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ACTA N.º 5 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

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

 
---- Aos nove dias do mês de Março 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 23 de Fevereiro 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: 79.815,49 � (setenta e nove mil oitocentos e 
quinze euros e quarenta e nove cêntimos); - De operações extra orçamentais: 188.538,64 � 
(cento e oitenta e oito mil quinhentos e trinta e oito euros e sessenta e quatro cêntimos). --------- 
 

INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA 
 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou o seguinte assunto para ser incluído na Ordem 
do Dia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Preenchimento de dois lugares de Professores � Actividades de Enriquecimento Curricular 
� Reserva de Recrutamento Interna � Aprovação. ------------------------------------------------------- 
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre este assunto, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-lo na ordem de trabalhos da 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 
 
---- A Senhora Presidente informou a Câmara que, no dia 08 de Março de 2010, se tinha 
deslocado a Lisboa para uma reunião com os Senhores, Ministro das Obras Públicas, 
Transportes e Comunicações, Secretário de Estado das Obras Públicas, Dr. Paulo Campos e 
com mais seis representantes de Municípios da Região, que demorou cerca de duas horas e na 
qual foi discutida a construção do IC37. Informou, também que nessa mesma reunião e 
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contrariamente ao anunciado pela Comunicação Social, lhe foi comunicado que a construção do 
IC 37 não se encontrava suspensa mas, sim, na fase de estudo de impacto ambiental e que, logo 
que esse estudo se encontre concluído será marcada nova reunião. Disse também que o Senhor 
Ministro das Obras Públicas manifestou interesse em deslocar-se à região e percorrer, 
pessoalmente, a estrada Nelas � Viseu, para se inteirar das dificuldades de trânsito nessa via, o 
que a deixou muito satisfeita. Informou, ainda, que questionou o Senhor Ministro pelo facto de, 
apenas o troço Canas de Senhorim � Mangualde, do IC 12, passar a ser portajado, ao que lhe foi 
respondido que o assunto iria ser estudado pelo Senhor Secretário de Estado das Obras 
Públicas, Dr. Paulo Campos. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral agradeceu a informação prestada pela 
Senhora Presidente da Câmara e congratulou-se com o facto da construção do IC37 não estar 
suspensa e solicitou-lhe para que pressione o Governo no sentido de que o início da obra não 
seja muito demorado. Afirmou também que lhe parecia positiva a abertura do Senhor Ministro 
das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, relativamente à construção do IC 37 e que 
entendia que devia ser dado prioridade à construção do troço Nelas � Viseu. ----------------  

 
ORDEM DO DIA 

 
1 � OBRAS PÚBLICAS 

 
1.1.CONSTRUÇÃO DA LIGAÇÃO DA ROTUNDA DAS EIRAS À E.N. N.º 234, EM 
NELAS � MINUTA DO CONTRATO � APROVAÇÃO 
---- Presente a minuta do contrato da empreitada da Construção da Ligação da Rotunda das 
Eiras à E. N. n.º 234, em Nelas, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------ 
---- �MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA DA CONSTRUÇÃO DA LIGAÇÃO 
DA ROTUNDA DAS EIRAS À EN 234, EM NELAS -------------------------------------------------
---- (Concurso Público nos termos do artigo 130.º e seguintes do Código dos Contratos Públicos 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro) ----------------------------------------------
---- Nos Paços do Município de Nelas, onde para o efeito se encontrava a Senhora Dr.ª. Isaura 
Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, casada, residente na Rua das Flores, n.º 39, na Vila, 
Freguesia e Concelho de Nelas, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Nelas, em 
representação do Município, no uso da competência que lhe é conferida pelo disposto no artigo 
68º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei número 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, pessoa com o cartão de identificação de pessoa colectiva nº. 506834166 e  o Assistente 
Técnico, António Manuel Neves da Costa, nomeado por seu despacho de � de ���. de 
2010, como oficial público, para a celebração deste acto, compareceu o Senhor António Carlos 
Marques Lemos, casado, natural de Viseu, freguesia de Santa Maria de Viseu, concelho de 
Viseu, portador do Bilhete  de Identidade, nº 6662466,  Emitido  pelo Arquivo de Identificação 
de Viseu, em 03/09/2003,  válido até 03/09/2013, contribuinte fiscal n.º 178942740, que 
outorga na qualidade de Presidente do Conselho de Administração e em representação da 
Sociedade Anónima denominada Embeiral � Empreiteiros das Beiras, S.A., com sede na Recta 
da Ribeira, Travanca de Bodiosa, Bodiosa, Viseu, titular do cartão de identificação de pessoa 
colectiva n.º 501559914, com o capital social de  750.000,00 �, matriculada na Conservatória 
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do  Registo Comercial de Viseu , sob o n.º 501559914, conforme verifiquei por fotocópia de 
uma certidão permanente extraída via Internet em 24 de Fevereiro  de 2010, documento que 
arquivo, onde verifiquei os poderes do Presidente do Conselho de Administração para este acto, 
a fim de ser celebrado o contrato que se regerá pelas disposições legais, pelas cláusulas do 
caderno de encargos e ainda pelas seguintes: -------------------------------------------------------------
---- PRIMEIRA � Pela primeira outorgante foi dito que por seu Despacho de 08 de Janeiro de 
2010, ratificado em reunião de Câmara em nove de Fevereiro de dois mil e dez, face ao 
Relatório final de apreciação das propostas concorrentes, do qual foi dado conhecimento à 
Câmara em vinte e seis de Janeiro de dois mil e dez, que arquivo e fica a fazer parte integrante 
deste contrato, adjudica à sociedade representada do segundo outorgante � Embeiral � 
Empreiteiros das Beiras, S.A., a empreitada de Construção da Ligação da Rotunda das Eiras à 
EN 234, em Nelas, conforme proposta apresentada pela sociedade adjudicatária, datada de sete 
de Outubro de 2009, que arquivo e fica a fazer parte integrante deste contrato; ---------------------
---- SEGUNDA: O contrato diz respeito à empreitada de Construção da Ligação da Rotunda das 
Eiras à EN 234, em Nelas, de acordo com as especificações técnicas previstas no caderno de 
encargos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- TERCEIRA: � A Empreitada atrás indicada é adjudicada pelo valor global, de 894.480,54� 
(Oitocentos e noventa e quatro mil quatrocentos e oitenta euros e cinquenta e quatro cêntimos), 
acrescida de Imposto Sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor, de harmonia com a 
proposta apresentada pelo segundo outorgante e em conformidade com o relatório final 
elaborado pelo júri em seis de Janeiro de dois mil e dez, ficando estas obras sujeiras às 
disposições gerais e especiais do caderno de encargos da empreitada atrás referida, documentos 
esses anexos ao presente contrato e que depois de devidamente rubricados pelas partes, dele 
ficam a fazer parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Os pagamentos serão efectuados após o � visto� do Tribunal de Contas a incidir sobre o 
contrato e mediante os autos elaborados pela Divisão de Projectos e Planeamento Municipal 
desta Câmara Municipal e devidamente aprovados; ----------------------------------------------------- 
---- QUARTA: - Que a minuta deste contrato foi aprovada em reunião de Câmara Municipal de 
� de ��. de 2010; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- QUINTA: Que as obras se iniciarão após a celebração deste contrato e com a assinatura do 
respectivo auto de consignação desta empreitada, sendo o prazo de execução desta empreitada 
de quinze meses, a contar da data da assinatura do referido auto de consignação desta 
empreitada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- SEXTA: O encargo total resultante deste contrato acrescido do IVA é de 939.204,57 � 
(Novecentos e trinta e nove mil duzentos e quatro euros e cinquenta e sete cêntimos), estando 
previsto para o presente ano económico o valor de 626.136,38 � (Seiscentos e vinte e seis mil 
cento e trinta e seis euros e trinta e oito cêntimos) e tem cabimento orçamental, que fica cativo, 
pela rubrica: Classificação Orgânica: 04; Classificação Económica: 07010408 � Viação rural, 
cuja dotação é para o corrente ano e para esta obra de 1.645.024,00 � (Um milhão seiscentos e 
quarenta e cinco mil e vinte e quatro euros) e a dotação disponível de 857.038,29 � (Oitocentos 
e cinquenta e sete mil trinta e oito euros e vinte e nove cêntimos), ficando cativo, para este 
contrato, o valor de 626.136,38 � (Seiscentos e vinte e seis mil cento e trinta e seis euros e trinta 
e oito cêntimos), dos quais serão suportados pelo QREN do Município de Nelas o valor de 
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523.357,72 � (Quinhentos e vinte três mil trezentos e cinquenta e sete euros e setenta e dois 
cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O encargo previsto para o ano económico de 2011, no valor de 313.068,19 � (Trezentos e 
treze mil sessenta e oito euros e dezanove cêntimos), será suportado pela mesma rubrica, 
através de dotações a inscrever no orçamento de funcionamento da mesma entidade, dos quais 
serão suportados pelo QREN do Município de Nelas o valor de 261.678,84 � (Duzentos e 
sessenta e um mil seiscentos e setenta e oito euros e oitenta e quatro cêntimos). -------------------
---- SÉTIMA: Foi apresentada caução, para cumprimento do presente contrato, no montante de 
44.724,02 � (Quarenta e quatro mil setecentos e vinte e quatro euros e dois cêntimos), 
correspondente a 5% do montante total do preço contratual, com exclusão do IVA, através de 
garantia bancária n.ºGAR/10300222, emitida em catorze de Janeiro de dois mil e dez pelo 
BANCO BPI, SA. que fica anexo a este contrato. ------------------------------------------------------ 
---- OITAVA: Fazem parte integrante do contrato o Caderno de Encargos e a proposta 
adjudicada, devidamente rubricados pelas partes, os suprimentos dos erros e das omissões do 
caderno de encargos identificados pelos concorrentes e aceites pelo adjudicante, bem como os 
esclarecimentos e as rectificações relativos ao caderno de encargos; ---------------------------------
---- Os trabalhos objecto deste contrato, foram adjudicados à representada do segundo 
outorgante, mediante prévia realização de �Concurso Público� CPU 1/09-E, nos termos do 
disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º, no artigo 18.º e no 19.º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Fevereiro e através do relatório final 
datado de seis de Janeiro de dois mil e dez, aprovado por ratificação dos despachos de 
autorização da abertura do procedimento e adjudicação da Câmara Municipal de Nelas em nove 
de Fevereiro de dois mil e dez. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Em tudo o mais aplicar-se-ão as restantes normas constantes do CCP, aprovado pelo 
Decreto-Lei nº. 18/2008, de 29 de Janeiro, do Convite e do Caderno de Encargos. ----- Em caso 
de litígio o foro competente é o da Comarca de Nelas. --------------------------------------------------
---- O Empreiteiro compromete-se, também, a cumprir as determinações legais relativas ao 
pagamento de salários, contribuições para a Previdência e demais encargos. ------------------------
---- Pelo segundo outorgante foi declarado, que, sendo do inteiro conhecimento dele, 
Outorgante e da sua representada as cláusulas mencionadas, bem como as constantes de todos 
os elementos que integram este contrato, aceita em nome da sua referida representada, o 
presente contrato, tal como está exarado, respondendo pelo seu cumprimento os bens da mesma 
sociedade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O segundo outorgante fez prova de que se encontra regularizada a situação contributiva da 
sua representada perante a Segurança Social, por declaração emitida pelo Serviço Segurança 
Social Directa - Instituto de Segurança Social, I.P., datada de 29 de Janeiro de 2010. ------------- 
---- Ficam ainda arquivados no processo de concurso: Fotocópia da Certidão comprovativa que 
não é devedor ao Estado de quaisquer contribuições ou impostos, passada pelo Serviço de 
Finanças de Viseu -1, em 02 de Fevereiro de 2010; Os Certificados do Registo Criminal de, 
António Carlos Marques Lemos e da Empresa Embeiral � Empreiteiros das Beiras, S.A. 
emitidos respectivamente em 07 e 11 de Janeiro de 2010 pela Direcção-Geral da Administração 
da Justiça, onde certifica que nada consta em nome dos referidos; declaração prevista na alínea 



 
Fls.__________ 

Reunião de 09-03-2010 

 

5 

a) do nº.1 do artigo 81 do CCP, conforme anexo II do referido código; Alvará de Construção n.º 
2170, válido até 31 /01 /2011; -------------------------------------------------------------------------- 
---- Para todos os efeitos legais e da adjudicação em causa vai o presente contrato ser assinado 
pelos seus intervenientes, depois de lido em voz alta, na presença simultânea de todos e 
explicado o seu conteúdo e efeitos, por mim _______________________, Assistente Técnico, 
nomeado como oficial público deste acto. ---------------------------------------------------------------- 
---- Paços do Município de Nelas, � de ������. de 2010. ------------------------------------
---- A Primeira Outorgante, _____________________________________ -------------------------
---- O Segundo Outorgante, _____________________________________ -------------------------
---- Imposto de Selo de Verba do Contrato, Pago através da guia de receita eventual, N.º �.., de    
__/___ /2010.� ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato da empreitada de 
Construção da Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas, atrás descrita. ------------ 

2 � ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
 
2.1.AMPLIAÇÃO DE REDE BT/IP NA RUA DAS AMOREIRAS, NA ESTRADA DE 
MOREIRA DE BAIXO - PISÃO, FREGUESIA DE MOREIRA � ORÇAMENTO � 
APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento n.º 260/2010, no valor de 
251,23 �, apresentado pela EDP Distribuição - Energia, S.A., para ampliação de Rede BT/IP, na 
Rua das Amoreiras, Estrada Moreira de Baixo - Pisão, Freguesia de Moreira e autorizou o seu 
pagamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.2.AMPLIAÇÃO DE REDE BT/IP NA QUINTA DO SALGUEIRAL, LUGAR E 
FREGUESIA DE CARVALHAL REDONDO � ORÇAMENTO � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento n.º 259/2010, no valor de 
2.828,17 �, apresentado pela EDP Distribuição - Energia, S.A., para ampliação de Rede BT/IP, 
na Quinta do Salgueiral, lugar e Freguesia de Carvalhal Redondo e autorizou o seu pagamento. 
2.3.AMPLIAÇÃO DE REDE BT/IP NA RUA DAS EIRAS, LUGAR E FREGUESIA DE 
CARVALHAL REDONDO � ORÇAMENTO � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento n.º 258/2010, no valor de 
215,34 �, apresentado pela EDP Distribuição - Energia, S.A., para ampliação de Rede BT/IP, na 
Rua das Eiras, lugar e Freguesia de Carvalhal Redondo e autorizou o seu pagamento. ------------ 
 

3 � SUBSÍDIOS 
 
3.1.SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL � DIRECÇÃO REGIONAL DE VISEU � CONVÍVIO DE ASSOCIADOS � 
PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO - APROVAÇÃO 
---- Presente o ofício n.º 90, datado de 18 de Janeiro de 2010, do Sindicato Nacional dos 
Trabalhadores da Administração Local � Direcção Regional de Viseu, com sede em 
Mangualde, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------- 
---- Convívio de Associados -------------------------------------------------------------------------------- 
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---- A exemplo dos anos anteriores, vai esta Direcção Regional do STAL, levar a efeito, no mês 
de Maio, mais um Convívio Regional de Associados, tendo sempre como principal objectivo a 
confraternização entre os trabalhadores, seus familiares e Autarcas do nosso Distrito. ------------
---- É preocupação da Organização deste evento a escolha de um local onde predomine a beleza 
paisagística. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim e em reunião de Departamento, foi apontada a Vila de Nelas como primeira escolha 
para a realização deste Convívio. --------------------------------------------------------------------------- 
---- Para o efeito e porque é uma iniciativa que acarreta muitos gastos, solicitamos a V.ª Ex.ª, na 
qualidade de mui digna Presidente dessa Vila, um apoio financeiro para podermos fazer face a 
todas as despesas inerentes a esta iniciativa.� ------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, não atribuir qualquer subsídio, por falta de 
enquadramento orçamental legal, aprovando, no entanto, prestar os apoios logísticos ao referido 
convívio, que forem solicitados pelos Delegados Sindicais, funcionários desta Câmara 
Municipal, para que, o referido convívio, venha a ter o êxito que dignifique o Concelho de 
Nelas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4 � DIVERSOS 
 
4.1.GRUPO DESPORTIVO E RECREIO DE CANAS DE SENHORIM � BALANCETE 
2008 � 2009 � CONHECIMENTO 
---- Presente um Balancete, referente à época desportiva de 2008/2009, do Grupo Desportivo e 
Recreio de Canas de Senhorim, o qual apresenta um saldo, em 31 de Maio de 2009, de 7.716,50 
�. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas louvou o Grupo Desportivo 
e Recreio de Canas de Senhorim pelo facto da referida Associação Desportiva ter entregue os 
documentos atrás mencionados, bem como pelo facto de apresentar uma boa situação 
financeira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral pediu vários esclarecimentos ao Senhor 
Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, relativamente a alguns subsídios 
atribuídos pela Câmara Municipal à referida Associação Desportiva, o qual lhos prestou. --------
----- A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------- 
4.2.ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES � APOIO À 
INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PODER LOCAL DEMOCRÁTICO EM TIMOR-
LESTE � APROVAÇÃO 
---- Presente a Circular n.º 15/2010-CC, datado de 22 de Janeiro de 2010, da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, com sede em Coimbra, que a seguir se transcreve: ---------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Urgente � Apoio à Institucionalização do Poder Local Democrático em Timor-Leste --------
---- A cooperação externa e internacional constitui, desde há muito, apanágio da ANMP e dos 
Municípios Portugueses. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Neste contexto, os Municípios, sensíveis aos laços de História, Língua, Cultura e 
Solidariedade que unem os dois países, aderiram ao processo de institucionalização do Poder 
Local Democrático em Timor-Leste, tendo deliberado, no XVIII Congresso da ANMP, apoiar a 
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instalação, monitorização e operacionalização dos órgãos do Poder Local Democrático, 
apostando na formação de funcionários e dirigentes locais daquele País e ainda a consecução de 
projectos � piloto de construção/reabilitação de infra-estruturas. -------------------------------------- 
---- Essa vontade do Poder Local Português em cooperar com Timor-Leste em tão importante 
causa, ficou vertida no Acordo de Cooperação conjunto, celebrado entre a ANMP, o Fórum das 
Autoridades da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (Fórum CPLP) e o Governo de 
Timor-Leste, donde resultou o seguinte plano de acção: ------------------------------------------------
---- Acção A � Instalação, monitorização e operacionalização dos órgãos do Poder Local 
Democrático/Formação de funcionários e dirigentes locais. ------------------------------------------- 
---- 1 � Realização de dois cursos de formação dirigidos a dirigentes e funcionários 
administrativos das futuras autarquias com duração de 170 e 310 horas, respectivamente. --------
---- Os custos destas acções de formação, nomeadamente, os relativos a remuneração de 
formadores, pessoal não docente, bem como despesas com a preparação, desenvolvimento e 
acompanhamento estimam-se em: -------------------------------------------------------------------------- 
---- - Curso de Dirigentes ------------------------------------------------------------------- 69.898,75 �; 
---- - Cursos Administrativos ---------------------------------------------------------------- 90.385,75 �; 
----  - Total ------------------------------------------------------------------------------------ 160.284,50 �.  
---- 2 � Apoio à instalação das quatro primeiras Autarquias em Timor-Leste: Dili, Baucau, 
Bobonaro e Oecusse. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os custos estimados, numa primeira fase, por Município, rondam os 50.000 euros, 
perfazendo um total de 200.000 euros. -------------------------------------------------------------------- 
---- Acção B � Reabilitação do mercado de Baucau ----------------------------------------------------- 
---- O mercado de Baucau, construído em 1938, é um dos mais valiosos exemplos do 
património histórico-arquitectónico de Timor-Leste. Apesar de a sua traça antiga permanecer 
intacta, as condições de habitabilidade são muito deficientes, carecendo, por isso, de 
recuperação. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O projecto de intervenção visará não só, a reabilitação do edifício existente, como também 
a renovação dos espaços existentes, que futuramente acolherão serviços de apoio à cultura, 
educação e formação. Este projecto encontra-se actualmente em fase de adjudicação, prevendo-
se o início das obras no prazo de 90 dias. ----------------------------------------------------------------- 
---- Os custos deste projecto estimam-se em: ------------------------------------------------------------- 
---- - Projecto de Execução: --------------------------------------------------------------------- 50.000 �; 
---- - Empreitada (1.ª fase): -------------------------------------------------------------------- 231.000 �. 
---- - Total ---------------------------------------------------------------------------------------- 281.000 �. 
---- Em face do exposto e em cumprimento da deliberação do XVIII Congresso da ANMP, 
solicitamos a V.ª Ex.ª a comparticipação do Município ao qual V.ª Ex.ª preside, a qual, foi 
calculada de acordo com o critério da sua dimensão, ascendo a 1.250,00 �. -------------------------
---- Importa ainda salientar que as comparticipações alcançadas não cobrirão a totalidade dos 
custos envolvidos, estando por isso já em curso, negociações com outras entidades e fontes de 
financiamento por forma a assegurar o compromisso assumido pela ANMP junto do povo de 
Timor-Leste. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A referida comparticipação deverá ser enviada até ao próximo dia 15 de Março por forma a 
cumprir os compromissos entretanto assumidos.� -------------------------------------------------------
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---- A Senhora Presidente pediu à Câmara, para que o referido assunto fosse retirado da Ordem 
de trabalhos, para assim indagar junto de outras Câmaras Municipais, no sentido de obter 
informação relativamente ao facto de a Câmara Municipal ser obrigada, ou não, a atribuir um 
subsídio resultante de uma deliberação da Associação Nacional de Municípios Portugueses, 
bem como da sua legalidade. --------------------------------------------------------------------------------  
4.3.COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DÃO LAFÕES � ENVIO DE 
MOÇÕES A DOIS MEMBROS DO GOVERNO � CONHECIMENTO 
---- Presente o Ofício-Circular, datado de 25 de Fevereiro de 2010, da Comunidade 
Intermunicipal da Região Dão Lafões, com sede em Tondela, que a seguir se transcreve: --------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------- 
---- Envio de Moções ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para conhecimento de V.ª Ex.ª, junto se remetem cópias dos ofícios enviados, nesta data, ao 
Senhor Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações e ao Senhor Ministro da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. ------------------------------------------------------------------- 
---- Disponível para qualquer esclarecimento adicional que V.ª Ex.ª entenda por conveniente.� -
---- Anexo ao ofício atrás descrito, encontra-se o ofício n.º 17/NM, datado de 25 de Fevereiro 
de 2010, enviado pelo Secretário Executivo da CIMRDL a Sua Excelência o Senhor Ministro 
das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, que a seguir se transcreve: ---------------------- 
---- �Senhor Ministro das Obras Públicas ----------------------------------------------------------------- 
---- Excelência ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Solicita-me o Senhor Presidente da Assembleia Intermunicipal, Dr. António Almeida 
Henriques, que remeta a V.ª Ex.ª cópia da moção aprovada, por unanimidade, na Assembleia 
Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões, realizada no passado dia 
22 de Janeiro.� ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Moção ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões, 
reunida em 22 de Janeiro de 2010, delibera: -------------------------------------------------------------- 
---- 1. Manifestar uma enorme indignação por mais uma vez ter sido adiado o prazo para 
entrega de propostas no âmbito do concurso para a concessão da auto-estrada Viseu-Coimbra, o 
que eleva para três, os adiamentos nos últimos três meses, para além da anterior anulação do 
concurso; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Solicitar ao Governo, com carácter de extrema urgência, uma profunda intervenção de 
manutenção no actual IP3, de forma a eliminar a enorme quantidade de buracos que surgem 
diariamente e que continuam a provocar vítimas mortais.� --------------------------------------------- 
---- Também se encontra anexo ao ofício acima descrito, o ofício n.º 24/NM, datado de 25 de 
Fevereiro de 2010, enviado pelo Secretário Executivo da CIMRDL a Sua Excelência o Senhor 
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que a seguir se transcreve: -------------------- 
---- �Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior -------------------------------------- 
---- Excelência ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Solicita-me o Senhor Presidente da Assembleia Intermunicipal, Dr. António Almeida 
Henriques, que remeta a V.ª Ex.ª cópia da moção aprovada, por maioria, na Assembleia 
Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões, realizada no passado dia 
22 de Janeiro.� ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- �Moção ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Considerando que a criação da Universidade Pública seria um elemento verdadeiramente 
estruturante e impulsionador do desenvolvimento da Região. -----------------------------------------
---- - Considerando que a viabilidade da Universidade tem sido amplamente demonstrada por 
vários estudos técnico-científicos. --------------------------------------------------------------------------
---- - Considerando que esta reivindicação é uma justa aspiração dos nossos concidadãos, dos 
autarcas, dos agentes políticos, económicos, sociais e culturais. ---------------------------------------
---- - Considerando que a responsabilidade do Ensino Superior, bem público essencial, compete 
prioritariamente à Administração Central, que no caso concreto de Viseu, tem uma 
responsabilidade acrescida atendendo ao histórico do processo, aos sucessivos atrasos e 
alheamentos do passado. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões, 
reunida em 22 de Janeiro de 2010, delibera o seguinte: -------------------------------------------------
---- 1 � Manifestar a necessidade imperiosa da criação da Universidade Pública de Viseu, 
elemento fundamental e imprescindível ao desenvolvimento e progresso da Região. --------------
---- Uma Universidade de Excelência que potencia e se articula com o Ensino Superior 
existente na Região, aproveitando-se sinergias e complementaridades. ------------------------------
---- 2 � Solicitar ao Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior uma resposta, 
num período aceitável, a esta justa reivindicação da Região. -------------------------------------------
---- 3 � Dar conhecimento às seguintes entidades: -------------------------------------------------------
---- Suas Excelências o Senhor Presidente da República, o Senhor Presidente da Assembleia da 
República e o Senhor Primeiro Ministro. ------------------------------------------------------------------
---- Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Senhores Presidente de Câmara 
Municipal e Assembleia Municipal e Senhor Governador Civil do Distrito de Viseu.� ------------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
4.4.PEDIDO DE PAGAMENTO, FRACCIONADO, DE DÍVIDA DE ÁGUA. 
REQUERENTE: WANDER PEREIRA DOS SANTOS � APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento, datado de 15 de Fevereiro de 2010, de Wander Pereira dos 
Santos, residente na Rua Serra da Estrela, Edifício Grão Vasco, Bloco A, 4.º Dt.º, na Vila, 
Freguesia e Concelho de Nelas, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------- 
---- �Vem requerer a V.ª Ex.ª o pagamento parcelado da dívida de água, em nome da 
consumidora acima indicado, no valor de 122,13 �, por neste momento me encontrar em 
dificuldade económica.� ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente também uma informação, datada de 15 de Fevereiro de 2010 e emitida pelo 
Serviço de Execuções Fiscais, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
---- �Pedido de pagamento fraccionado de dívida de água em execução fiscal ---------------------- 
---- Relativamente ao pedido a solicitar que seja autorizado o pagamento fraccionado de uma 
dívida de água em nome de Wander Pereira dos Santos, informa-se que a requerente tem 4 
meses de consumo de água domiciliária em dívida, perfazendo o montante de 122,13 �, ao qual 
acrescem os respectivos juros de mora, que só são calculados à data do pagamento. ---------------
---- À superior consideração de V/ Exa.� ------------------------------------------------------------------ 
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---- Presente ainda uma informação, datada de 02 de Março de 2010, do Senhor Coordenador 
Técnico de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e 
Financeira, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de pagamento, fraccionado, de dívida de água, em Execução Fiscal. Requerente: 
Wander Pereira dos Santos. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o n.º 1, do art.º 196.º, do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
�as dívidas exigíveis em Processos Executivos poderão ser pagas em prestações mensais e 
iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão de execução fiscal�. ----
---- O n.º 4 do referido artigo determina que, �o pagamento em prestações pode ser autorizado 
desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica, não pode solver a dívida 
de uma só vez, não devendo o número de prestações, em caso algum, exceder 36 (trinta e seis), 
nem o valor de qualquer delas ser inferior a uma unidade de conta, (96,00 euros) no momento 
da autorização. � ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, se o executado estiver nas condições previstas no n.º 4 do art.º acima citado, parece-
me aceitável a possibilidade de ser autorizado o pagamento da dívida do requerente, no valor de 
122,13 euros, desde que assegure o pagamento mensal do consumo actual. -------------------------
---- No entanto, a Excelentíssima Câmara, superiormente, decidirá.� ---------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da água consumida pela 
requerente Wander Pereira dos Santos, no valor de 122,13 �, em prestações mensais, desde que 
se cumpra o previsto na lei e nos termos e de acordo com a informação do Senhor Coordenador 
Técnico de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e 
Financeira, atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------ 
  

5 � PESSOAL 
 

5.1. PREENCHIMENTO DE DOIS LUGARES DE PROFESSORES � ACTIVIDADES 
DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR � RESERVA DE RECRUTAMENTO 
INTERNA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 25 de Fevereiro de 2010, da Técnica Superior de 
Recursos Humanos, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------
---- Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal Dra. Isaura Pedro -----------------------------------
---- C/c - Sr. Vereador, Dr. Osvaldo Seixas ---------------------------------------------------------------
---- Preenchimento de dois Lugares de Professores � Actividades de Enriquecimento Curricular 
- Reserva de Recrutamento Interna -------------------------------------------------------------------------
---- Em 28 de Julho de 2009, foi aberto por aviso n.º 144/2009, publicado em D.R. 2.ª Série um 
procedimento concursal de recrutamento para o preenchimento de vários postos de trabalho de 
Professores, da carreira geral de Técnico Superior, em regime de contrato de trabalho a tempo 
determinado a tempo parcial, para as Actividades de Enriquecimento Curricular. Tendo sido 
constituída uma reserva de recrutamento interna, nos termos do n.º 1, do artigo 40.º da Portaria 
n.º83-A/2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em virtude da colocação de alguns Professores no Concurso Nacional/Oferta Escola, foi 
necessário proceder à sua substituição, havendo necessidade de ocupar mais um posto de 
trabalho, na área de Expressões Artísticas e um na área de Inglês, no âmbito do procedimento 
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concursal aberto em 2009, com lista de reserva de recrutamento interna homologada, e tendo 
esta reserva validade de 18 meses, nos termos do n.º 2, do artigo 40.º, da Portaria n.º83-A/2009, 
o recrutamento para o lugar em causa opera-se nos termos do previsto na alínea d), do n.º 1, do 
artigo 54.º e no 55.º, da LVCR. -----------------------------------------------------------------------------
----- Havendo no Mapa de Pessoal um lugar vago, de Técnico Superior, da carreira geral de 
Técnico Superior, devidamente cabimentado, e tendo em conta o disposto no n.º 2, do artigo 6.º, 
e alínea b), dos n.ºs 1, 3 e 4, do artigo 7.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, as verbas 
orçamentais dos serviços afectas a despesas com pessoal destinam-se a suportar os encargos 
com o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho previstos, e 
não ocupados, nos mapas de pessoal aprovados. ---------------------------------------------------------
---- Considerando que no mapa de pessoal, aprovado em sessão ordinária da Assembleia 
Municipal, em 11 de Dezembro de 2009, essas despesas foram previstas e, que a ocupação dos 
lugares é fundamental para a Autarquia, para garantir o normal funcionamento dos serviços, sou 
a propor a V. Exa. autorização para o preenchimento dos postos de trabalho em causa. -----------
---- V. Exa. superiormente decidirá.� ---------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara prestou um breve esclarecimento sobre o assunto. ---------  
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral declarou que se ia abster na votação deste 
assunto, em virtude de ser a terceira vez que assuntos desta natureza vinham à Reunião de 
Câmara fora da Ordem de Trabalhos e, assim, não ter tido tempo para os estudar. -----------------  
---- A Câmara deliberou, por maioria, com seis 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, Hélder José Gomes Ambrósio 
e Dr. Jorge David Sousa Paiva e uma abstenção, do Senhor Vereador Adelino José Borges 
Amaral, prover dois lugares de Professores para Actividades de Enriquecimento Curricular, 
com candidatos da reserva de recrutamento interna, aprovados em concursos anteriores, nos 
termos e de acordo com a informação da Técnica Superior de Recursos Humanos, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

6 - CONTABILIDADE 
 
6.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Fevereiro de 2010, no total de 627.288,26 � (seiscentos e vinte e sete mil 
duzentos e oitenta e oito euros e vinte e seis cêntimos), referente a Operações Orçamentais e no 
total de 49.803,93 � (quarenta e nove mil oitocentos e três euros e noventa e três cêntimos), 
referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de 
Contabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.2.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 4, e às Grandes Opções do Plano para o mesmo ano de 2010, n.º 3, as quais ficam 
anexas a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------- 



 
Fls.__________ 

Reunião de 09-03-2010 

 

12 

6.3.PAGAMENTO DE REFEIÇÕES A ENTIDADE FORNECEDORA 
RELATIVAMENTE ÀS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO CONCELHO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 25 de Fevereiro de 2010, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------- 
---- �Pagamento de refeições à entidade fornecedora relativamente às Escolas do Primeiro Ciclo 
do Concelho --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos 
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de acordo com o Despacho n.º 22251/05, de 25 de 
Outubro, este serviço sugere para apreciação de V.ª Ex.ª e posterior aprovação, a seguinte 
transferência de verba, relativa ao remanescente das refeições servidas pela Santa Casa da 
Misericórdia de Santar às Escolas e Jardins-de-Infância de Senhorim, Vila Ruiva e Aguieira, 
referentes ao ano lectivo de 2008/2009. ------------------------------------------------------------------- 
---- Santa Casa da Misericórdia de Santar: ---------------------------------------------------------------- 
---- - Total de refeições servidas: 11.282. ----------------------------------------------------------------- 
---- Total: 5.641,00 �.� --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas informou que, no caso da 
Santa Casa da Misericórdia de Santar, como há deslocações adicionais na entrega das refeições 
aos alunos, há lugar a um complemento de mais 50 cêntimos no valor de cada refeição 
fornecida por aquela entidade. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento do valor de 5.641,00 euros à Santa Casa da 
Misericórdia de Santar, referente ao pagamento de mais 50 cêntimos por cada refeição 
fornecida por aquela entidade aos alunos de algumas Escolas do 1.º Ciclo do Concelho. -------- 

 
7 - OBRAS PARTICULARES 

 
7.1.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 
7.1.1.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 15 e 26 de Fevereiro de 2010, a qual fica anexa à acta (Anexo II), fazendo dela parte 
integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.1.2.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 15 e 26 de Fevereiro de 2010, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo dela parte 
integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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7.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES 
HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, ENTRADOS NOS 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS PARTICULARES � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelos Serviços Administrativos de 
Obras Particulares referente a processos de licenciamentos e autorizações administrativas de 
obras, loteamentos, destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados 
nos Serviços Administrativos de Obras Particulares no período compreendido entre 15 e 26 de 
Fevereiro de 2010, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ----------
7.2.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DO N.º 2, DO ART.º 71.º, DO DECRETO-LEI 
N.º 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, NA REDACÇÃO QUE LHE FOI DADA PELA LEI 
N.º 60/2007, DE 04 DE SETEMBRO � APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos processos de edificação, 
precedidos de audiência prévia, nos termos do n.º 2, do art.º 71.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 60/2007, de 04 de Setembro, no 
período compreendido entre 18 de Fevereiro de 2010 e 02 de Março de 2010, constantes na 
relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo V), 
fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------- 
7.3.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 
� PARECER JURÍDICO - APROVAÇÃO 
---- Na sequência da deliberação tomada em reunião ordinária do Executivo, realizada em 09 de 
Fevereiro de 2010, em que o assunto em análise foi retirado 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, foi presente à reunião um parecer jurídico, datado de 17 
de Fevereiro, emitido pela Jurista Estagiária desta Câmara Municipal, que a seguir se 
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Licenciamento administrativo: Construção de edifício multifamiliar com comércio no R/C 
� Legalização. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Vem o requerente, IHALE � Construções, Compra e Venda de Imóveis, Lda., através do 
seu liquidatário judicial, solicitar a renovação do processo de licenciamento administrativo para 
erigir um edifício multifamiliar com comércio no R/C, em Canas de Senhorim. --------------------
---- Após análise da informação elaborada pelo Sr. Eng.º João Luís Borges de Almeida Ferreira, 
verificamos que em 11/02/2003 foi solicitada a licença para erigir o edifício citado em epígrafe, 
tendo sido apresentado o projecto de arquitectura em conformidade com a Portaria n.º 
1110/2001, de 19 de Setembro, bem como o projecto de especialidade de Betão Armado, 
Acústico, Isolamento Térmico e de Exaustão e ventilação de fumos e gases de combustão. ------
---- O pedido foi indeferido com fundamento no artigo 24.º/1, alínea a), do Decreto-Lei nº 
555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 177/2001, de 4 de Junho, 
por violação das condições de licenciamento e edificações enunciadas no Regulamento do PDM 
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de Nelas, no que respeita às áreas de implantação e brutas de construção máximas. ---------------
---- No dia 28/11/2009, 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 nº 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. Caso a área de terreno apresentada nesta data 
constasse do primeiro pedido, o licenciamento teria sido deferido, visto que, desta forma, está 
conforme o PDM de Nelas. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Isto é, ficou sanado o vício que deu origem ao indeferimento do primeiro pedido de 
licenciamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os processos de legalização exigem que a pretensão cumpra com as normas em vigor à data 
do novo pedido, datado de 28/11/2009, sendo que o edifício actualmente não cumpre o exigido 
quanto ao isolamento térmico e acústico, condições de acessibilidade e infra-estruturas 
eléctricas e de telecomunicações. Mas, o que é certo é que à data em que o respectivo edifício 
foi erigido (2003) cumpria a legislação em vigor. ------------------------------------------------------- 
---- De forma a regularizar a situação, entende-se que para aprovação do projecto de 
arquitectura se tenham em conta os requisitos existentes à data de entrada do requerimento 
inicial (11/02/2003). ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Desta forma podemos socorrer-nos do artigo 12.º, do Código Civil, ou seja, dispondo a lei 
para o futuro não se aplicarão as disposições supervenientes a factos anteriores à entrada em 
vigor da norma, isto é, à data do primeiro pedido os requisitos legais eram cumpridos, logo os 
que surgiram posteriormente não devem condicionar a concessão da licença. ----------------------
---- De acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo 
Decreto-Lei nº 177/01, de 4 de Junho, e com os Serviços competentes do Município, o projecto 
de arquitectura relativo à construção do referido edifício encontra-se em conformidade com a 
alínea b), do número 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 inserção urbana e paisagística da edificação, bem 
como o uso proposto. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Por isso, a obra não agrava a desconformidade com as normas em vigor. ----------------------- 
---- Face à actual conjuntura, não nos parece razoável demolir o edifício e reconstrui-lo, visto 
que estão em causa os interesses de muitas famílias que investiram o seu dinheiro na aquisição 
de apartamentos neste edifício e que estão a ser penalizados por uma situação que lhes é alheia. 
---- Assim, somos de parecer, salvo melhor opinião, que a Autarquia deve proceder à 
legalização do licenciamento do edifício. Assim se cumprirá, na nossa opinião, o princípio da 
prossecução do interesse público e da protecção dos direitos e interesses dos cidadãos, previsto 
no artigo 4.º, do Código da Procedimento Administrativo.� -------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente afirmou que, face ao parecer jurídico apresentado, já a Câmara 
Municipal tinha uma fundamentação legal para aprovar o assunto em análise. ----------------------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento administrativo, referente à 
construção de edifício multifamiliar, com comércio no rés-do-chão, em Canas de Senhorim, a 
que se refere o processo n.º 156/2009, em que é requerente a firma Ihale � Construções, 
Compra e Venda de Imóveis, Ld.ª, tendo em conta o parecer jurídico, atrás descrito e nos 
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termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, descrita na acta da 
reunião ordinária, desta Câmara Municipal, realizada em 09 de Fevereiro de 2010. --------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que, em 
seu nome pessoal, queria louvar o Executivo Municipal pela forma como este assunto foi 
resolvido, assunto este que já se vinha arrastando há vários anos e também agradecer à Câmara 
Municipal, pelo facto de ao aprovar o assunto em análise estar o resolver um problema de 
várias famílias. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7.4.PEDIDO DE LICENÇA PARA RIPAGEM DE TERRENO. LOCAL: CANAS DE 
SENHORIM. REQUERENTE: MARIA MANUELA CARVALHO ALMEIDA AMARAL 
� APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 26 de Fevereiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de licença para ripagem de terreno. Registo n.º 18.557, de 30/12/2009. Local. 
Canas de Senhorim. Requerente: Maria Manuela Carvalho Almeida Amaral. ---------------------- 
---- I. Solicitação do requerente: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Foi solicitado pelo requerente licença para proceder à destruição do revestimento vegetal 
(ripagem) do seu terreno, sito ao �Vale do Tomé�, em Canas de Senhorim, descrito sob o artigo 
n.º 2.260, a fim de o arborizar com eucaliptos. ---------------------------------------------------------- 
---- II. Parecer dos Serviços: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Sobre o solicitado informo V.ª Ex.ª que: ---------------------------------------------------------- 
---- - a) O terreno em causa localiza-se em Espaço Agrícola, não incluído em RAN ou REN, de 
acordo com o regulamento do PDM de Nelas. -----------------------------------------------------------
---- - b) Foi solicitado parecer à Direcção-Geral dos Recursos Florestais (DGRF), nos termos do 
n.º 2, do artigo 1.º, do Decreto-Lei n.º 139/89, de 28/04. -------------------------------------------- 
---- - c) A ripagem tem como objectivo a plantação de �Eucaliptos Glóbulos�. ---------------------
--- 3. Da sua análise pode-se concluir que: ---------------------------------------------------------------- 
--- - a) A ripagem é permitida em Espaço Florestal, de acordo com o que é referido no artigo 
54.º, do Regulamento do PDM. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- - b) A DGRF emitiu um parecer favorável, de acordo com o parecer com referência 
122/UGFDL/FP/10, de 08/02/2010. ----------------------------------------------------------------------- 
---- - c) O requerente deverá solicitar autorização à Autoridade Florestal Nacional (AFN) para 
plantação de eucaliptos na propriedade em apreço. ------------------------------------------------------ 
---- 3 � Assim, não vejo inconveniente na pretensão. --------------------------------------------------- 
---- Mais informo que o requerente deverá ser informado do parecer da DGRF, com referência 
122/UGFDL/FP/10, de 08/02/2010. ----------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
--- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licença para ripagem de um 
terreno, a fim de ser arborizado com eucaliptos, sito ao Vale do Tomé, inscrito na matriz predial 
rústica da Freguesia de Canas de Senhorim, sob o artigo n.º 2.260, em que é requerente Maria 
Manuela Carvalho Almeida Amaral, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------- 
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7.5.PEDIDO DE LICENÇA PARA RIPAGEM DE TERRENO PARA ARBORIZAÇÃO. 
LOCAIS: CANAS DE SENHORIM E CARVALHAL REDONDO. REQUERENTE: 
MÁRIO JOÃO RODRIGUES PINTO DOS SANTOS � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 26 de Fevereiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licença para ripagem de terreno para arborização. Registo n.º 18.123, de 
21/12/2009. Locais. Canas de Senhorim e Carvalhal Redondo. Requerente: Mário João 
Rodrigues Pinto dos Santos. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Solicitação do requerente: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Foi solicitado pelo requerente licença para proceder à destruição do revestimento vegetal 
dos seus terrenos, sitos ao �Vale do Passo�, Lavoura�, Vale Salgueiro e �Escosa�, em Canas de 
Senhorim e Carvalhal Redondo, Concelho de Nelas, descritos sob os artigos n.º 2.249, 7.331, 
124 e 3.686, respectivamente, a fim de os arborizar com eucaliptos. --------------------------------- 
---- II. Parecer dos Serviços: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim, relativo ao solicitado informo o seguinte: ------------------------------------------------ 
---- - a) Os terrenos em causa localizam-se em Espaço Florestal, não incluído em RAN ou REN, 
de acordo com o regulamento do PDM de Nelas. --------------------------------------------------------
---- - b) Foi solicitado parecer à Direcção-Geral dos Recursos Florestais (DGRF), nos termos do 
n.º 2, do artigo 1.º, do Decreto-Lei n.º 139/89, de 28/04. -------------------------------------------- 
---- - c) A ripagem tem como objectivo a plantação de �Eucaliptos Glóbulos�. ---------------------
--- 3. Da sua análise pode-se concluir que: ---------------------------------------------------------------- 
--- - a) A ripagem é permitida em Espaço Agrícola, de acordo com o que é referido no artigo 
54.º, do Regulamento do PDM. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- - b) A DGRF emitiu um parecer favorável, de acordo com o parecer com referência 
1753/UGFDL/FP/10, de 29/01/2010. ---------------------------------------------------------------------- 
---- - c) O requerente já solicitou autorização à Autoridade Florestal Nacional (AFN) para 
plantação de eucaliptos na propriedade em apreço. ------------------------------------------------------ 
---- 3 � Assim, não vejo inconveniente na pretensão. --------------------------------------------------- 
---- Mais informo que o requerente deverá ser informado do parecer da DGRF, com referência 
1753/UGFDL/FP/10, de 29/01/2010. ---------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licença para ripagem de vários 
terrenos, a fim de serem arborizados com eucaliptos, sitos ao �Vale do Passo�, Lavoura�, Vale 
Salgueiro e �Escosa�, inscritos nas matrizes prediais rústicas das Freguesias de Canas de 
Senhorim e Carvalhal Redondo, sob os artigos n.º 2.249, 7.331, 124 e 3.686, em que é 
requerente Mário João Rodrigues Pinto dos Santos, nos termos e de acordo com a informação 
dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------------------------------------------
7.6.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE TRÊS DISPOSITIVOS PUBLICITÁRIOS � 
UMA TABULETA E DOIS PAINÉIS. LOCAL: CALDAS DA FELGUEIRA. 
REQUERENTE: AIDA GAMEIRO MINHOTO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 26 de Fevereiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
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---- �Licença de publicidade � Três dispositivos publicitários � Uma tabuleta e dois painéis. 
Registo n.º 1.452, de 29/01/2010. Local: Caldas da Felgueira. Requerente: Aida Gameiro 
Minhoto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Solicitação do Requerente: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Foi solicitado autorização para colocação de uma tabuleta com as dimensões de 1,50 m x 
1,00 m na fachada principal do edifício e dois painéis, com as dimensões de 1,50 m x 0,50 m 
cada, conforme fotografia em anexo. ---------------------------------------------------------------------- 
---- II. Enquadramento legal: --------------------------------------------------------------------------------
---- 1. De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas é da competência 
da Câmara Municipal a decisão final sobre o pedido de licenciamento de publicidade. ------------
---- III. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente na pretensão. ------------------------
---- 3. Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento de publicidade para 
colocação de uma tabuleta, na fachada principal do edifício e dois painéis, em Caldas da 
Felgueira, em que é requerente Aida Gameiro Minhoto, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------------ 
7.7.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE TRÊS PLACAS PUBLICITÁRIAS � CENTRO 
DE ESTÉTICA CLOÉ. LOCAL: NELAS. REQUERENTE: TATIANA CLOÉ 
GALLEGOS MONTEIRO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 02 de Março de 2010, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Licença de publicidade � Três placas publicitárias. Registo n.º 2.745, de 24/02/2010 � 
Centro de Estética Cloé. Local: Nelas. Requerente: Tatiana Cloé Gallegos Monteiro. -------------
---- I. Solicitação do Requerente: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Foi solicitado autorização para colocação de três placas em vinil na montra do 
estabelecimento, com as dimensões de 0,91 m x 0,83 m, 1,07 m x 0,83 m e 0,94 m x 0,93 m, 
conforme esquema em anexo. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Enquadramento legal: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas é da competência 
da Câmara Municipal a decisão final sobre o pedido de licenciamento de publicidade. ------------
---- III. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente na pretensão. ------------------------
---- 3. Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento de publicidade para 
colocação de três placas publicitárias, com a designação Centro de Estética Cloé, em Nelas, em 
que é requerente Tatiana Cloé Gallegos Monteiro, nos termos e de acordo com a informação 
dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------------------------------------------- 
7.8.PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE UM RESERVATÓRIO SUPERFICIAL DE GPL, 
COM 22,20 M3 E RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO. PROCESSO N.º 75/2009. LOCAL: 
ZONA INDUSTRIAL N.º 2, DE NELAS. REQUERENTE: BORGSTENA TEXTILE 
PORTUGAL, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 03 de Março de 2010, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de instalação de um reservatório superficial de GPL, com 22,20 m3 e ramal de 
distribuição. Processo n.º 75/2009. Local: Zona Industrial n.º 2, de Nelas. Requerente: 
Borgstena Textile Portugal, Ld.ª ---------------------------------------------------------------------------- 
---- I � Solicitação do Requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. No dia 03/06/2009, com registo de entrada n.º 7452, a empresa requerente solicitou a 
licença para montagem de uma instalação de armazenagem de gases de petróleo liquefeito 
(GPL) da classe A2, constituída por um reservatório superficial com a capacidade unitária de 
22,20 m3 e respectivo ramal de distribuição, pelo prazo de 20 anos. ----------------------------------
---- 2. No dia 01/03/2010, com registo n.º 3008, apresentou o projecto de segurança contra 
incêndios, aprovado pela ANPC. --------------------------------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento Legal: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de Novembro, na actual redacção do Decreto-Lei n.º 
195/2008, de 6 de Outubro, estabelece os procedimentos e as competências do licenciamento de 
instalações de armazenamento de produtos de petróleo e de postos de abastecimento de 
combustíveis. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Nos termos do artigo 5.º - Licenciamento municipal --------------------------------------------
---- 1 - É da competência das Câmaras Municipais: ----------------------------------------------------- 
---- a) O licenciamento de instalações de armazenamento de produtos de petróleo (volumes < 
50,00 m3); ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- b) O licenciamento de postos de abastecimento de combustíveis não localizados nas redes 
viárias regional e nacional; ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) A autorização para a execução e entrada em funcionamento das redes de distribuição, 
objecto do Decreto-Lei n.º 125/97, de 23 de Maio, quando associadas a reservatórios de GPL 
com capacidade global inferior a 50 m3. ------------------------------------------------------------------ 
---- III � Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1 � A ANPC não vê objecções ao licenciamento da referida obra, de acordo com o parecer 
de referência 051832/2009, de 28/01/2010. --------------------------------------------------------------- 
---- 2 � No dia 08/07/2009 foi efectuada a vistoria inicial, destinada a avaliar o local, segundo o 
ponto 3, do artigo 12.º, do D.L. 267/2002, de 26/11, na sua actual redacção. Os peritos 
pronunciaram-se de forma favorável. ---------------------------------------------------------------------- 
---- 3 � Assim sendo, de acordo com o disposto no Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, 
alterado pelo Lei 60/2007, de 04 de Setembro e D.L. 267/02, de 26 de Novembro, na actual 
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redacção do Decreto-Lei n.º 195/2008, de 6 de Outubro, nada a opor à aprovação do projecto de 
construção do reservatório superficial de GPL com 22,20 m3 e ramal de distribuição, desde que 
cumpridas todas as disposições previstas nas suas peças escritas e desenhadas, bem como no 
R.G.E.U., no P.D.M., auto de vistoria n.º 1, de 08/07/2009 e outra legislação aplicável; ----------
---- 4 � O requerente deverá apresentar o termo de responsabilidade pela direcção técnica da 
obra, antes do levantamento da licença de construção; -------------------------------------------------- 
---- 5 � Nos termos da deliberação da Câmara Municipal de 10/07/2007, o empreiteiro deverá 
apresentar um seguro de responsabilidade civil com o montante mínimo de 1.350.000 �. ---------
---- 6 � Mais informo que a vistoria final deve ser requerida pelo promotor, após execução da 
instalação e dentro do prazo que lhe tenha sido fixado para a respectiva conclusão. ---------------
---- À superior consideração de V. Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a instalação de um reservatório superficial 
de GPL, com 22,20 m3 e ramal de distribuição, a que se refere o processo n.º 75/2009, sito na 
Zona Industrial n.º 2, de Nelas, em que é requerente a firma Borgstena Textile Portugal, Ld.ª, 
nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------
7.9.PEDIDO DE ALARGAMENTO DO MAPA DE HORÁRIO. LOCAL: NELAS. 
REQUERENTE: MANUEL JOÃO DO ESPÍRITO SANTO INÁCIO - RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, datado de 12 de Fevereiro de 2010, que a seguir se transcreve: -----------------------------
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, atendendo à proximidade 
do evento, pelo carácter de urgência, defira-se a pretensão. Este acto deverá ser ratificado na 
próxima reunião da Câmara Municipal�. ------------------------------------------------------------------ 
---- exarado na informação, datada de 12 de Fevereiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de alargamento do mapa de horário � Encerramento às 06:00 horas da manhã nos 
dias 12, 13, 14, 15 e 16 de Fevereiro de 2010. Local: Nelas. Requerente: Manuel João do 
Espírito Santo Inácio ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I � Solicitação do Requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O requerente solicita alargamento do horário de funcionamento do Bar �Johnny�s Bar�, 
em Nelas, nos dias 12 a 16 de Fevereiro de 2010, de forma a prever o encerramento às 06:00 
horas da manhã, devido à enorme afluência de clientes na época festiva do Carnaval. -------------
---- II � Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A Junta de Freguesia e a GNR de Nelas emitiram um parecer favorável, de acordo com 
os pareceres em anexo. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, no seguimento dos pareceres emitidos, nada a opor ao alargamento pontual 
do horário de funcionamento, desde que: ----------------------------------------------------------------- 
---- a) O ruído emitido pelo funcionamento do estabelecimento não deverá ser susceptível de 
originar problemas para a saúde e bem-estar da vizinhança. -------------------------------------------
---- b) O encerramento não se deverá prolongar além das 06:00 horas da manhã nos dias 
solicitados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adoptar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, deverá 
cessar de imediato. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- d) Enviar cópia do parecer à GNR de Nelas e da Junta de Freguesia de Nelas, para efeito de 
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
7.10.PEDIDO DE ALARGAMENTO DO MAPA DE HORÁRIO. LOCAL: CANAS DE 
SENHORIM. REQUERENTE: ANTÓNIO JOSÉ ABRANTES DA SILVA � 
RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, datado de 12 de Fevereiro de 2010, que a seguir se transcreve: -----------------------------
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, atendendo à proximidade 
do evento, pelo carácter de urgência, defira-se a pretensão. Este acto deverá ser ratificado na 
próxima reunião da Câmara Municipal�. ------------------------------------------------------------------ 
---- exarado na informação, datada de 11 de Fevereiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de alargamento do mapa de horário � Encerramento às 06:00 horas da manhã nos 
dias 13, 14, 15 e 16 de Fevereiro de 2010. Local: Canas de Senhorim. Requerente: António José 
Abrantes da Silva --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I � Solicitação do Requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O requerente solicita o alargamento do horário de funcionamento do Bar �Quebra Tolas�, 
em Canas de Senhorim, nos dias 13, 14, 15 e 16 de Fevereiro de 2010, de forma a prever o 
encerramento às 06:00 horas da manhã, devido à enorme afluência de clientes na época festiva 
do Carnaval. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II � Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A Junta de Freguesia e a GNR de Canas de Senhorim emitiram um parecer favorável, de 
acordo com os pareceres em anexo. ------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Assim sendo, no seguimento dos pareceres emitidos, nada a opor ao alargamento pontual 
do horário de funcionamento, desde que: ----------------------------------------------------------------- 
---- a) O ruído emitido pelo funcionamento do estabelecimento não deverá ser susceptível de 
originar problemas para a saúde e bem-estar da vizinhança. ------------------------------------------- 
---- b) O encerramento não se deverá prolongar além das 06:00 horas da manhã nos dias 
solicitados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adoptar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, deverá 
cessar de imediato. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- d) Enviar cópia do parecer à GNR de Canas de Senhorim e da Junta de Freguesia de Canas 
de Senhorim, para efeito de conhecimento. --------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
7.11.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE �CAFÉ � SNACK - BAR�. LOCAL: E.N. N.º 234, KM 95,6, 
EM VILAR SECO. REQUERENTE: TANGO NA GRELHA, LD.ª � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 17 de Fevereiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de �Café � Snack - Bar�. 
Local: E.N. n.º 234, Km 95,6, em Vilar Seco. Requerente: Tango na Grelha, Ld.ª ----------------- 
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---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 16.º do 
regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário para o seu 
estabelecimento, das 06:00 h às 24:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ---
---- À consideração de Vª. Exª.�. --------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de Café � Snack � Bar, sito na E.N. n.º 234, Km 95,6, em Vilar Seco, em que é 
requerente a firma Tango na Grelha, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------------- 
7.12.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE �FRUTARIA QUATRO ESQUINAS�. LOCAL: RUA KEIL 
DO AMARAL, LOJA 3, 4 ESQUINAS, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: 
SANDRA MARTINA GUERRA ROSA � APROVAÇÃO   
---- Presente uma informação, datada de 26 de Fevereiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento �Frutaria Quatro 
Esquinas�. Local: Rua Keil do Amaral, Loja 3, Edifício Quatro Esquinas, em Canas de 
Senhorim. Requerente: Sandra Martina Guerra Rosa --------------------------------------------------- 
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos de comércio poderão estar abertos até às 24 horas de todos os dias da semana, 
artigo 3.º, do Capítulo II. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. De acordo com o artigo 16.º do Regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário. ----------------------- 
---- 3. Assim, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 09:00 h às 19:00 h, de 
Segunda-Feira a Sexta-Feira, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h. Aos Sábados 
funciona das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 15:00 h e 
encerramento semanal aos Domingos. --------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�. --------------------------------------------------------------------------- 
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento �Frutaria Quatro Esquinas�, sito na Rua Keil do Amaral, Loja 3, Edifício 
Quatro Esquinas, em Canas de Senhorim, em que é requerente Sandra Martina Guerra Rosa, 
nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------- 
7.13.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 17 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 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 2.199, de 11/02/2010 � �Centro Dentário do Fojo�, sito na Rua Dr. 
Abílio Monteiro, Urbanização do Fojo, loja 7, r/c, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento de segunda a sexta, das 09:30 h às 19:30 h, ao Sábado das 09:30 h às 12:30 h, 
com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h, e encerramento semanal ao domingo. --------- 
---- - Registo de entrada n.º 953, de 21/01/2010 � �Padaria e Pastelaria Doce Pecado�, sito no 
Largo do Município, em Nelas, com o horário de funcionamento das 06:30 h às 22:00 h, sem 
paragem para almoço e encerramento semanal ao sábado. --------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 2.292, de 12/02/2010 � �Cabeleireira Paula�, de Ana Paula 
Gonçalves D. Cardoso, sito na Rua do Vilar, 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 e segunda-feira. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 2.022, de 08/02/2010 � �Escondidinho de Canas�, sito na Rua do 
Comércio, n.º 134, loja 3, posterior, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento 
das 07:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ------------------------  
---- À consideração de V. Exa.� ---------------------------------------------------------------------------- 



 
Fls.__________ 

Reunião de 09-03-2010 

 

23 

---- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.14.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 26 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 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 2.516, de 19/02/2010 � �Oficina de Automóveis�, de Luís Miguel 
Loio Borges, sito no Bairro da Figueira Velha, 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 13:00 h às 14:00 h, e encerramento semanal ao domingo. -------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.358, de 27/01/2010 � �Frutaria�, de João Afonso Carvalho 
Mouraz Alexandre, sito na Rua do Vilar, 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 sem encerramento semanal. ----- 
---- - Registo de entrada n.º 2.741, de 24/02/2010 � �Restauração e Bebidas � Quinta da Boiça�, 
de Maria Teresa Ramos Mouraz Alexandre, sito na Quinta da Boiça, em Canas de Senhorim, 
com o horário de funcionamento das 09:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e 
encerramento semanal à Quarta-Feira, excepto em dias de festas organizadas. --------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 2.546, de 18/02/2010 � �Gameira & Gameira, Ld.ª�, sito nas Caldas 
da Felgueira, com o horário de funcionamento das 08:00 h às 24:00 h, sem paragem para 
almoço e encerramento semanal. --------------------------------------------------------------------------- 
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---- - Registo de entrada n.º 2.611, de 22/02/2010 � �Cabeleireiro�, sito na Rua Direita, n.º 20, 
em Santar, com o horário de funcionamento das 08:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço 
das 12:00 h às 13:00 h e encerramento semanal ao Domingo. ----------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 2.608, de 22/02/2010 � �Mercearia e Café�, de Vasco José da 
Cunha Antunes de Almeida, sito na Rua do Terreiro dos Antunes, em Lapa do Lobo, com o 
horário de funcionamento das 08:30 h às 22:00 h, sem paragem para almoço 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ENCERRAMENTO 
 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião às 
quinze horas e quarenta e cinco minutos, da qual se lavrou a presente acta que foi lida em voz 
alta por mim, __________________________________________, Coordenador Técnico de 
Expediente 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, 
 

__________________________________________ 


