC37 era uma 
obra prioritária, até mais do que a construção do IC12, Canas de Senhorim � Mangualde, visto 
que a actual ligação a Viseu era muito difícil, pelo que era necessário arranjar uma solução. 
Afirmou ainda que, por isso, os Senhores Vereadores do Partido Socialista iam exercer pressão 
junto dos poderes públicos, para que a construção do IC37 não fique adiada sine dia e seja 
construído o mais rapidamente possível. Disse ainda, que esta obra foi inscrita no Plano 
Rodoviário Nacional, com data prevista para a sua conclusão, em 2014. ---------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara reafirmou que o Executivo Municipal subscreveria a 
declaração apresentada pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista se não estivesse 
agendada uma reunião com Sua Excelência o Senhor Primeiro Ministro, pelo que depois dessa 
reunião tomará uma posição pública. --------------------------------------------------------------------- 

 
ORDEM DO DIA 
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1 � OBRAS PÚBLICAS 

 
1.1.LIGAÇÃO DA E.N. N.º 234 À RADIAL DA URGEIRIÇA � EXPROPRIAÇÃO � 
MARIA ESTER NEVES PINTO PAIS � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 03 de Fevereiro de 2010, do Técnico Superior, Dr. 
Luís Costa, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------- 
---- �Ligação da E. N. n.º 234 à Radial da Urgeiriça ---------------------------------------------------- 
---- - Para a construção da Ligação da E.N. n.º 234 à Radial da Urgeiriça, estes serviços 
contactaram Maria Ester Neves Pinto Pais, residente na Rua Dr. Augusto Rosado, n.º 52, 3520 
Nelas, que acordou o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- O terreno está incluído em zona urbana e está actualmente ocupado com vinha. A abertura 
do arruamento irá ocupar a área de 191 m2. --------------------------------------------------------------- 
---- A proprietária aceita ceder este terreno sem qualquer indemnização pecuniária nas seguintes 
condições: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Vedação de todo o terreno, ao longo da estrada com um muro em bloco 50x20x20, com 
1,00 m de altura; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Fornecimento de rede com 75 cm de altura; -------------------------------------------------------- 
---- - Deixar na propriedade duas entradas com 3 metros de largura com colocação de portões; -
---- - Colocação de água e esgotos desde a conduta pública até uma das entradas; -----------------
---- - Construção de um poço forrado dentro da propriedade em substituição do que é anulado 
com a construção do arruamento. -------------------------------------------------------------------------- 
----- Parecer dos Serviços: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Atendendo à localização do terreno, julga-se ser de aceitar as condições propostas. ----------
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ---------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a expropriação de um terreno para a obra de 
�Ligação da E.N. n.º 234 à Radial da Urgeiriça�, nas condições propostas pela proprietária, 
Maria Ester Neves Pinto Pais, nos termos e de acordo com a informação do Técnico Superior, 
atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.2.CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO DE NELAS � RATIFICAÇÃO DO 
DESPACHO DA SENHORA PRESIDENTE 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, que a seguir se transcreve: -------
---- �Construção do Centro Educativo de Nelas � Ratificação do Despacho da Senhora 
Presidente ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- I. A abertura do procedimento por Ajuste Directo, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 34/2009, de 
06 de Fevereiro, para a empreitada de Construção do Centro Educativo de Nelas, foi autorizada 
pela Senhora Presidente da Câmara, por informação dos Serviços Técnicos, no pressuposto de 
que a delegação de competências, aprovada em reunião do Executivo de 04/11/2005, não tinha 
valor limite, não se respeitando o Art.º 29.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho, já que o 
valor base estimado para a obra era de 3.500.000,00 �. ------------------------------------------------- 
---- Ora, este Decreto foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, mantendo-se 
em vigor, entre outros, o art.º 29.º, que estabelece o montante máximo de 748.196,85 � para a 
delegação de competências na Senhora Presidente. ------------------------------------------------------ 
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---- Este erro cometido pelos Serviços, julga-se que tem a atenuante de ter decorrido no último 
ano do anterior mandato em que havia urgência na elaboração de várias candidaturas ao QREN, 
acrescido dos múltiplos trabalhos em curso em empreitadas, aquisições e administração directa. 
---- II. Face ao exposto solicito a V.ª Ex.ª a rectificação das deliberações de 09/06/2009 em que 
a Câmara apenas tomou conhecimento daquela autorização e de 09/12/2009 em que tomou 
conhecimento da adjudicação e da minuta do contrato. ------------------------------------------------- 
---- Solicito ainda a ratificação dos despachos de V.ª Ex.ª a autorizar a abertura do 
procedimento, a autorizar a adjudicação e a aprovar a minuta do contrato. --------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª� ----------------------------------------------------------------- 
---- A Pedido da Senhora Presidente da Câmara, o Senhor Eng.º Luís Almeida prestou alguns 
esclarecimentos sobre este assunto e o assunto seguinte. ----------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, para proceder ao procedimento para o ajuste directo da obra de �Construção do Centro 
Educativo de Nelas�, presente, para conhecimento, à reunião ordinária de 09 de Junho de 2009, 
bem como os despachos de aprovação da autorização de adjudicação e da aprovação da minuta 
do contrato, da mesma obra, presentes, também para conhecimento, à reunião ordinária de 09 
de Dezembro de 2009, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
1.3.LIGAÇÃO DA ROTUNDA DAS EIRAS À E.N. N.º 234, EM NELAS - 
RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DA SENHORA PRESIDENTE 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, que a seguir se transcreve: -------
---- �Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas � Ratificação do Despacho da 
Senhora Presidente ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. A abertura do procedimento por Concurso Público, ao abrigo do CCP, para a empreitada 
da Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas, foi autorizada pela Senhora 
Presidente da Câmara, por informação dos Serviços Técnicos, no pressuposto de que a 
delegação de competências, aprovada em reunião do Executivo de 04/11/2005, não tinha valor 
limite, não se respeitando o Art.º 29.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho, já que o valor 
base estimado para a obra era de 1.400.000,00 �. -------------------------------------------------------- 
---- Ora, este Decreto foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, mantendo-se 
em vigor, entre outros, o art.º 29.º, que estabelece o montante máximo de 748.196,85 � para a 
delegação de competências na Senhora Presidente. ------------------------------------------------------ 
---- Este erro cometido pelos Serviços, julga-se que tem a atenuante de ter decorrido no último 
ano do anterior mandato em que havia urgência na elaboração de várias candidaturas ao QREN, 
acrescido dos múltiplos trabalhos em curso em empreitadas, aquisições e administração directa. 
---- II. Face ao exposto solicito a V.ª Ex.ª a rectificação das deliberações de 09/06/2009 em que 
a Câmara apenas tomou conhecimento daquela autorização e de 26/01/2010 em que tomou 
conhecimento da adjudicação. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Solicito ainda a ratificação dos despachos de V.ª Ex.ª a autorizar a abertura do 
procedimento e a autorizar a adjudicação. ---------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, a autorizar a abertura do concurso público da obra de �Ligação da Rotunda das Eiras à 



 
Fls.__________ 

Reunião de 09-02-2010 

 

5 

E.N. n.º 234, em Nelas�, presente, para conhecimento, à reunião ordinária de 09 de Junho de 
2009, bem como ratificar os despachos da Senhora Presidente da Câmara, de autorização da 
abertura do procedimento e autorização de adjudicação da mesma obra, presentes, para 
conhecimento, à reunião ordinária pública de 26 Janeiro de 2010, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que, sobre este ponto e o ponto 
anterior, os Senhores Vereadores do Partido Socialista condenavam a forma como os assuntos 
foram tratados, embora sem querer culpabilizar os funcionários e que, eventualmente, iria 
apresentar, futuramente, uma declaração de voto. ------------------------------------------------------- 
1.4.EMPRÉSTIMO NO VALOR DE 1.700.000,00 � DESTINADO A FINANCIAR 
PROJECTOS DE INTERESSE PARA O CONCELHO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação do Senhor Vereador, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ao longo dos últimos meses a autarquia tem efectuado por todo o concelho um número 
bastante significativo de obras. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- A necessidade que as populações concelhias, há muito, sentiam da realização dessas obras, 
associada à conjuntura nacional e internacional de crise, levou a que a Câmara Municipal se 
decidisse a realizá-las rapidamente, respondendo, em primeiro lugar, aos anseios da população 
e, criando uma dinâmica empresarial importante que permitiu ajudar a manter uma quantidade 
grande de postos de trabalho no concelho e na região, principalmente em empresas ligadas ao 
sector da construção civil. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Neste momento essas obras estão já concluídas, ou em vias disso, sendo importante que, 
perante a crise económica que se vive e apesar de todos os compromissos assumidos estarem a 
ser regularmente cumpridos nos termos acordados com os fornecedores, a autarquia crie 
condições para acelerar o pagamento aos seus fornecedores das quantias em dívida para que 
estes mantenham condições de cumprir com os seus colaboradores, nomeadamente com os seus 
funcionários. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, atendendo à actual capacidade de endividamento de médio e longo prazo do 
município, que se cifra em mais de 2,5 milhões de euros, conforme informação dos serviços, 
parece-nos ser deveras importante que o município inicie imediatamente os procedimentos 
tendentes à contracção de um empréstimo bancário por forma a permitir o pagamento tão rápido 
quanto possível dos valores resultantes da realização das obras constantes da relação anexa, 
cuja valia para o concelho foi inclusivamente já sufragada pelas populações nas últimas 
eleições autárquicas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Termos em que se propõe a contracção de um empréstimo no valor de 1,7 milhões de euros. 
Valor que será suficiente para garantir um mais rápido cumprimento das obrigações da 
autarquia, sem pôr em causa o equilíbrio financeiro do município e permitindo garantir a 
constituição de uma reserva de capacidade de endividamento de cerca de 1 milhão de euros, que 
permitirá que o município continue a ser capaz de fazer face a qualquer situação que se lhe 
depare no futuro.� -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente também uma Relação de Obras, para as quais se destina o empréstimo: -------------- 
Beneficiação/Reparação da Rua do Marquês, Freguesia de Aguieira 5.900,00 � 
Beneficiação/Reparação da Rua do Outeiro, Freguesia de Aguieira 5.900,00 � 
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Beneficiação/Reparação da Rua do Salgueiro, Freguesia de Aguieira 22.000,00 � 
Beneficiação/Reparação da Rua do Serrado, Freguesia de Aguieira 5.900,00 � 
Passeios da Freguesia de Aguieira 20.000,00 � 
Beneficiação/Reparação da Rua do Vale do Chão, Freguesia de Aguieira 5.900,00 � 
Beneficiação/Reparação da Rua do Vale Chã, Freguesia de Aguieira 5.900,00 � 
Passeios na Póvoa de Santo António, Freguesia de Canas de Senhorim 84.000,00 � 
Construção da Capela do Cemitério de Canas de Senhorim, Freguesia de Canas 
de Senhorim 

69.000,00 � 

Passeios na Av.ª dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim, Freguesia 
de Canas de Senhorim  

162.000,00 � 

Beneficiação da Travessa do Casal, Freguesia de Canas de Senhorim 22.000,00 � 
Passeios na Av.ª 1 de Julho, em Canas de Senhorim, Freguesia de Canas de 
Senhorim 

110.000,00 � 

Calcetamento do acesso à Igreja de Carvalhal Redondo, Freguesia de Carvalhal 
Redondo 

36.900,00 �  

Construção do novo espaço para a feira de Carvalhal Redondo, Freguesia de 
Carvalhal Redondo 

40.300,00 � 

Beneficiação/Reparação de Estradas Municipais na Freguesia de Lapa do Lobo 72.500,00 � 
Requalificação do Largo de São Silvestre, Freguesia de Moreira 63.000,00 � 
Arranjos urbanísticos  e requalificação das Caldas da Felgueira, Freguesia de Nelas 89.000,00 � 
Arrelvamento do Campo n.º 2 do Complexo do Estádio Municipal, Freguesia de Nelas 68.000,00 � 
Beneficiação da Ex-E.N. n.º 231, Freguesia de Nelas 254.000,00 � 
Construção da Estação Elevatória das Caldas da Felgueira, Freguesia de Nelas 50.000,00 � 
Aquisição de terreno junto ao novo Quartel dos Bombeiros Voluntários de 
Nelas, Freguesia de Nelas 

150.000,00 � 

Beneficiação da Av.ª Dr. Arnaldo Almeida, Freguesia de Santar 73.800,00 � 
Recuperação da Casa dos Senas, Freguesia de Senhorim 208.000,00 � 
Requalificação do espaço envolvente ao Cristo Rei, Freguesia de Vilar Seco 76.000,00 � 

TOTAL 1.700.000,00 � 
---- Presente ainda o Caderno de Encargos, datado de 04 de Fevereiro de 2010, referente ao 
empréstimo, em referência, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------- 
---- �1 � O empréstimo a contrair pelo Município de Nelas destina-se a financiar os projectos de 
investimento das Grandes Opções do Plano, conforme mapa anexo; ---------------------------------
---- 2 � Montante de financiamento: 1.700.000 �; ------------------------------------------------------- 
---- 3 � Prazo global do empréstimo: 10 anos, com 5 anos de período de carência; -----------------
---- 4 � Utilização: 2 anos após o Visto do Tribunal de Contas; --------------------------------------- 
---- 5 � Amortização e juros: prestações postecipadas e sucessivas, com periodicidade mensal; -
---- 6 � A Câmara Municipal reserva-se o direito de utilizar na totalidade, ou em parte, o 
presente financiamento.� ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas explicou a necessidade da 
contracção do empréstimo em referência, realçando que assim pagar-se-iam mais rapidamente 
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as dívidas aos fornecedores, sendo este empréstimo uma solução conjuntural estando a ser 
estudadas outras soluções mais estruturais que serão a seu tempo apresentadas. -------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que os Senhores Vereadores do 
Partido Socialista não concordavam com a contratação do empréstimo, visto que não via 
necessidade de contrair um empréstimo para pagar uma obra de, por exemplo, 5.900,00 � e que 
o Executivo Municipal devia salvaguardar o limite de capacidade de endividamento de dois 
milhões e quinhentos mil euros para fazer grandes investimentos na rede de saneamento, na 
construção de ETAR´s e na beneficiação da rede viária. ------------------------------------------------
---- Seguidamente, os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral e Hélder José Gomes 
Ambrósio, apresentou a proposta, para ser discutida, que a seguir se transcreve: -------------------
---- �Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Está garantida a aprovação e financiamento, por parte do QREN, das candidaturas para 
requalificação da rede escolar, conforme definido na Carta Educativa, infra-estruturas que 
consideramos prioritárias para o desenvolvimento do Concelho; --------------------------------------
---- - A beneficiação da rede pública de saneamento deve ser, actualmente, uma prioridade da 
acção do executivo municipal, tendo em conta a necessidade de resolver as questões ambientais 
e de saúde pública, associadas à degradação da rede, à falta de ETAR�s e de manutenção das 
existentes; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - A capacidade de endividamento do município, a médio e longo prazo, disponível, é de 
cerca de 2,5 milhões de euros e não se prevê, até pela possível quebra de receitas, que possa vir 
a aumentar de forma significativa. ------------------------------------------------------------------------- 
---- Propomos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Que essa capacidade de endividamento disponível, fique desde já reservada para a 
contracção de um empréstimo, com o único objectivo de levar a cabo a referida beneficiação da 
rede de saneamento, muito concretamente a construção de ETAR�s em todas as freguesias; -----
----- - Essa contratação será feita logo que haja projectos e orçamentos para a realização de 
todas as obras necessárias. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Sendo assim, ficaria sem efeito a proposta de contratação de empréstimo de 1,7 milhões de 
euros agora apresentada.� ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que não 
concordava com a proposta apresentada, visto que o Executivo Municipal estava a pedir um 
empréstimo para pagar todas as obras, obras deste Executivo e obras já herdadas de anteriores 
Executivos Municipais. Afirmou também que não sabia quando é que o Executivo Municipal 
iria receber verbas provenientes do QREN, também nada sabia em relação às verbas que o 
Executivo Municipal iria receber do Orçamento de Estado de 2010. Afirmou, também, que 
sabia que ainda não tinha sido aprovado o Sistema de Controlo Interno do QREN. Afirmou, 
ainda, que havia fornecedores que só trabalhavam para a Câmara e que com este empréstimo os 
pagamentos lhes iam ser feitos mais rapidamente. ------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que, 
lendo a proposta apresentada pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista, verificava que a 
preocupação dos referidos Senhores Vereadores tinha a ver com a reserva de limite de 
capacidade de endividamento, o qual deveria ser reservado para ser aplicado na rede de 
saneamento, mas que essa preocupação caía por terra visto que nos empréstimos para redes de 
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saneamento não contava o limite de endividamento do Município. Afirmou também que as 
obras estavam feitas, que o povo do Concelho tinha-as sufragado nas últimas eleições 
autárquicas e que era legítimo que o Executivo Municipal transferisse essa divida para uma 
entidade bancária, podendo, assim, pagar mais rapidamente aos fornecedores. ---------------------
---- Posta à votação a proposta apresentada pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista, foi 
a mesma rejeitada, com cinco votos contra da Senhora Presidente da Câmara e dos Senhores 
Vereadores, Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, 
Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva e dois votos a 
favor dos Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral e Hélder José Gomes Ambrósio. -
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que se regozijava pelo facto do Senhor Vereador 
Adelino José Borges Amaral ter reconhecido a necessidade de haver investimento nas redes de 
saneamento e que a Autarquia tinha mandado elaborar um documento de enquadramento 
estratégico, o qual previa ETAR�s em todas as freguesias. Afirmou também que sabia que o 
referido documento iria ser aprovado e que a contratação de empréstimos para redes de 
saneamento não contava para o limite de endividamento da autarquia. -------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que, em tempos, o 
Partido Socialista tinha afirmado que o Concelho de Nelas estava coberto a 100% pela rede de 
saneamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que, mesmo que os empréstimos 
para rede de saneamento não contem para o limite do endividamento da autarquia, eram sempre 
endividamentos e que havia Câmaras Municipais no país com Centros Educativos já 
construídos e a funcionar, a custo zero. Afirmou também que, em relação ao documento de 
enquadramento estratégico, a Senhora Presidente da Câmara não o trouxe a reunião de Câmara 
e que ele, Vereador Adelino José Borges Amaral, tinha faltado à sessão da Assembleia 
Municipal em que esse documento foi apresentado. Afirmou ainda que, o Partido Socialista 
sempre considerou que, de facto, havia um grande investimento a fazer na rede de saneamento e 
que tinha sido assumido, em tempos, que as fossas eram construções provisórias e que teriam 
de ser substituídas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que o actual Executivo teve de ir buscar um 
motor, a Barcelona, para a ETAR de Moreira, resolvendo, assim, um problema muito antigo. ---
-- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que era 
muito mau que um candidato a Presidente da Câmara não conhecesse as obras executadas e em 
execução no Concelho de Nelas e, de seguida, enumerou as obras feitas pelos Executivos da 
Coligação, realçando que já foram enterrados dez quilómetros de tubo na rede de saneamento, 
que tinham sido resolvidos muitos problemas de saneamento no Concelho, como por exemplo 
no Bairro do Pereiro, em Vilar Seco. ---------------------------------------------------------------------- 
---- Posta à votação a proposta para a contracção de um empréstimo, no valor de 1.700.000,00 
�, destinado a financiar projectos de investimento de interesse para o Concelho, foi a mesma 
aprovada, por maioria, com cinco votos a favor, da Senhora Presidente da Câmara e dos 
Senhores Vereadores, Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho 
Seixas, Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva e dois 
votos contra dos Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral e Hélder José Gomes 
Ambrósio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- De seguida, os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, Adelino José Borges 
Amaral e Hélder José Gomes Ambrósio, apresentaram a declaração de voto que a seguir se 
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Votamos contra a proposta de contratação do referido empréstimo porque não foi tida em 
consideração a proposta que apresentámos, para que a capacidade de endividamento do 
município fosse utilizada num empréstimo para financiar a construção de ETAR�s e 
beneficiação da rede de saneamento, investimentos essenciais para melhoria do bem-estar das 
populações e resolução de problemas ambientais e de saúde pública. --------------------------------
---- Votamos contra porque a Câmara está a propor recorrer a um empréstimo para execução de 
obras, sem explicar como gastou o dinheiro de empréstimos anteriores, em especial de 2,5 
milhões de euros, sem que se iniciassem as respectivas obras. -----------------------------------------
---- Votamos contra porque o executivo não dá garantias que o valor deste empréstimo na 
execução de obras, em especial das indicadas para a sua justificação. --------------------------------
---- Votamos contra porque as obras indicadas já foram executadas, antes das eleições 
autárquicas e foram usadas como instrumento de campanha. ------------------------------------------
---- Votamos contra porque não podemos aceitar que se executem obras, apenas com fins 
eleitoralistas, sem estar definida a forma de financiamento e sem garantia de haver meios para 
efectuar o seu pagamento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- O executivo assume que avançou com obras, em período eleitoral e com objectivos 
meramente eleitoralistas, sem acautelar o seu financiamento, projectando para o mandato 
seguinte a responsabilidade pelo pagamento. ------------------------------------------------------------- 
---- Sem pôr em causa as prioridades e as necessidades de investimento em todas as freguesias, 
entendemos, neste momento, serem prioritários os investimentos na beneficiação da rede 
pública de saneamento.� ------------------------------------------------------------------------------------- 

2 � DIVERSOS 
 
2.1.PROPOSTA DE REGULAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE NELAS � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 1 de Fevereiro de 2010, da Jurista Estagiária, desta 
Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------
---- �Proposta de Regulamento de Trânsito e de Regulamento de Ocupação da Via Pública do 
Município de Nelas ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I � Informação -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O Regulamento de Trânsito em vigor no Município mostra-se bastante desactualizado 
face à realidade actual, sendo, por isso necessária uma disposição regulamentar que se coadune 
com as mudanças que se verificaram nos últimos anos. -------------------------------------------------
---- 2. O Regulamento de Licenças para Ocupação da Via Pública em vigor no Município de 
Nelas data de 1968, não sofrendo desde essa data qualquer alteração, encontra-se 
desactualizado, não só por não contemplar diversos tipos de ocupação da via pública que 
entretanto surgiram, como por contemplar outros tipos de ocupação que, com o evoluir dos 
tempos, caíram em desuso. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- II � Parecer dos Serviços -------------------------------------------------------------------------------- 



 
Fls.__________ 

Reunião de 09-02-2010 

 

10 

---- Assim, solicito a apreciação das propostas de Regulamentos para que se possam suprir as 
lacunas regulamentares que actualmente se verificam nestes dois sectores, trânsito e ocupação 
da via pública do Município de Nelas. --------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª� ----------------------------------------------------------------- 
---- Presente também a proposta de Regulamento de Trânsito do Município de Nelas, a qual fica 
anexa a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Regulamento de Trânsito do 
Município de Nelas e remeter o assunto para a 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. ---------------------
2.2.PROPOSTA DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DA VIA 
PÚBLICA � APROVAÇÃO 
---- Na sequência da informação da Jurista Estagiária, transcrita no ponto anterior, foi presente à 
reunião a proposta de Regulamento Municipal de Ocupação da Via Pública, a qual fica anexa a 
esta acta (Anexo II), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Regulamento Municipal de 
Ocupação da Via Pública e remeter o assunto para a 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. ---------- 
2.3.PROPOSTA DE REGULAMENTO DO EDIFÍCIO MULTIUSOS DE NELAS � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 20 de Janeiro de 2010, da Jurista Estagiária, desta 
Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------- 
---- �Proposta de alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas Municipais e proposta de 
Regulamento do Edifício Multiusos de Nelas ------------------------------------------------------------ 
---- I � Informação -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Analisado o Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Nelas verificou-se uma 
lacuna no que diz respeito à cedência de instalações no Edifício Multiusos, visto que não se 
prevê uma taxa pela sua utilização. ------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Também se sugere a elaboração de um Regulamento do Edifício Multiusos para que a 
utilização das instalações seja salvaguardada. ------------------------------------------------------------ 
---- II � Parecer dos Serviços -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, solicito autorização para se proceder à alteração do Regulamento e Tabela de Taxas 
enquanto este se encontra em período de discussão pública, bem como autorização para 
elaboração do Regulamento do Edifício Multiusos. -----------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª� ----------------------------------------------------------------- 
---- Presente também a proposta de Regulamento do Edifício Multiusos de Nelas, a qual fica 
anexa a esta acta (Anexo III), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------- 
 ---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Regulamento do Edifício 
Multiusos de Nelas e remeter o assunto para a 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. ---------------------
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2.4.PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NUMA 
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL � APROVAÇÃO 
---- Presente uma proposta, datada de 04 de Fevereiro de 2010, da Senhora Presidente da 
Câmara, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Criação de uma Associação Empresarial ------------------------------------------------------------ 
---- Ex.m.ºs Senhores ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No passado mês de Janeiro fui contactada por um grupo de empresários com o objectivo de 
exporem um legítimo anseio do sector. --------------------------------------------------------------------
---- A proposta prende-se com a possível criação de uma Associação Empresarial em que o 
Município de Nelas teria um papel fundamental. Esta Associação Empresarial englobaria todos 
os empresários do nosso Concelho e, através desta, seriam representados na defesa dos seus 
interesses e, consequentemente, promover-se-ia a região e o seu desenvolvimento. ----------------
---- Sendo este um sector relevantíssimo para a economia do Município de Nelas e que, 
actualmente, atravessa dificuldades significativas, esta Associação, promovendo os interesses 
do sector empresarial, poderia originar a criação de postos de trabalho, o que seria uma mais-
valia para a população do nosso Município. --------------------------------------------------------------
---- Assim sendo, proponho que este Executivo delibere no sentido de autorizar o Município a 
participar como associado de tal Associação e nomeie, desde já, um representante do Executivo 
para outorgar a escritura de constituição da Associação.� ----------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara deu uma breve explicação sobre o assunto. ------------------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o Executivo Municipal a participar como 
associado da Associação Empresarial, a que se refere a informação atrás descrita. ----------------- 
2.5.NOMEAÇÃO DE UM REPRESENTANTE DO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA 
OUTORGAR A ESCRITURA DE CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 
EMPRESARIAL, REFERIDA NO PONTO ANTERIOR 
---- Na sequência do transcrito na parte final da proposta apresentada no ponto anterior, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, nomear a Senhora Presidente da Câmara, para outorgar a 
escritura de constituição da Associação Empresarial, como representante do Município. --------- 
 

3 � PESSOAL 
 
3.1.ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL DE RECRUTAMENTO PARA 
O PREENCHIMENTO DE UM POSTO DE TRABALHO, DE ENCARREGADO 
OPERACIONAL, DA CARREIRA GERAL DE ASSISTENTE OPERACIONAL E DE 
DOIS POSTOS DE TRABALHO DE ASSISTENTES TÉCNICOS, DA CARREIRA 
GERAL DE ASSISTENTES TÉCNICOS, EM REGIME DE CONTRATO DE 
TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 29 de Janeiro de 2010, da Técnica Superior de 
Recursos Humanos, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara --------------------------------------------------------------- 
---- Abertura de procedimento concursal de recrutamento para o preenchimento de um posto de 
trabalho, de encarregado operacional, da carreira geral de assistente operacional e de dois 
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postos de trabalho de assistentes técnicos da carreira geral de assistentes técnicos, em regime de 
contrato de trabalho por tempo indeterminado ----------------------------------------------------------- 
---- Na sequência da aprovação do Mapa de Pessoal, em reunião ordinária da Assembleia 
Municipal em 11 de Dezembro de 2009 e de reunião interna, concluiu-se, entre outros, que 
dever-se-á proceder à abertura de procedimento concursal comum para o preenchimento de um 
posto de trabalho de Encarregado Operacional, da carreira geral de Assistente Operacional 
(Ref.-A), e de dois postos de trabalho de Assistentes Técnicos, da carreira geral de Assistente 
Técnico (Ref.-B), ambos por tempo indeterminado, uma vez que aqueles postos de trabalho se 
revelam necessários à prossecução da actividades da autarquia. ---------------------------------------
----- Nesse sentido, sou a propor a V. Exa. a abertura do Procedimento Concursal de 
Recrutamento acima referenciado, nos termos do artigo 50º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro, alínea a), do artigo 3.º e do n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 
Janeiro e ainda do artigo 4.º do Decreto-Lei, n.º 209/2009, de 3 de Setembro, para que assim se 
possa iniciar o recrutamento dos trabalhadores necessários à ocupação de alguns postos de 
trabalho previstos, e não ocupados no mapa de pessoal aprovado, que abaixo se indicam em 
tabela. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Esta decisão deverá assentar igualmente na redacção dos n.ºs 4 e 6, do art. 6º da referida 
Lei. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Complementarmente a essa decisão, deverá ser igualmente designado e constituído um júri, 
nos termos do Artigo 20.º da Portaria já referida anteriormente, propondo-se que o mesmo seja 
constituído, pelos seguintes elementos: -------------------------------------------------------------------- 
---- - Presidente: Eng. Luís Adelino Guerra Almeida Ferreira � Chefe de Divisão de Projectos e 
Planeamento Municipal: ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Vogais efectivos: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Eng. João Luís Borges Almeida Ferreira � Técnico Superior que substituirá o Presidente 
nas suas faltas e impedimentos e Eng. Paula Alexandra Lopes Sampaio - Técnica Superior. -----
---- Vogais suplentes: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Dra. Lucília Maria Cabral Ferreira - Técnica Superior e Dra. Sandra Rita Vasconcelos 
Castanheira Pereira � Técnica Superior. ------------------------------------------------------------------- 
----- A tabela seguinte indica o número de lugares colocados a concurso; a caracterização dos 
respectivos Postos de Trabalho, e as habilitações literárias exigidas: --------------------------------- 

 
Ref.ª. 

 

Postos de 
trabalho 

 
Caracterização do Posto de Trabalho 

Nº de 
Lugares 

Habilitações 
Literárias 
exigidas 

 
A 

Encarregado 
Operacional                                            

Posto de Trabalho com conteúdo funcional 
inerente à carreira geral e categoria de Assistente 
Operacional, conforme o Anexo à Lei 12- 
A/2008, de 27 de Fevereiro, referido no n.º 2, do 
artigo 49, da mesma.  
ÁREA DE TRABALHO: - Funções de 
coordenação dos assistentes operacionais afectos 
ao seu sector de actividade, por cujos resultados é 
responsável. Realização de tarefas de 

1 Escolaridade 
Obrigatória 
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programação, organização e controlo dos 
trabalhos a executar pelo pessoal sob sua 
coordenação. Substituição do encarregado geral 
nas suas ausências e impedimentos.  

B 
Assistente 
Técnico 

Posto de Trabalho com conteúdo funcional 
inerente à carreira geral e categoria de Assistente 
Técnico, conforme o Anexo à Lei 12- A/2008, de 
27 de Fevereiro, referido no n.º 2, do artigo 49, da 
mesma. 
ÁREA DE TRABALHO: - Funções de natureza 
executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em directivas bem definidas e 
instruções gerais, de grau médio de 
complexidade, nas áreas de actuação comum e 
instrumentais e nos vários domínios de actuação 
dos órgãos e serviços. 

2 
12.º Ano//Curso 

Técnico 
Profissional ou 

equiparado 

---- V. Exa. superiormente decidirá.� ----------------------------------------------------------------------
---- Na informação atrás descrita encontra-se exarado um Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, datado de 02 de Fevereiro de 2010, que a seguir se transcreve: -----------------------------
---- �À reunião de Câmara. Concordo. No que respeita à Ref. B, nos termos do n.º 4 e 6 do 
artigo 6.º da LVCR, em caso de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho por 
trabalhadores abrangidos pelo n.º 4, do art. 6º, da Lei 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, deverá 
proceder-se ao recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego por tempo 
determinado ou sem relação jurídica de emprego público previamente estabelecida.� -------------
---- A Câmara deliberou, por maioria, com cinco votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara e dos Senhores Vereadores, Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luis dos 
Santos Coelho Seixas, Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa 
Paiva e duas abstenções, dos Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral e Hélder José 
Gomes Ambrósio, aprovar a abertura de procedimento concursal de recrutamento para o 
preenchimento de um posto de trabalho, de encarregado operacional, da carreira geral de 
assistente operacional e de dois postos de trabalho de assistentes técnicos da carreira geral de 
assistentes técnicos, em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado, nos termos e 
de acordo com a informação da Técnica Superior de Recursos Humanos, atrás descrita. ----------
---- A Senhora Presidente da Câmara leu uma declaração de voto, apresentada pelos Senhores 
Vereadores, Adelino José Borges Amaral e Hélder José Gomes Ambrósio, que a seguir se 
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Os vereadores eleitos pelo Partido Socialista votaram contra o alargamento do mapa/ 
quadro de pessoal para 2010, nos termos propostos, pelas razões então invocadas em especial 
pelo estrangulamento que esse alargamento irá provocar nas contas do município, pondo em 
causa o seu equilíbrio económico-financeiro, em especial pelo aumento do número de lugares 
de chefia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Não obstante viabilizarem anteriores propostas de abertura de concursos para contratação 
de pessoal, nomeadamente de assistentes operacionais, cuja necessidade foi demonstrada, 
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dando assim a possibilidade a colaboradores com vínculo precário, poderem concorrer a esses 
lugares. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- As propostas agora apresentadas não se enquadram nesse espírito, pelo que nos abstemos na 
votação desta proposta. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Entendemos ainda que não foi claramente justificada a necessidade de concretizar estas 
contratações. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Obviamente que nada nos move contra as pessoas que, legitimamente aspiram a melhorar 
as suas condições laborais, quer em termos de vínculo contratual, quer de promoção ou 
progressão da carreira e condições salariais. -------------------------------------------------------------- 
---- Entendemos legítimas essas expectativas, mesmo que tenham origem em promessas ou 
compromissos eleitorais ou outros, esses sim ilegítimos e condenáveis.� ----------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que na 
próxima reunião de Câmara, no Período de Antes da Ordem do Dia, irá responder a esta 
declaração de voto, apresentada pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista. -----------------  
 

4 - CONTABILIDADE 
 
4.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Janeiro de 2010, no total de 882.431,32 � (oitocentos e oitenta e dois mil 
quatrocentos e trinta e um euros e trinta e dois cêntimos), referente a Operações Orçamentais e 
no total de 43.777,11 � (quarenta e três mil setecentos e setenta e sete euros e onze cêntimos), 
referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de 
Contabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.2.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DE 2010 � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal, para o ano de 
2010, n.º 3, e às Grandes Opções do Plano para o mesmo ano de 2010, n.º 2, as quais ficam 
anexas a esta acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------- 
 

5 - OBRAS PARTICULARES 
 
5.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
5.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada 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 20 e 29 de Janeiro de 2010, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte 
integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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5.1.2.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 20 e 29 de Janeiro de 2010, a qual fica anexa à acta (Anexo VI), fazendo dela parte 
integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES 
HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, ENTRADOS NOS 
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada 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 20 e 29 de Janeiro de 2010, a qual 
fica anexa à acta (Anexo VII), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------
5.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES E RECIBOS DE 
ADMISSÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA OU SUAS PRORROGAÇÕES, 
CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DA ALÍNEA 
D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, COM 
POSTERIORES ALTERAÇÕES � APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos alvarás de licenças, 
autorizações e recibos de 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. 71º., do Dec.Lei nº. 555/99, de 16 de 
Dezembro, com posteriores alterações, no período compreendido entre 20 e 29 de Janeiro de 
2010, a qual fica anexa à acta (Anexo VIII), fazendo dela parte integrante. ------------------------- 
5.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100.º E 101.º, DO CÓDIGO DO 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO � APROVAÇÃO   
 ---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos processos de edificação, 
precedidos de audiência prévia, nos termos dos artigos 100.º e 101.º, do Código do 
Procedimento Administrativo, no período compreendido entre 20 de Janeiro de 2010 e 02 de 
Fevereiro de 2010, constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual 
fica anexa à acta (Anexo IX), fazendo dela parte integrante. -----------------------------------------
5.4.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
DE PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: PÓVOA DE CIMA � FREGUESIA DE SENHORIM. 
REQUERENTES: KLASS GRAVER E JACOBA JOHANNA VISSCHER � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 28 de Janeiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. Registo n.º 
570, de 13/01/2010. Local: Póvoa de Cima, Freguesia de Senhorim. Requerentes: Klass Graver 
e Jacoba Johanna Visscher. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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---- 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 nº. 1, do artº. 54º., da Lei nº. 64/2003, de 23 de Agosto. -------------------------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa ou 
dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente 
pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana. - 
---- II. Parecer dos Serviços: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Com o intuito de outorgar uma escritura de compra, os dois requerentes solicitam parecer 
favorável do terreno rústico, sito à �Cumarceira�, artigo 1.240, localizado em Póvoa de Cima, 
assinalado em planta de localização anexa, 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�. -----------------------------------------------------------------
---- No documento atrás descrito encontra-se exarada uma outra informação, datada de 28 de 
Janeiro de 2010, do Senhor Chefe de Divisão do Departamento de Projectos e Planeamento 
Municipal, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------- 
---- �Atendendo a que o terreno em causa não confronta com caminho público, não vejo 
inconveniente na constituição da compropriedade. À consideração superior.� --------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar parecer favorável à constituição de 
compropriedade de um prédio rústico, sito à �Cumarceira�, inscrito na matriz predial rústica da 
Freguesia de Senhorim, sob o artigo número 1.240, em nome dos requerentes Klass Graver e 
Jacoba Johanna Visscher, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita. -----------------------------------------------------------------------------------------
5.5.PEDIDO DE EMISSÃO DE PARECER RELATIVO À LOCALIZAÇÃO DE 
ARMAZÉNS DE EQUIPAMENTO ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO. LOCAL: CANAS 
DE SENHORIM. REQUERENTE: 2NDMARKET - RECOLHA, TRIAGEM, 
RECICLAGEM E REUTILIZAÇÃO DE PRODUTOS ELÉCTRICOS E 
ELECTRÓNICOS USADOS, LD.ª APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício, datado de 20 de Janeiro de 2010, da firma 2ndmarket - Recolha, 
Triagem, Reciclagem e Reutilização de Produtos Eléctricos e Electrónicos Usados, Ld.ª, com 
sede em Rio Meão, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Emissão de parecer para localização de novas instalações da empresa 2ndmarket -------------
---- A empresa 2ndmarket � Recolha, Triagem, Reciclagem e Reutilização de Produtos 
Eléctricos e Electrónicos Usados, Ld.ª, com instalações em Canas de Senhorim, no Bairro da 
Companhia Portuguesa dos Fornos Eléctricos, está autorizada pelo já extinto Instituto Nacional 
de Resíduos (INR), nomeadamente para a gestão de resíduos de equipamento eléctrico e 
electrónico, Autorização n.º 143/2007/INR. --------------------------------------------------------------
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-- Devido à limitação de espaço que temos nas nossas instalações já existentes no armazém F 
para as operações de armazenamento, triagem e reciclagem de equipamentos eléctricos e 
electrónicos, gostaríamos de alugar os armazéns do lado para dar apoio ao armazenamento das 
fracções resultantes do desmantelamento (ex. plástico, componentes), operação que ocorre no 
armazém já licenciado pelo INR. ---------------------------------------------------------------------------
---- Pela razão acima mencionada e de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 
de Setembro, vimos pela presente solicitar a Vossas Excelências parecer favorável à utilização 
das instalações que pretendemos alugar para as operações de armazenamento, sito no Bairro da 
Companhia Portuguesa de Fornos Eléctricos, Apartado 17, 3525-092 Canas de Senhorim 
(Armazéns 1, 2, 3 e 4). --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Anexamos à presente carta o parecer anterior emitido por V.ªs Ex.ªs para efeitos de 
licenciamento anterior do armazém F e uma planta com a localização dos armazéns objecto de 
parecer.� ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente também uma informação, datada de 21 de Janeiro de 2010, dos Serviços Técnicos 
de Obras, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de emissão de parecer relativo à localização de armazéns de equipamento eléctrico 
e electrónico. Local: Canas de Senhorim. Requerente: 2ndmarket � Recolha, Triagem, 
Reciclagem e Reutilização de Produtos Eléctricos e Electrónicos Usados, Ld.ª. --------------------
---- I. Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A empresa 2ndmarket � Recolha, Triagem, Reciclagem e Reutilização de Produtos 
Eléctricos e Electrónicos Usados, Ld.ª pretende alugar quatro edifícios situados no Bairro da 
Companhia Portuguesa de Fornos Eléctricos, em Canas de Senhorim, a fim de armazenar os 
produtos resultantes do desmantelamento dos equipamentos eléctricos e electrónicos, 
assinalados na planta anexa. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento Legal: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. As operações de armazenamento, tratamento, valorização e eliminação de resíduos estão 
sujeitas a autorização prévia, entregue no Instituto Nacional de Resíduos ou à Direcção 
Regional do Ambiente e Recursos Naturais, de acordo com o artigo 9.º, do Decreto-Lei n.º 
239/97, de 09 de Setembro. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, estes projectos de operação de resíduos devem ser acompanhados de parecer 
favorável da Câmara Municipal que ateste a compatibilidade da sua localização com o 
respectivo plano municipal de ordenamento do território, artigo 3.º, da Portaria n.º 961/98, de 
10 de Novembro. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. De acordo com o artigo 60.º, do Regulamento do P.D.M., os armazéns localizam-se na 
Zona Industrial existente a reconverter ®, no qual é permitido o armazenamento das 
componentes eléctricas e electrónicas. --------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. ----------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que, em virtude de 
não saber bem do que se tratava, pedia à Senhora Presidente da Câmara que retirasse o assunto 
da Ordem de Trabalhos e que fosse pedido à Junta de Freguesia de Canas de Senhorim para se 
pronunciar sobre o mesmo. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Assim, a proposta apresentada pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho 
Seixas foi posta à votação, tendo sido aprovada, por unanimidade, pelo que o assunto foi 
retirado da Ordem de Trabalhos. -------------------------------------------------------------------------- 
5.6.PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO DE LICENCIAMENTO ADMINISTRATIVO � 
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO MULTIFAMILIAR COM COMÉRCIO NO RÉS-DO-
CHÃO. PROCESSO N.º 156/2009. LOCAL DA OBRA: CANAS DE SENHORIM. 
REQUERENTE: IHALE � CONSTRUÇÕES, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, LD.ª 
� APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 12 de Janeiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Licenciamento administrativo � Construção de edifício multifamiliar com comércio no 
rés-do-chão. Legalização. Processo n.º 156/2009. Local da obra: Canas de Senhorim. 
Requerente: Ihale � Construções, Compra e Venda de Imóveis, Ld.ª --------------------------------- 
---- 1� Pretensão: A empresa requerente, através do seu liquidatário judicial, solicita a 
renovação do processo de licenciamento administrativa para erigir um edifício multifamiliar 
com comércio no R/C, num prédio urbano, com a área de terreno de 1.039,00 m2, registado na 
respectiva matriz sob o artigo n.º 3416 e descrito na certidão de registo predial da Conservatória 
sob o n.º 4835/20021025. � Está conforme. -------------------------------------------------------------- 
---- 2. Instrução do processo (n.º 11.º, da Portaria n.º 232/2009, de 11/03): - Está conforme; -----
---- 3. Apreciação do projecto de arquitectura (n.º 1, do artigo 20.º, do D.L. n.º 555/99, de 
16/12, com posteriores alterações): ------------------------------------------------------------------------ 
---- - a) Conformidade com o Regulamento do PDM de Nelas: ---------------------------------------
---- A pretensão localiza-se em Espaço Urbano 2 (Canas de Senhorim), zona residencial R2, de 
acordo com a Secção III, do Titulo III, conjugada com a alínea b), do ponto 5, do artigo 28.º, do 
Regulamento do PDM de Nelas, aprovado em Resolução do Conselho de Ministros n.º 66/93. � 
Está conforme. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - b) Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública � Está conforme; -----------
---- - c) Aspecto exterior, inserção urbana, paisagística � Está conforme; ----------------------------
---- - d) Outras normas e regulamentos em vigor � Está conforme; -----------------------------------
---- - e) Outras informações relevantes. --------------------------------------------------------------------
---- 4 � Enquadramento da pretensão: ---------------------------------------------------------------------
---- - 4.1 � No dia 11/02/2003, com registo n.º 276, a empresa requerente solicitou licença para 
erigir um edifício multifamiliar com comércio no R/C, em um artigo urbano, omisso, com a 
área de terreno de 833,50 m2, processo de obras n.º 22/2003. ------------------------------------------
---- Foi apresentado o projecto de arquitectura em conformidade com a Portaria n.º 1110/2001, 
de 19/09, bem como o projecto de especialidade de Betão Armado, Acústico, Isolamento 
Térmico e de Exaustão e ventilação de fumos e gases de combustão. --------------------------------
---- - 4.2 � Analisado o projecto de obras, o pedido de construção do edifício foi indeferido, 
fundamentado na alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º, do D.L. 555/99, de 16/12, com a redacção 
do D.L. 177/2001, de 04/06, por violação das condições de licenciamento e edificações 
enunciadas no Regulamento do PDM de Nelas, aprovado por resolução do Concelho de 
Ministros n.º 66/93, de 12/11, no que respeita às áreas de implantação e brutas de construção 
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máximas � alínea a), do n.º 5, do artigo 28.º, de acordo com cópia do ofício n.º 1150, de 
28/09/2004. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - 4.3 � No dia 28/11/2009, com registo de entrada n.º 16803, a empresa requerente, através 
do seu liquidatário judicial, solicita a renovação do processo e licenciamento da 
construção/legalização do edifício multifamiliar com comércio no R/C, apresentando a certidão 
de registo predial n.º 4835/20021025, referente ao artigo 3416, rectificada, encontrando-se 
agora com a área de terreno com 1039,00 m2, em vez dos 833,50 m2 do processo de obras 
inicial (Proc.22/2003). --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4.4 � No dia 28/05/2009, na sequência do Processo 184/04.9 TBNLS-A existente no 
Tribunal Judicial de Nelas, redigiu-se uma �Acta de Tentativa de Conciliação�, conforme cópia 
em anexo, na qual foi dito acordarem o seguinte: -------------------------------------------------------- 
---- �1 � Os contratos-promessa serão cumpridos pelo conjunto dos promitentes compradores 
identificados a fls. 238 do apenso de Liquidação de Activo (com excepção de Francisco José Sá 
Ferreira e esposa), mediante o pagamento por aquele conjunto de promitentes compradores ali 
identificados no acto da outorga das escrituras de 210.000,00 � (duzentos e dez mil euros), nos 
termos e montantes descritos na listagem de fls. 238 do apenso de liquidação de activo e da 
conclusão, por esses identificados promitentes compradores das obras em falta nos blocos 2, 3 e 
4, por forma a todas as fracções destes serem devidamente licenciados pela Câmara Municipal 
de Nelas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Com a conclusão e legalização de todos os imóveis reverterão para a massa falida as 
seguintes fracções:� ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 5 � Enquadramento Legal: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- - 1. Artigo 90.º do Regulamento do PDM de Nelas (Preexistências): ----------------------------
---- - 1.1 - Para efeitos das presentes disposições, consideram-se preexistências, como tal 
constitutivas de direitos adquiridos, as actividades, explorações, instalações, edificações, 
equipamentos e demais actos que a lei reconheça como tal e as que, à data da entrada em vigor 
deste Regulamento, cumpram qualquer das seguintes condições: ------------------------------------- 
---- - a) Não carecerem de qualquer licença, aprovação ou autorização, nos termos da lei; --------
---- - b) Estarem licenciados, aprovados ou autorizados pela entidade competente, nos casos em 
que a lei a tal obriga, e desde que as respectivas licenças, aprovações ou autorizações não 
tenham caducado ou sido revogadas ou apreendidas. --------------------------------------------------- 
---- - 1.2 - Os actos ou actividades licenciados, aprovados ou autorizados a título precário, não 
são considerados preexistências, nomeadamente para efeitos de renovação do respectivo título 
ou da sua transformação em licença, aprovação ou autorização definitiva. --------------------------
---- - 2. Relativo às Preexistências, o RJUE prevê o seguinte (artigo 60.º): --------------------------
----- EDIFICAÇÕES EXISTENTES -----------------------------------------------------------------------
----- - 2.1 - As edificações construídas ao abrigo do direito anterior e as utilizações respectivas 
não são afectadas por normas legais e regulamentares supervenientes. -------------------------------
---- - 2.2 - A licença ou admissão de comunicação prévia de obras de reconstrução ou de 
alteração das edificações não pode ser recusada com fundamento em normas legais ou 
regulamentares supervenientes à construção originária desde que tais obras não originem ou 
agravem desconformidade com as normas em vigor ou tenham como resultado a melhoria das 
condições de segurança e de salubridade da edificação. ------------------------------------------------ 
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---- - 2.3 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, a lei pode impor condições 
específicas para o exercício de certas actividades em edificações já afectas a tais actividades ao 
abrigo do direito anterior, bem como condicionar a execução das obras referidas no número 
anterior à realização dos trabalhos acessórios que se mostrem necessários para a melhoria das 
condições de segurança e salubridade da edificação. ---------------------------------------------------- 
---- - 2.4. Assim, apenas as obras legalmente realizadas ao abrigo do direito anterior e as 
utilizações respectivas não são afectas por normas legais e regulamentares supervenientes, de 
acordo com o artigo 60.º do D.L. 555/99 de 16/12 com posteriores alterações. ---------------------
---- - 3. A legalização de obras clandestinas (erigidas sem o respectivo alvará de obras), não 
sendo objecto de regulamentação específica, está sujeita às regras gerais do licenciamento de 
obras constantes do D.L. 555/99, de 16/12, com posteriores alterações, bem como demais 
legislação complementar. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 6 - Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - 1. De visita ao local verificou-se efectivamente que o prédio foi totalmente erigido sem o 
respectivo alvará de licenciamento, encontrando-se a obra concluída. --------------------------------
---- - 2. De acordo com contactos efectuados no local, foi possível confirmar que o prédio já se 
encontrava quase concluído em 11/02/2003, data da entrada do pedido de licenciamento da 
construção do edifício. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - 3. De acordo com o procedimento dos processos de legalização, a pretensão tem de 
cumprir com as normas e regulamentos em vigor à data do pedido, que neste caso é de 
28/11/2009, com registo n.º 16.803. ----------------------------------------------------------------------- 
---- - 4. Assim sendo, como o edifício foi erigido em 2003, embora esteja de acordo com a 
legislação à data, não cumpre com algumas normas actuais, nomeadamente no que respeita ao 
isolamento térmico e acústico, condições de acessibilidade e infra-estruturas eléctricas e de 
telecomunicações. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- CONCLUSÃO: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 5. O cumprimento das normas citadas no ponto 4 anterior implica a demolição total do 
edifício e reconstrução do edifício, solução esta, que se revela desaconselhável por razões 
ambientais, técnicas e económicas. Assim, excepcionalmente, com o intuito de regularizar esta 
situação, proponho, caso V. Ex.ª concorde, a aprovação do projecto de arquitectura à data do 
requerimento inicial (11/02/2003): ------------------------------------------------------------------------- 
---- - Proposta dos Serviços: De acordo com o disposto no Decreto-Lei 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei 177/01, de 4 de Junho, o projecto de arquitectura relativo 
à construção de edifício multifamiliar com comércio no R/C encontra-se em conformidade com 
a alínea b), do ponto 5, do artigo 28.º, do Regulamento do PDM de Nelas, normas técnicas, 
servidões administrativas, restrições de utilidade pública e quaisquer outras normas legais e 
regulamentares relativas ao aspecto exterior e a inserção urbana e paisagística da edificação, 
bem como o uso proposto. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Mais informo que o requerente deverá apresentar os projectos de engenharia das 
especialidades assinalados, no prazo máximo de seis meses, de acordo com o n.º 11.º, da 
Portaria 1110/2001, de 19/09: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - a) Projecto de alimentação e distribuição de energia eléctrica ou ficha electrotécnica ou 
factura do pagamento da referida infra-estrutura, caso se aplique; ------------------------------------
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---- - b) Projecto de instalação de gás, quando exigível, nos termos da lei, visado por entidade 
inspectora ou factura do pagamento da referida infra-estrutura; ---------------------------------------
---- - c) Projecto de redes prediais de água e esgotos ou relatório de inspecção a certificar o 
cumprimento da legislação em vigor; ---------------------------------------------------------------------- 
---- - d) Projecto de águas pluviais ou relatório de inspecção a certificar o cumprimento da 
legislação em vigor; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - e) Projecto de arranjos exteriores; ------------------------------------------------------------------- 
---- - f) Projecto de instalações telefónicas e de infra-estruturas de telecomunicações ou factura 
do pagamento da referida infra-estrutura; -----------------------------------------------------------------
---- - g) Projecto/ficha de segurança de segurança contra incêndios; ----------------------------------
---- - h) Termos de responsabilidade pela elaboração dos projectos acima mencionados. ---------
---- - Termo de responsabilidade pela direcção técnica da obra. ---------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- No documento atrás descrito encontra-se exarada uma outra informação, datada de 14 de 
Janeiro de 2010, do Senhor Chefe de Divisão do Departamento de Projectos e Planeamento 
Municipal, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------- 
---- �Concordo com o teor da informação, face a casos semelhantes resolvidos desta maneira 
noutros Municípios. À consideração superior.� ----------------------------------------------------------
---- A pedido da Senhora Presidente da Câmara, o Senhor Eng.º Luís de Almeida prestou vários 
esclarecimentos sobre o assunto, realçando que, perante uma inspecção, defenderia a 
informação atrás descrita. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que ficaria mais confortável, na sua votação, se 
tivesse um parecer da Comissão de Coordenação da Região Centro, ou de outros juristas, visto 
que à data da construção do edifício existia uma legislação e presentemente existe outra. --------
---- Assim, por unanimidade, foi deliberado retirar o assunto da Ordem de Trabalhos e solicitar 
parecer a um jurista, para assim o assunto voltar a uma próxima reunião de Câmara 
fundamentado em pareceres jurídicos. --------------------------------------------------------------------- 
5.7.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
UNIDADE MÓVEL DE RASTREIO AUDITIVO. REQUERENTE: ACÚSTICA 
MÉDICA � RATIFICAÇÃO � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho, datado de 04 de Fevereiro de 
2010, da Senhora Presidente da Câmara, que a seguir se transcreve: ---------------------------------
---- �Concordo. Agendar na próxima reunião de Câmara�, ---------------------------------------------
---- exarado na informação, datada de 04 de Fevereiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ocupação da via pública com unidade móvel de rastreio auditivo � Registo n.º 855, de 
20/01/2010. Requerente: Acústica Médica. --------------------------------------------------------------- 
---- Pretensão: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A empresa requerente solicita autorização para proceder à ocupação da via pública, no 
dia 05 de Fevereiro de 2010, com uma unidade móvel de rastreio auditivo, gratuito, com as 
dimensões de 6,90 m x 2,40 m, pelo período de 09:30 h às 18:00 h, na proximidade dos 
Correios de Canas de Senhorim. ---------------------------------------------------------------------------- 
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---- 2. Assim sendo, solicitou-se parecer à Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, ofício n.º 
0433, de 26/01/2010. De acordo com contacto telefónico com o Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia, dada a proximidade do evento, não foi possível emitir um parecer, deixando a 
decisão final à Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. Da visita ao local e análise da pretensão, o espaço reúne condições de instalação da 
unidade móvel. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Assim, não vejo inconveniente na pretensão. -----------------------------------------------------
---- 2. O local de ocupação deverá ser determinado pela empresa requerente, na presença dos 
Serviços Técnicos desta autarquia. ------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. De acordo com o artigo 79.º do �Regulamento de liquidação e cobrança pela concessão 
de licenças e prestação de serviços municipais�, a empresa Acústica Médica, sendo uma 
empresa privada, não se encontra isenta do pagamento da taxa municipal. Assim sendo, fica 
sujeita à aplicação de uma taxa por ocupação da via pública com a área de 6,90 m x 2,40 m se o 
lugar escolhido for na via pública. ------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. Note-se, é da responsabilidade do requerente o pagamento de qualquer indemnização por 
danos causados a terceiros. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------        
5.8.FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICA-FINANCEIRA DA TAXA DE 
ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 04 de Fevereiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Fundamentação económico-financeira da taxa de estacionamento de duração limitada. 
Local: Concelho de Nelas. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- I � Pretensão: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. No seguimento do período de discussão pública por 30 dias úteis (até ao dia 19/02/2010) 
referente ao projecto de Regulamento e Tabela de Taxas Municipais e Relatório da 
Fundamentação Económico-Financeira das Taxas Municipais da Câmara de Nelas, verificou-se 
que não se justificou a taxa pelo estacionamento de duração limitada em locais com 
parquímetro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento Legal: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. No âmbito da Lei n.º 53-E/2004, de 29/12 � Aprova o regime geral das taxas das 
autarquias locais, prevê no seu Artigo 8.º - Criação de taxas -------------------------------------------
---- N.º 1 � As taxas das autarquias locais são criadas por regulamento aprovado pelo órgão 
deliberativo respectivo. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- N.º 2 � O regulamento que crie taxas municipais ou taxas das freguesias contém 
obrigatoriamente, sob pena de nulidade: ------------------------------------------------------------------ 
---- - a) A indicação da base de incidência objectiva e subjectiva; ------------------------------------
---- - b) O valor ou a fórmula de cálculo do valor das taxas a cobrar; ---------------------------------
---- - c) A fundamentação económico-financeira relativa ao valor das taxas, designadamente os 
custos directos e indirectos, os encargos financeiros, amortizações e futuros investimentos 
realizados ou a realizar pela autarquia local; -------------------------------------------------------------- 
---- - d) As isenções e sua fundamentação; ---------------------------------------------------------------- 
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---- - e) O modo de pagamento e outras formas de extinção da prestação tributária admitidas; ---
---- - f) A admissibilidade do pagamento em prestações. -----------------------------------------------
---- 2. Mais informo que por deliberação camarária de 26/04/1994, estabeleceu-se o valor da 
taxa a praticar no parcómetro do Largo Francisco Gonçalves da Costa, em Nelas, de 0,30� por 
hora. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- III � Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Assim, tendo em conta o projecto de regulamento em discussão pública, proponho o 
valor da taxa do �Estacionamento de duração limitada em locais com parquímetro ou outras 
formas de cobrança� no valor de 0,40 � por hora, de acordo com a seguinte justificação 
económico-financeira: --------------------------------------------------------------------------------------- 

Ocupação da via pública com parque privativo DAF.32 
CUSTOS / GASTOS 

DIRECTOS 
INDIRECTOS 

CUSTO 
TOTAL Acto Descrição Interveniente TMPm MOD AMORT FUNC CESP TOTAL (CD) 

1 
Recolha das 
moedas  

ATE4              0,15 �  0,00625 0,000938 0,000188 0,01 0,00 0,01 � 0,08 � 0,09 � 

    
0,00625 

    
0,01 � 0,08 � 0,09 � 

Nota justificativa: Considerou-se o preço do parcómetro irrelevante para o efeito e o tempo por 
minuto do funcionário estimou-se que este despende 15 minutos / semana a efectuar a recolha e 
contagem das moedas (15 min /(5 dias*8 horas*60 min) = 0.00625 x 1 minuto. -------------------- 

Prestação Tributável 
Process
o tipo 

Custos/Gastos 

Artigo N.º Alínea 
Subalí

nea 
Designação 

Direct
os 

Indir
ecto

s 

I. Custo da 
actividade pública 

local (ctaxa) 

V                 

3                 

  3.12 b)   

Estacionamento de duração 
limitada em locais com 
parquimetro ou outras 
formas de cobrança: Por 
Lugar de estacionamento e 
por hora 

DAF31 
0,091
125 

0,00 
                                   

0,09 �  

Outros referenciais 
II. Desincentivo 

(desinc.) 

III. Benefício 
auferido pelo 

particular (Benef.) 

IV. Custo Social 
suportado 
(csocial) 

Valor da Taxa 
(vtaxa) I x (II + III 

- IV + 1) 

Medida de 
processo tipo 

(hora) 

Custo por 
unidade 

3,00     0,03 �  1,90 � 1,50 � 0,00      0,40 �  
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---- Assim sendo, proponho a alteração da taxa do parcómetro de 0,30 �/hora atribuído em 1994 
para o valor de 0,40�/hora. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas deu uma breve explicação 
sobre o assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o valor da taxa de 0,40�/hora, a praticar nos 
estacionamentos de duração limitada em locais com parquimetro ou outras formas de cobrança, 
nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------- 
5.9.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2010 � APROVAÇÃO                                                                                                                                   
---- Presente uma informação, datada de 18 de Janeiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedidos de renovação dos mapas de horário para o ano de 2010. -------------------------------
---- 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. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a), do artigo 7.º, do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-
bares, self-services e estabelecimentos análogos), poderão estar abertos até às 02 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea f), do artigo 11.º, do mesmo regulamento, 
os estabelecimentos comerciais situados em estações e terminais rodoviários ou ferroviários e 
em postos abastecedores de combustíveis de funcionamento permanente, poderão estar abertos 
com horário contínuo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- V. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 18.507, de 29/12/2009 � �Ginásio�, de Paulo Jorge de Sousa 
Batista, sito na Rua da Gráfica, n.º 06, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento 
de segunda a sexta das 10:00 h às 22:30 h, ao sábado das 10:00 h às 19:00 h, com paragem para 
almoço das 14:30 h às 15:30 h e com encerramento semanal ao Domingo. --------------------------
---- - Registo de entrada n.º 18.537, de 30/12/2009 � �Venda de Móveis�, de António Nunes 
Pereira, sito na Av.ª António Joaquim Henriques, em Nelas, com o horário de funcionamento de 
segunda a sexta das 09:00 às 19:00 h, ao sábado das 09:00 h às 14:00 h, com paragem para 
almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao domingo. --------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 18.539, de 30/12/2009 � �Sapataria�, de António Manuel Paiva 
Pinto, sito na Rua Luís de Camões, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 
19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao 
Domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- - Registo de entrada n.º 18.489, de 29/12/2009 � �BonusPower, Ld.ª�, sito na Rua Abílio 
Monteiro, R/C, n.º 01, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento de segunda a 
sexta das 09:00 h às 20:00 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, com paragem para almoço das 
12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao Sábado à tarde e Domingo. -------------------------
---- - Registo de entrada n.º 18.495, de 29/12/2009 � �Aquecinelas�, sito na Av.ª Dr. Fortunato 
de Almeida, Areal, em Nelas, 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 18.459, de 29/12/2009 � �Pronto-a-Vestir�, de Lucília das Dores 
André de Matos, sito no Centro Comercial João XXIII, Loja 16, em Nelas, 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 12:00 h às 14:00 h e encerramento semanal ao Domingo. --------- 
---- - Registo de entrada n.º 395, de 11/01/2010 � �Neline�, sito na Urbanização Ruivo, Loja B, 
R/C, Frente, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 18:00 h, com paragem 
para almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao Sábado e Domingo. -------------- 
---- - Registo de entrada n.º 172, de 06/01/2010 � �Babyshop�, de Felismina Maria Tavares 
Correia, sito no Largo de Santo António, Loja 3, em Nelas, com o horário de funcionamento 
das 10:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h às 14:00 h e encerramento 
semanal ao Domingo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V. Exa.� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.10.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2010 � APROVAÇÃO                                                                                                                                         
---- Presente uma informação, datada de 20 de Janeiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedidos de renovação dos mapas de horário para o ano de 2010. -------------------------------
---- 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. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a), do artigo 7.º, do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-
bares, self-services e estabelecimentos análogos), poderão estar abertos até às 02 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- - Registo de entrada n.º 221, de 07/01/2010 � �Estação de Serviço�, de Carlos Figueiredo 
Mendes, sito na Rua Dr. Eurico Amaral, em Nelas, com o horário de funcionamento das 08:30 
h às 19:30 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e com encerramento semanal ao 
Domingo a partir das 13:00 h. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 229, de 07/01/2010 � �Padaria e Pastelaria�, de José Manuel C. 
Paiva Unipessoal, Ld.ª, sito na Av.ª João XXIII, Lote 5, R/C Esquerdo, em Nelas, com o 
horário de funcionamento das 06:00 às 02:00 h, sem período de almoço e encerramento 
semanal à Segunda-Feira. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 231, de 07/01/2010 � �Pronto-a-Vestir�, de Maria Graciete Moreira 
Raquel Pais, sito na Rua Fonte Nova, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a 
sexta das 09:00 h às 19:00 h, ao sábado das 09:30 h às 13:00 h, sem paragem para almoço e 
encerramento semanal ao Domingo. ----------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 278, de 08/01/2010 � �Bazar Chinês�, de Liu Liangkang, sito na 
Av.ª João XXIII, Bloco 6, Loja 1, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 
20:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 229, de 08/01/2010 � �Ourivesaria e Relojoaria�, de António 
Mendes de Almeida, sito na Rua Cimo do Povo, 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 283, de 08/01/2010 � �Quiosque Orquídea�, de Maria de Lurdes 
Almeida Abrantes Gomes, sito na Rua Serra da Estrela, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 07:30 h às 19:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao 
Domingo a partir das 13:00 h. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 279, de 08/01/2010 � �Pronto-a-Vestir�, de Maria Paixão Borges 
Lopes, sito na Rua Dr. Abílio Monteiro, Loja A, R/C Direito, em Canas de Senhorim, com o 
horário de funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 
14:00 h e encerramento semanal ao Domingo. ----------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 300, de 08/01/2010 � �Reparações de Automóveis�, de Luís Jesus 
Martins, sito na Zona Industrial, Lote 6, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda 
a sexta das 08:30 h às 19:00 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, com período para almoço das 
12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao Domingo. ---------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 322, de 08/01/2010 � �Casa Santos�, de José António Lopes 
Moreira, sito no Largo Alexandre Herculano, em Nelas, 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 período de 
almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao Domingo e feriados. ------------------- 
---- À consideração de V. Exa.� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.11.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2010 � APROVAÇÃO                                                                                                                                   
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---- Presente uma informação, datada de 20 de Janeiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedidos de renovação dos mapas de horário para o ano de 2010. -------------------------------
---- 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. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a), do artigo 7.º, do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-
bares, self-services e estabelecimentos análogos), poderão estar abertos até às 02 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 420, de 11/01/2010 � �Venda de Produtos Fitofarmacêuticos�, sito 
na Av.ª João XXIII, Lote 6, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 
08:30 h às 19:30 h, ao sábado das 07:00 h às 13:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 
14:00 h e com encerramento semanal ao Domingo. ----------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 582, de 14/01/2010 � �Nova Agência�, de João Orlando Almeida 
Costa, sito no Largo Dr. Veiga Simão, n.º 1, em Nelas, com o horário de funcionamento de 
segunda a sexta das 09:00 às 19:00 h, ao sábado das 09:00 h às 12:30 h, com período de almoço 
das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao Domingo. -----------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 583, de 14/01/2010 � �Cabeleireiro�, de Maria Ederlinda Pereira 
Gouveia Sousa, sito na Rua Luís de Camões, n.º 19, em Nelas, com o horário de funcionamento 
das 09:00 h às 19:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao Domingo e 
Segunda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 541, de 12/01/2010 � �Sapataria Casanova�, sito na Rua Luís de 
Camões, Loja 1, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00 h às 
19:30 h, ao sábado das 09:00 h às 16:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e 
encerramento semanal ao Domingo. ----------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 555, de 13/01/2010 � �Larobra�, sito na Av.ª João XXIII, Loja 6, 
Bloco 1, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta, das 09:00 h às 18:30 h, 
ao sábado das 09:30 h às 12:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e 
encerramento semanal ao Domingo. ----------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 554, de 08/01/2010 � �Stand de Automóveis�, de António Santos 
Loureiro Albuquerque, sito na Av.ª António Monteiro, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e 
encerramento semanal ao Domingo. ----------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 674, de 18/01/2010 � �Hortipet�, de Natália M. B. Pais Santos 
Rocha, sito na Rua do Comércio, n.º 115, em Canas de Senhorim, 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 e 
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das 15:00 h às 18:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento 
semanal ao Domingo. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 673, de 18/01/2010 � �Reparações de Motorizadas�, de José 
Gouveia Figueiredo, sito no Largo Vasco da Gama, em Nelas, com o horário de funcionamento 
de segunda a sexta das 09:00 h às 21:00 h, ao sábado das 09:00 h às 14:30 h, com período para 
almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao Domingo. --------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 671, de 18/01/2010 � �Mini Mercado�, de Aurora Conceição Santos 
Loureiro Henriques, sito na Rua do Vale, n.º 22, em Vilar Seco, com o horário de 
funcionamento das 07:00 h às 21:30 h, com período de almoço das 13:30 h às 14:30 h e 
encerramento semanal ao Domingo a partir das 11:30 h. ----------------------------------------------- 
---- À consideração de V. Exa.� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.12.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2010 � APROVAÇÃO                                                                                                                                   
---- Presente uma informação, datada de 18 de Janeiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedidos de renovação dos mapas de horário para o ano de 2010. -------------------------------
---- 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. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a), do artigo 7.º, do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-
bares, self-services e estabelecimentos análogos), poderão estar abertos até às 02 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 422, de 11/01/2010 � �Café�, de Maria Olívia Alves Fernandes, sito 
na Av.ª Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º 38, em Nelas, com o horário de funcionamento das 08:00 
h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 336, de 08/01/2010 � �Café Snack Bar�, de Maria de Lurdes 
Ferreira Abrantes, sito na rua do Cruzeiro, em Carvalhal Redondo, com o horário de 
funcionamento das 08:00 às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal à 
Quarta-Feira. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 89, de 05/01/2010 � �Cabeleireiro�, de Ana Maria Loureiro Alves, 
sito na Av.ª do Pombal, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta, das 
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09:00 h às 20:00 h, ao sábado das 08:30 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 
14:00 h e encerramento semanal à Segunda-Feira. ------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 232, de 07/01/2010 � �Barbearia�, de Alberto Mendes de Brito, sito 
na Rua do Comércio, n.º 89, em Canas de Senhorim, 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 13:00 h às 15:00 h e encerramento semanal ao Domingo. --------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 493, de 12/01/2010 � �Mini Mercado São Pedro�, de Laurinda 
Rodrigues Oliveira Almeida, sito na Rua D. Afonso Henriques, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 08:00 h às 24:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 14:00 h e 
encerramento semanal ao Domingo a partir das 13:00 h. ----------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 377, de 11/01/2010 � �Loja dos Trezentos e Outros�, de Luís Filipe 
Pinto Santos, sito na Rua do Rossio, n.º 55, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento das 08:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 14:30 h e 
encerramento semanal ao Domingo. ----------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 31, de 04/01/2010 � �Loja Chinesa�, de Ni Xu Qian, sito na Rua da 
Estação, n.º 58, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 20:00 
h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 78, de 05/01/2010 � �Estudos e Projectos�, de Carlos M. L. C. 
Machado, Ld.ª, sito na Urbanização Ruivo, Lote 1, Loja C, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 09:00 h às 18:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e 
encerramento semanal ao Sábado e Domingo. ----------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 103, de 05/01/2010 � �Tabacaria Tente a Sorte�, sito na Rua Luís 
de Camões, n.º 13, em Nelas, com o horário de funcionamento das 08:00 h às 20:00 h, sem 
paragem para almoço e encerramento semanal ao Domingo à tarde. --------------------------------- 
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.13.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2010 � APROVAÇÃO    
---- Presente uma informação, datada de 01 de Fevereiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedidos de renovação dos mapas de horário para o ano de 2010. -------------------------------
---- 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. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea b), do artigo 7.º, do mesmo regulamento, em 
conjugação com a deliberação camarária de 13 de Abril de 2005, os estabelecimentos de 
bebidas (bares), poderão estar abertos até às 04 horas às sextas-feiras, sábados e vésperas de 
feriados e até às 02 horas nos restantes dias. -------------------------------------------------------------- 
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---- III. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 18.076, de 21/12/2009 � �Bar Summer Night�, de Camila Farago 
Boaventura, sito na Rua das Flores, em Nelas, com o horário de funcionamento das 06:00 h às 
02:00 h, de domingo a quinta-feira e das 06:00 h às 04:00 h à Sexta-Feira, Sábado e véspera de 
feriados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 824, de 19/01/2010 � �Bar, Pizzaria e Gelataria�, da firma Olindo 
Amaral, Ld.ª, sito no Largo de Santo António, Loja A, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 06:00 às 02:00 h, de Domingo a Quinta-Feira e das 06:00 h às 04:00 h à 
Sexta-Feira, Sábado e véspera de feriados. --------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1474, de 29/01/2010 � �Bar Forum�, de Nuno Manuel Pêgas 
Amaral, sito na Rua do Pombal, n.º 23, em Nelas, com o horário de funcionamento das 06:00 às 
02:00 h, de Domingo a Quinta-Feira e das 06:00 h às 04:00 h à Sexta-Feira, Sábado e véspera 
de feriados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 822, de 19/01/2010 � �Escrita Bar, Ld.ª�, sito no Largo João de 
Deus, em Nelas, com o horário de funcionamento das 06:00 às 02:00 h, de Domingo a Quinta-
Feira e das 06:00 h às 04:00 h à Sexta-Feira, Sábado e véspera de feriados. ------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1499, de 29/01/2010 � �Altus Bar, Ld.ª�, sito no Edifício Grão 
Vasco, em Nelas, com o horário de funcionamento das 06:00 às 02:00 h, de Domingo a Quinta-
Feira e das 06:00 h às 04:00 h à Sexta-Feira, Sábado e véspera de feriados. ------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1473, de 29/01/2010 � �Café Avenida�, de Fernando Sampaio, sito 
na Av.ª Viscondessa Taveiro, n.º 6, em Santar, com o horário de funcionamento das 08:00 h às 
02:00 h, sem período para almoço e encerramento semanal. ------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 585, de 14/01/2010 � �Bar�, de Paulo Alexandre Gonçalves 
Loureiro, sito na Rua da Estação, n.º 142, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento das 20:00 h às 02:00 h, de Domingo a Quinta-Feira e das 06:00 h às 04:00 h às 
Sextas-Feiras, Sábados e véspera de feriados. ------------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 1016, de 22/01/2010 � �Café Rossio�, de Eduardo Manuel Pais de 
Sousa Araújo, sito no Largo do Rossio, em Aguieira, com o horário de funcionamento das 
08:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ----------------------------- 
---- À consideração de V. Exa.� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ENCERRAMENTO 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião às 
dezasseis horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente acta que foi lida em voz alta por 
mim, __________________________________________, Coordenador Técnico de Expediente 
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Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, 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 e Arquivo, 

 
__________________________________________ 


