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ACTA N.º 11 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE NELAS, REALIZADA EM ONZE DE MAIO DE DOIS MIL 
E DEZ  

 
---- Aos onze dias do mês de Maio 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES 
 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião ordinária, realizada em 20 de 
Abril de 2010, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para efeitos 
imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião extraordinária, realizada em 27 de 
Abril de 2010, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para efeitos 
imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Foi lida e aprovada, 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, a acta da reunião extraordinária, realizada em 05 de Maio de 2010, a qual 
tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para efeitos imediatos. ----------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral declarou que se absteve na votação da 
acta da reunião extraordinária de 05 de Maio de 2010, por não ter estado presente nessa 
reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 

---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 96.451,39 � (noventa e seis mil quatrocentos e 
cinquenta e um euros e trinta e nove cêntimos); - De operações extra orçamentais: 149.890,52 
� (cento e quarenta e nove mil oitocentos e noventa euros e cinquenta e dois cêntimos). -------- 
 

INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA 
 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou o seguinte assunto para ser incluído na 
Ordem do Dia: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- - Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. Local: 
Hospital � Freguesia de Senhorim. Requerentes: Jorge Manuel Figueiredo Duarte e Felismina 
Jesus Duarte Guedes � 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 

 
---- Não foram apresentados assuntos no Período de Antes da Ordem do Dia. -------------------- 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 � ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
 

1.1.AMPLIAÇÃO DE REDE BT/IP NA RUA DAS FLORES, DESDE O ÚLTIMO 
POSTE ATÉ AO LOCAL ONDE SE VAI CONSTRUIR HABITAÇÃO, EM PÓVOA 
DE CIMA, FREGUESIA DE SENHORIM � ORÇAMENTO � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento n.º 642/2010, no valor de 
1.256,17 �, apresentado pela EDP Distribuição - Energia, S.A., para ampliação de Rede 
BT/IP, na Rua das Flores, desde o último poste até ao local onde se vai construir habitação, 
em Póvoa de Cima, Freguesia de Senhorim e autorizou o seu pagamento. ------------------------ 
 

2 � DIVERSOS 
 
2.1.DEPARTAMENTO DE FUTEBOL DE FORMAÇÃO DO SPORT LISBOA E 
NELAS � AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício, datado de 09 de Abril de 2010, do Departamento de Futebol de 
Formação do Sport Lisboa e Nelas, que a seguir se transcreve: -------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------
---- O Departamento de Futebol de Formação do Sport Lisboa e Nelas tem o prazer de 
informar V.ª Ex.ª que o II Torneio Internacional de Futebol da Vila de Nelas, foi um sucesso. 
---- Bem sucedido no aspecto desportivo, contando com 18 equipas participantes, sendo 4 
delas espanholas e 10 do Concelho de Nelas, num total de 132 jovens e 40 veteranos do 
Benfica e Sport Lisboa e Nelas. -------------------------------------------------------------------------- 
---- Um êxito no aspecto social, com 82 espanhóis que durante 4 dias permaneceram entre 
nós, movimentando o nosso concelho e que regressaram a Espanha agradecidos pela forma 
como foram recebidos. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agradecidos estamos também nós pela amabilidade da Senhora Presidente na recepção à 
comitiva espanhola que os tocou e pela disponibilização de 1.500 euros em géneros no 
Intermarché. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Depreendemos que a Câmara Municipal e a organização do futebol jovem do Sport 
Lisboa e Nelas deram provas de bem acolher, de simpatia e eficiência. ---------------------------- 
---- Bem hajam, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Dr.ª Sandra, Dr.ª Filipa e todos 
aqueles que colaboraram neste magnífico evento, (condutores de carrinhas, autocarro, 
relvado, etc.). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Não esquecemos esta ajuda e estamos muito gratos.� -------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
2.2.ACORDO DE PRINCÍPIOS CELEBRADO ENTRE DIVERSAS ENTIDADES NO 
ÂMBITO DA OVINICULTURA � APROVAÇÃO 
---- Presente um Acordo de Princípios, datado de 16 de Abril de 2010, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Acordo de Princípios entre: ------------------------------------------------------------------------- 
---- - Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, representada pelo Senhor Director 
Regional � Eng.º Rui Salgueiro Ramos Moreira; ------------------------------------------------------ 
---- - Câmara Municipal de Aguiar da Beira, representada pelo Senhor Presidente, Professor 
Augusto Fernando Andrade; Câmara Municipal de Celorico da Beira, representada pelo 
Senhor Presidente, Eng.º José Francisco Gomes Monteiro; Câmara Municipal de Fornos de 
Algodres, representada pelo Senhor Presidente, Dr. José Severino Soares Miranda; Câmara 
Municipal de Gouveia, representada pelo Senhor Vice-Presidente, Dr. Luís Manuel Tadeu 
Marques; Câmara Municipal da Guarda, representada pelo Senhor Presidente, Eng.º Joaquim 
Carlos Dias Valente; Câmara Municipal de Mangualde, representada pelo Senhor Presidente, 
Dr. João Nuno Ferreira Gonçalves Azevedo; Câmara Municipal de Manteigas, representada 
pela Técnica Superior, Assessor Principal � Médica Veterinária, Dr.ª Maria Berta Soares 
Lopes de Campos; Câmara Municipal de Nelas, representada pela Senhora Presidente, Dr.ª 
Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro; Câmara Municipal de Oliveira do 
Hospital, representada pelo Senhor Presidente, Professor José Carlos Alexandrino Mendes; 
Câmara Municipal de Penalva do Castelo, representada pelo Senhor Presidente, Dr. Leonídio 
de Figueiredo Gomes Monteiro; Câmara Municipal de Seia, representada pela Senhora Vice-
Presidente, Eng.ª Cristina M. Figueiredo Almeida de Sousa; Câmara Municipal de Tábua, 
representada pelo Senhor Presidente, Eng.º Francisco Ivo de Lima Portela. -----------------------
---- - Associação de Desenvolvimento do Dão, representada pelo Senhor Presidente da 
Direcção, Dr. Leonídio de Figueiredo Gomes Monteiro; Associação de Desenvolvimento do 
Dão, Lafões e Alto Paiva, representada pelo Senhor Presidente da Direcção, Dr. António 
Guilherme de Jesus Pais de Almeida; Associação de Desenvolvimento Rural Estrela-Sul, 
representada pelo Senhor Presidente da Direcção, Dr. José Armando Serra dos Reis; 
Associação de Desenvolvimento da Beira Serra, representada pelo Senhor Presidente, Dr. 
José Domingos de Ascensão Cabeças; Associação de Desenvolvimento Rural da Serra da 
Estrela, representada pelo Senhor Vice-Presidente, Dr. José Fernando Almeida Tomás; 
Associação de Desenvolvimento Integrado da Raia Centro Norte (Pró-Raia), representada 
pelo Senhor Presidente da Direcção, Eng.º Joaquim Carlos Dias Valente; Associação de 
Desenvolvimento Local � Raia Histórica � Castelos do Côa � representada pelo Senhor 
Coordenador, Eng.º José António de Sales Gomes; ---------------------------------------------------
---- - Ancose � Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela, representada 
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pelo Senhor Presidente da Direcção, Dr. Manuel da Conceição Marques; EstrelaCoop � 
Cooperativa de Produtores de Queijo Serra da Estrela, representada pelo Presidente da 
Direcção, Senhor Francisco José Abrantes Granjal; Turismo da Serra da Estrela, representada 
pelo Senhor Presidente, Jorge Manuel da Silva Patrão. -----------------------------------------------
---- Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - A urgente necessidade em ultrapassar as limitações competitivas dos sistemas de 
produção de ovinos, na área da Serra da Estrela, orientada para os produtos tradicionais de 
qualidade (DOP), foi elaborada uma proposta de plano de acção para o relançamento da 
ovinicultura, a executar num período de 4 anos, com o envolvimento integrado das diversas 
entidades e agentes ligados ao desenvolvimento do sector e da Região, que aponta para a 
intensificação e interligação de um vasto conjunto de acções, designadamente nos domínios 
do apoio técnico aos produtores e da promoção, articulada com os objectivos de 
comercialização, do conjunto de produtos de qualidade ligados ao sector - �DOP Queijo Serra 
da Estrela�, �DOP Requeijão Serra da Estrela�, �DOP Borrego Serra da Estrela�; ---------------
---- - A notoriedade pública da Denominação de Origem Protegida �Queijo Serra da Estrela� e 
das restantes DOP associados aos sistemas de produção tradicionais de ovinos na Região, 
enquadra-se na lógica de produto essencial que permite contribuir para a revalorização de um 
território e para a implementação de estratégias capazes de aumentar a criação de valor de 
forma sustentável, fixar populações e interagir com outras actividades de modo a robustecer a 
economia regional; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Essa lógica de revalorização do território e do património sócio-cultural a ela associado, 
apesar de traduzida em múltiplos planos de desenvolvimento e intervenções institucionais, 
não tem conseguido a tradução concreta no terreno que o seu potencial encerra; -----------------
---- - Uma estratégia de comunicação concertada é um elemento decisivo para o relançamento 
da fileira, da importância que tem para o desenvolvimento integrado da região e da 
valorização da marca que lhe está associada, �Serra da Estrela�; ------------------------------------
---- - O esforço de promoção que as entidades, ora signatárias, têm desenvolvido em torno 
deste produto, na maior parte dos casos de forma isolada, não tem tido a eficácia e impacto 
desejados; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Existem um conjunto de apoios financeiros dispersos pelos vários programas de apoio 
existentes e que podem ser potenciados se utilizados de forma concertada; -----------------------
---- As instituições signatárias acordam o seguinte: --------------------------------------------------- 
---- 1. Apoiar a entidade competente na elaboração e execução de um plano de comunicação e 
marketing, orientado para os objectivos da comercialização, visando valorizar e promover os 
produtos DOP �Serra da Estrela� nos diferentes mercados, participando, para o efeito, nos 
fóruns e debates de concertação necessários e afectando, na medida das disponibilidades, 
recursos humanos e materiais considerados necessários para complementar o imprescindível 
incentivo no âmbito de candidaturas aos fundos comunitários; --------------------------------------
---- 2. Participar concertadamente na reestruturação, relançamento e ampliação de um 
programa de eventos, na Região e fora dela, de promoção dos produtos DOP �Serra da 
Estrela�, devidamente articulado e coerente com os objectivos e público-alvo de cada um; ----
---- 3. Integrar de forma eficaz e objectiva a promoção da Região e designadamente através do 
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turismo da Serra da Estrela, concertando actividades de promoção e valorização dos produtos 
DOP �Serra da Estrela�; ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. Contribuir para a diferenciação e valorização dos produtos certificados como DOP, 
respeitando escrupulosamente a menção �Serra da Estrela� nos termos regularmente definidos 
e promover um cabal esclarecimento dos consumidores; --------------------------------------------- 
---- 5. Instituir em todas as cerimónias e actos oficiais uma preocupação de promover a 
autenticidade e cumprimento das normas instituídas para a utilização da �DOP Serra da 
Estrela�; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 6. Exigir da restauração, comércio local e outros agentes económicos o bom uso da 
designação �Serra da Estrela� aplicada a estes produtos alimentares; ------------------------------ 
---- 7. Desenvolver uma estratégia de intervenção coordenada que contribua para transformar 
as potencialidades do território (físicas, culturais, ambientais e endógenas) em factores de 
competitividade, nomeadamente por via da valorização dos produtos locais e do turismo em 
meio rural. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 8. Colaborar com as equipas de apoio técnico aos produtores, a constituir por protocolo 
entre a DRAP Centro, DGV, ESTRELACOOP e ANCOSE, designadamente na formalização 
dos processos de licenciamento de instalações da actividade de produção de ovinos. ------------
---- 9. Operacionalizar este acordo através da constituição de uma Comissão Paritária de 
Observação e Promoção dos Produtos �DOP � Serra da Estrela�, com a participação de todos 
os signatários, presidida pelo Director Regional de Agricultura e Pescas do Centro, com 
sessões ordinárias no inicio e no final de cada campanha de alavão, no seio da qual se 
debaterão e aprovarão os seguintes aspectos: ----------------------------------------------------------- 
---- - Metodologia, forma de execução e financiamento para a elaboração e execução do plano 
de comunicação e marketing referida no ponto 1 deste acordo. --------------------------------------
---- - Protocolos de Cooperação para a concertação e estabelecimento de competências 
respeitantes ao referido nos pontos 1 e 2 deste acordo. ----------------------------------------------- 
---- - Debate e observação da evolução do sector e do seu contributo para o desenvolvimento 
local. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Monitorização da execução do plano de relançamento da ovinicultura da Serra da 
Estrela, com apreciação do grau de obtenção dos objectivos estabelecidos, das condicionantes 
à estratégia definida, dos recursos afectos e dos necessários reajustamentos e iniciativas de 
complementaridade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Distribuição de funções e dificuldades na assumpção das competências e iniciativas 
inseridas no âmbito deste acordo. ------------------------------------------------------------------------ 
---- - Constituição de um secretariado técnico de apoio ao funcionamento da Comissão 
Paritária, a funcionar nas instalações da DRAP Centro em Gouveia, com a responsabilidade 
de organizar as sessões, preparar e encaminhar a informação necessária aos membros da 
Comissão, preparar planos de actividades no início de cada alavão e elaborar relatórios no 
final de cada campanha com os seguintes itens: -------------------------------------------------------
---- - Balanço genérico e qualitativo da actividade desenvolvida; -----------------------------------
---- - Descrição sintética das actividades, qualitativa e quantitativamente e dos resultados 
alcançados e envolvimento de cada parceiro. ----------------------------------------------------------- 



 
Fls.__________ 

Reunião de 11-05-2010 

 

6

---- 10. Este acordo entra em vigor na data da sua assinatura, sem prejuízo da sua 
reformulação aditamento ou alargamento do âmbito, é válido por 4 anos e a qualquer 
momento (se a Comissão Paritária nada obstar), poderá ser objecto de novas adesões por parte 
de todas as entidades interessadas no desenvolvimento dos produtos DOP Serra da Estrela.� --
---- A Senhora Presidente da Câmara explicou o assunto, realçando que o Acordo de 
Princípios foi assinado em Oliveira do Hospital, onde estiveram representantes de várias 
Câmaras Municipais da Região, incluindo Nelas. Informou, também, que se pretende, com o 
referido Acordo de Princípios, promover planos de desenvolvimento, para promoção dos 
produtos da Região. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Acordo de Princípios, acima descrito. -- 
2.3.SOCIEDADE MUSICAL 2 DE FEVEREIRO DE 1892 � APRESENTAÇÃO DE 
CONTAS DO ANO DE 2009 � CONHECIMENTO 
---- Presente a Demonstração de Contas do Exercício do ano de 2009, bem como o Plano de 
Actividades e Investimento para o ano de 2010, da Sociedade Musical 2 de Fevereiro de 
1892, com sede na Vila e Freguesia de Santar, deste Concelho de Nelas. -------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas congratulou-se pelo facto 
da Sociedade Musical 2 de Fevereiro de 1892 ter apresentado as contas referentes ao ano de 
2009 e o Plano de Actividades e Investimento para 2010 e pelo facto da referida associação 
apresentar uma boa situação financeira, devendo ser um exemplo a seguir por outras 
associações. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
2.4.GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS FISCAIS � NÃO 
ENCERRAMENTO DO SERVIÇO DE FINANÇAS DE NELAS � CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 313, datado de 20 de Abril de 2010, do Chefe de Gabinete do Senhor 
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que a seguir se transcreve: -----------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------
---- Em referência ao ofício n.º 1197, de 24.02.2010, dessa Câmara Municipal, encarrega-me 
o Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de informar V.ª Ex.ª do seguinte: ----------
---- Para o Serviço de Finanças de Nelas, cujas instalações são de propriedade do Estado e 
cujo anterior quadro legal contemplava 13 funcionários (com chefias) embora sem a sua 
totalidade preenchida, foi fixado o novo quadro em 8 funcionários, incluindo as respectivas 
chefias tributárias. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A alteração dos quadros legais de pessoal dos serviços de finanças resultou de um estudo 
elaborado em que, partindo das diversas cargas de trabalho de cada serviço local, que se têm 
alterado de acordo com as mudanças demográficas e das actividades económicas locais, levou 
a um novo enquadramento quantitativo do pessoal da Direcção-Geral dos Impostos (DGCI). -
---- Importa, no entanto, realçar que tais alterações não impõem qualquer obrigatoriedade de 
mudança de local de trabalho por parte dos trabalhadores em serviço. -----------------------------
---- Por último, informo que não existe na Direcção-Geral dos Impostos qualquer plano ou 
estudo que aponte no sentido de os serviços de administração fiscal deixarem de manter a sua 
presença em qualquer concelho do país, incluindo os da Região Autónoma dos Açores, onde 
os serviços regionais e locais de finanças se integram na dependência directa da Direcção-
Geral dos Impostos.� --------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que este ofício vem esclarecer as dúvidas que 
haviam sido levantadas sobre a continuação da Repartição de Finanças de Nelas e que 
acreditava naquilo que dizem os nossos governantes e não naquilo que outros dizem, 
questionando a Câmara no sentido de saber, se não se acreditasse nos governantes, então em 
quem é que se deveria acreditar. -------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que ficava satisfeito com a 
informação prestada no ofício acima descrito, pois não fazia qualquer sentido que alguns 
Concelhos do País ficassem sem Repartição de Finanças. -------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que, pese 
embora, confiar no que estava escrito no ofício acima descrito, achou relevante o Executivo 
Municipal ter pedido esclarecimentos e que iria estar vigilante a qualquer alteração que se 
venha a verificar nesta matéria. ---------------------------------------------------------------------------  
 ---- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 
2.5.LISTA DE JUÍZES SOCIAIS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 26 de Abril de 2010, da Técnica Superior de Serviço 
Social, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Designação dos Juízes Sociais ----------------------------------------------------------------------
---- A Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Risco � Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro e a 
Lei Tutelar Educativa � Lei n.º 166/99, de 14 de Setembro, prevêem a intervenção de um 
Tribunal composto por um Juiz de Direito e por dois Juízes Sociais, no debate judicial em 
processos de promoção e protecção de crianças e jovens e nas audiências em que esteja em 
causa a aplicação de uma medida de internamento de um menor/jovem. --------------------------
---- O regime de recrutamento e as funções dos Juízes Sociais constam do Decreto-Lei n.º 
156/78, de 30 de Junho, que refere que todo o processo de organização das listas/candidaturas 
compete à Câmara Municipal (artigo 33.º). ------------------------------------------------------------- 
---- Na preparação das listas foi solicitado às Entidades do Concelho, �públicas e privadas, 
ligadas por qualquer forma à assistência, formação e educação de menores�, nomeadamente 
associações de pais, estabelecimentos de ensino, associações e clubes de jovens e instituições 
de protecção à infância e à juventude, que designassem cidadãos com os requisitos 
apresentados no artigo 1.º: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- - �ter mais de 25 e menos de 65 anos de idade; ---------------------------------------------------- 
---- - saber ler e escrever; ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- - estar de pleno gozo dos direitos civis e políticos; ----------------------------------------------- 
---- - não estar pronunciado nem ter sofrido condenação por crime doloso.� ----------------------
---- De referir que não podem ser nomeados Juízes Sociais (artigo 2.º): ---------------------------
---- - �Presidente da República; --------------------------------------------------------------------------- 
---- - Membros do Conselho da Revolução; ------------------------------------------------------------ 
---- - Membros da Assembleia da República e das Assembleias Regionais; ----------------------- 
---- - Membros do Governo Central e dos governos regionais; -------------------------------------- 
---- - Magistrados judiciais e do Ministério Público; -------------------------------------------------- 
---- - Ministros de qualquer religião; --------------------------------------------------------------------- 
---- - Os que padeçam de doença ou anomalia que impossibilite o exercício do cargo.� ---------
---- Os resultados, depois de aprovados (listas acompanhadas com nome, data de nascimento, 
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estado civil, filiação, naturalidade, profissão e residência dos candidatos) deverão ser 
discutidos na sessão da Assembleia Municipal que os remeterá ao Conselho Superior de 
Magistratura e Ministério da Justiça. Os Juízes Sociais serão posteriormente nomeados por 
despacho do Ministro da Justiça, a publicar no Diário da República. -------------------------------
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------
---- A lista de Juízes Sociais propostos fica anexa a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte 
integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade propor à próxima sessão ordinária da Assembleia 
Municipal, a presente lista de Juízes Sociais, para aprovação. --------------------------------------- 
2.6.PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO DO MUNICÍPIO DE NELAS À 
INICIATIVA �MOSTRA O CARTÃO VERMELHO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA� � 
APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício do Gabinete da Secretaria de Estado da Igualdade, que a seguir se 
transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente --------------------------------------------------------------------------
---- A Violência Doméstica constitui uma grave violação dos direitos humanos, pelo que o seu 
combate deve unir todas as entidades e pessoas numa frente comum. ------------------------------
---- O III Plano Nacional Contra a Violência Doméstica (2007-2010), já na sua recta final, 
pressupõe a sensibilização de todas as pessoas através de Campanhas Nacionais e de 
iniciativas nas comunidades locais. ----------------------------------------------------------------------
---- As Autarquias Locais, pela sua proximidade com as populações, configuram-se como 
impulsionadoras e agentes de desenvolvimento e apresentam-se, por isso, como entidades 
privilegiadas para a concretização de acções e medidas que tenham como objectivo a 
promoção da Igualdade e o combate à Violência Doméstica. ----------------------------------------
---- No âmbito da missão desta Secretaria de Estado da Igualdade e tendo em conta a recente 
apresentação pública em Portugal da iniciativa �Mostra o Cartão Vermelho à Violência 
Doméstica�, promovida pela Presidência da União Europeia e à qual o Governo Português se 
associou de imediato, venho convidar V.ª Ex.ª a aderir a esta Campanha e a promovê-la no 
seu Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Combater a Violência Doméstica é um dever de cidadania, pelo que apresento a minha 
inteira disponibilidade para o desenvolvimento de iniciativas conjuntas que V.ª Ex.ª e o seu 
Executivo decidam implementar. ------------------------------------------------------------------------
---- Em anexo poderá encontrar alguns exemplares do Cartão Vermelho. Os suportes digitais 
deste cartão estão disponíveis no sítio da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 
(www.cig.gov.pt). ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A fim de constituir a Rede de Autarquias �Mostra o Cartão Vermelho à Violência 
Doméstica�, muito agradecia que V.ª Ex.ª nos informasse da adesão desse Município a esta 
iniciativa para (gseiei.gov.pt). ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Na certeza de que esse Município se mobilizará contra uma das maiores violações dos 
Direitos Humanos, deixo a V.ª Ex.ª os protestos da minha mais elevada consideração.� --------
---- Presente, também, uma informação, datada de 23 de Abril de 2010, da Técnica Superior 
de Serviço Social, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------
---- �Pedido de autorização para adesão do Município de Nelas à iniciativa �Mostra o Cartão 
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Vermelho à Violência Doméstica�. ----------------------------------------------------------------------
---- O III Plano Nacional Contra a Violência Doméstica termina este ano, pretendendo-se a 
sensibilização de todas as pessoas através de Campanhas Nacionais e de iniciativas locais 
para esta problemática universal que atinge milhares de pessoas, em grande número de vezes 
de forma silenciosa e dissimuladamente. ---------------------------------------------------------------- 
---- A iniciativa �Mostra o Cartão Vermelho à Violência Doméstica�, é uma acção promovida 
pela Presidência da União Europeia e à qual os Municípios poderão aderir para que se 
constitua a Rede de Autarquias Contra a Violência Doméstica, implementando iniciativas 
cujo objectivo é a promoção da igualdade e o combate à violência doméstica. -------------------
---- Deste modo, solicito a V.ª Ex.ª se digne autorizar a adesão do Município de Nelas à 
referida Rede de Autarquias. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que era importante o Município de Nelas aderir 
a esta iniciativa de constituição da Rede de Autarquias Contra a Violência Doméstica e que, 
futuramente, iria dar conhecimento à Câmara das iniciativas que iriam ser tomadas neste 
âmbito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a adesão do Município de Nelas à Rede 
de Autarquias Contra a Violência Doméstica, nos termos e de acordo com a informação da 
Técnica Superior de Serviço Social, atrás descrita. ----------------------------------------------------    
2.7.REGULAMENTO DE CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DAS VIATURAS DE 
TRANSPORTE COLECTIVO DO MUNICÍPIO DE NELAS � DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS � ART.º 10.º - APROVAÇÃO 
---- Presente uma proposta do Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ºs Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Nelas ---------------------------------
----- Após aprovação, pela Assembleia Municipal, do Regulamento de Cedência e Utilização 
das Viaturas de Transporte Colectivo do Município de Nelas, proponho o seguinte: ------------
---- A aprovação da delegação de competências na Senhora Presidente da Câmara para isentar 
e reduzir de taxas as entidades requisitantes, tendo em conta o disposto no artigo 10.º/2, do 
Regulamento supramencionado, que prevê a possibilidade de delegar na Ex.m.ª Senhora 
Presidente da Câmara essa competência originária da Câmara Municipal.� ----------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva explicou o assunto e solicitou à Câmara 
a aprovação da presente delegação de competências. -------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente informou a Câmara que os Serviços estavam a receber muitos 
pedidos de isenção de pagamento de taxas aquando dos pedidos de cedência dos autocarros. --
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que os Senhores Vereadores do 
Partido Socialista iam votar contra a referida proposta de delegação de competências pelas 
mesmas razões que votaram contra o Regulamento de Cedência e Utilização das Viaturas de 
Transporte Colectivo do Município de Nelas, visto que, em seu entender, sendo viaturas do 
Município, deviam ser cedidas sem pagamento de qualquer taxa e que não concordava com 
esta delegação da competência da isenção de taxas, pois lhe parecia que a Senhora Presidente 
da Câmara poderá, assim, vir a exercer, um poder discricionário. -----------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que o 
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Executivo Municipal já sabia que o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral votava 
contra tudo o que fosse a obtenção de receitas para a Câmara. Afirmou, também, que era bom 
que existisse o Regulamento de Cedência e Utilização das Viaturas de Transporte Colectivo 
do Município de Nelas, já que a Câmara faz várias despesas com os transportes, 
nomeadamente, com o combustível e com os salários dos motoristas e para a se ter 
conhecimento do se gastava com as associações do Concelho. -------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que o Senhor 
Vereador Adelino José Borges Amaral queria que tudo corresse mal ao actual Executivo 
Municipal, queria que o Executivo não funcionasse e que votava contra tudo que fosse a 
obtenção de receitas para o Município. ------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que não compreendia a 
contradição dos Senhores Vereadores Dr. Manuel da Conceição Marques e Dr. Osvaldo Luís 
dos Santos Coelho Seixas, pois, por um lado queixavam-se que lhes estava a ser coarctadas 
receitas e por outro lado estavam a propor a isenção de pagamento de taxas. ---------------------
---- 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 dois votos contra, dos Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral e 
Hélder José Gomes Ambrósio, aprovar, nos termos do n.º 2, do art. 10.º, do Regulamento de 
Cedência e Utilização das Viaturas de Transporte Colectivo do Município de Nelas, a 
delegação de competências, na Senhora Presidente da Câmara, da competência para isentar de 
taxas prevista no n.º 1, do art.º 10.º, do referido Regulamento. --------------------------------------
2.8.IC 37 � VISEU (IP5/A25)/SEIA (IC 7) � AVALIAÇÃO DE IMPACTE 
AMBIENTAL � APROVAÇÃO 
---- A Senhora Presidente da Câmara solicitou ao Senhor Eng.º Luís Almeida para prestar 
alguns esclarecimentos sobre o assunto em análise, o qual os prestou. -----------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral propôs á Câmara Municipal que o 
assunto em análise fosse retirado da Ordem da Trabalhos, fosse pedido um parecer dos 
Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, por escrito e que o assunto voltasse à última 
reunião de Câmara antes de acabar o período de avaliação de impacte ambiental. ---------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas informou que o período 
de avaliação de impacte ambiental termina em 18 de Junho de 2010. ------------------------------
---- Assim, por proposta da Senhora Presidente da Câmara, o assunto foi retirado da Ordem de 
Trabalhos, devendo ser novamente presente á reunião ordinária a realizar em 8 de Junho de 
2010. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.9.APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE GIRABOLHOS � AVALIAÇÃO 
DE IMPACTE AMBIENTAL � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 05 de Maio de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Aproveitamento Hidroeléctrico de Girabolhos � Consulta Pública no âmbito da 
Avaliação Ambiental do Projecto. ----------------------------------------------------------------------- 
---- I. Descrição --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Enviou a Agência Portuguesa do Ambiente um processo do Aproveitamento 
Hidroeléctrico de Girabolhos para consulta pública no âmbito do procedimento de Avaliação 
de Impacte Ambiental do projecto. De forma reduzida, este projecto consta do seguinte: -------
---- No estudo de impacte Ambiental (EIA) foram estudadas duas alternativas. A Alternativa 1 
em que a cota do Nível Pleno de Armazenamento é 300 m e a Alternativa 2 em que esta cota é 
310 m. A alternativa 1 envolve uma menor afectação de área (cerca de 200 ha). Em ambas as 
alternativas o projecto contempla uma Barragem em Girabolhos e contra-embalse na Bogueira 
e respectivas albufeiras. Localizam-se na faixa fronteiriça entre os distritos da Guarda e 
Viseu, cuja delimitação é efectuada pelo rio Mondego. No distrito da Guarda abrange os 
concelhos de Gouveia, Seia e Fornos de Algodres e no distrito de Viseu abrange os concelhos 
de Mangualde e Nelas. No concelho de Nelas abrange a freguesia de Senhorim, no lugar da 
Póvoa de Luzianes. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Alternativa 1 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Alternativa 1 contempla a criação da albufeira de Girabolhos a partir da construção de 
uma barragem abobadada de dupla curvatura que elevará a superfície a montante até uma cota 
máxima de exploração de 300 m. ------------------------------------------------------------------------ 
---- A jusante é criada uma contra-barragem (barragem de Bogueira) cuja função é tripla. Por 
um lado, armazena o volume de água turbinado em regime reversível, para posterior 
bombagem na barragem de Girabolhos; eleva a altura de superfície a jusante para permitir a 
correcta alimentação da bombagem na barragem de Girabolhos, gerando uma queda a jusante 
que será aproveitada para o turbinamento das afluências naturais do rio Mondego e do caudal 
ecológico a conservar no leito. --------------------------------------------------------------------------- 
---- Estas três funções são alcançadas com a superfície mínima da barragem situada à cota de 
225 no mínimo, ficando, assim, estabelecida a cota máxima da superfície de barragem (Nível 
de Pleno Armazenamento) à cota 235. A barragem da Bogueira é uma barragem de 
enrocamento com cortina de betão. --------------------------------------------------------------------- 
---- Junto à central de Girabolhos considera-se a subestação global do aproveitamento que 
evacuará para a rede a energia produzida nas duas centrais. O transporte da energia produzida 
em Bogueira até à subestação é realizado a partir de uma subestação proposta junto da 
barragem de Bogueira que elevará a tensão de geração até uma tensão adequada para o 
transporte até à subestação principal. --------------------------------------------------------------------
---- Propõe caminhos de acesso nas duas margens pelo coroamento das barragens de modo a 
que possam servir de novas vias de comunicação entre as localidades situadas em cada uma 
das margens. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os acessos às centrais são propostos pela margem esquerda, aproveitando a existência de 
caminhos rurais. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A elevação da superfície de água até à cota 300 na barragem de Girabolhos implica a 
reposição de alguns serviços, entre os quais se destacam alguns troços da N-501 e da N-508, 
visto que ambos incluem viadutos. -----------------------------------------------------------------------
---- Alternativa 2 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A alternativa 2 apresenta um esquema idêntico ao apresentado para a alternativa 1, com a 
diferença da cota da superfície livre da albufeira de Girabolhos ser fixada à cota 310 m. -------
---- Este incremento na cota do NPA de Girabolhos, mantendo constante a potência instalada 
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em ambas as alternativas em 361 MW, bem como as condições da barragem de Bogueira, 
implica um aumento geral da produção relativamente ao turbinamento das afluências naturais 
do rio Mondego, visto que na central reversível se realiza com uma queda maior e para uma 
manutenção da potência em ambas as alternativas igual à potência de concessão, o caudal da 
queda reversível reduz-se e também o volume escoado diariamente entre as duas barragens, o 
curso de utilização da barragem de Bogueira será mais curta e, assim, os caudais de regime 
natural do rio serão turbinados a partir de uma altura ligeiramente superior, embora este efeito 
seja pouco apreciável. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este aumento de produção é penalizado pelo aumento de custo derivado do maior volume 
de obra a realizar para a elevação da superfície (maior volume de peso, maior altura das torres 
de tomada, maior número de afecções, comprimento das estradas a repor e comprimento dos 
viadutos necessários). Também convém salientar que este aumento de cota de superfície, ao 
supor uma redução dos caudais de equipamento da central de Girabolhos, suporá uma redução 
nas secções necessárias do circuito hidráulico e no custo dos equipamentos, que reduzirão o 
incremento de custo global. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, a alternativa 2 desenvolverá esta outra opção, que além do exposto anteriormente 
apresenta outras vantagens como são o aumento do volume de regulação do rio Mondego ou a 
maior capacidade de laminação das cheias no mesmo. ------------------------------------------------
---- II. Parecer dos Serviços -------------------------------------------------------------------------------
---- As alternativas 1 e 2 apenas diferem na cota do Nível Pleno de Armazenamento (300 m e 
310 m respectivamente) da Barragem de Girabolhos, cujas albufeiras se desenvolvem fora do 
nosso concelho. Em ambas, a cota da barragem da Bogueira não é alterada, variando entre o 
nível mínimo de 225 m e 235 m, pelo que a albufeira criada no concelho de Nelas é a mesma, 
independentemente da alternativa. ----------------------------------------------------------------------- 
---- Face a exposto, estes Serviços são de parecer que, no âmbito da consulta de impacte 
ambiental, qualquer das alternativas em estudo é benéfica para a Região e o seu impacto no 
território do nosso concelho é o mesmo independentemente da alternativa adoptada. -----------
---- Á superior consideração de V. Ex.ª� ---------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara informou que decorria o período de consulta pública, no 
âmbito da Avaliação Ambiental do Projecto do Aproveitamento Hidroeléctrico de Girabolhos 
e que as duas alternativas do projecto, apresentadas, não provocavam qualquer alteração no 
território do Município de Nelas. Afirmou, também, que para o Concelho de Nelas qualquer 
das alternativas apresentadas servia e que o que o que era importante é que a obra fosse feita, 
pois vinha criar muitos postos de trabalho. De seguida, leu parte da informação prestada pelos 
Serviços Técnicos de Obras. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que o 
projecto em análise era de interesse concelhio. -------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar qualquer uma das soluções viável, nos 
termos da informação proposta pelos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------- 
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3.1.PREENCHIMENTO DE SEIS LUGARES DE ASSISTENTE OPERACIONAL � 
JARDINEIRO � A TEMPO DETERMINADO � RESERVA DE RECRUTAMENTO 
INTERNA � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 30 de Abril de 2010, da Técnica Superior de 
Recursos Humanos, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------- 
---- Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Isaura Pedro --------------------------------
---- C/c - Sr. Vice-Presidente, Dr. Manuel da Conceição Marques ----------------------------------
---- Preenchimento de seis Lugares de Assistente Operacional � Jardineiro � A Tempo 
Determinado - Reserva de Recrutamento Interna ---------------------------------------------------- 
---- Em 31 de Dezembro de 2009, foi aberto por aviso n.º 1.445/2010, publicado em D.R. 2.ª 
Série, n.º 14, de 21 de Janeiro de 2010, um procedimento concursal de recrutamento para o 
preenchimento de um posto de trabalho de assistente operacional, da carreira geral de 
assistente operacional, na área funcional de Jardineiro, em regime de contrato de trabalho por 
tempo determinado; dando cumprimento ao disposto no n.º 6, do artigo 36.º, da Portaria n.º 
83-A/2009, de 22 de Janeiro, foi publicada também em D.R. na 2.ª série, por aviso n.º 
8.322/2010, de 26 de Abril de 2010, a lista unitária de ordenação final dos candidatos 
homologada, constituindo-se uma reserva de recrutamento interna, nos termos do n.º 1, do 
artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009. -------------------------------------------------------------------- 
---- Havendo necessidade de ocupar mais seis postos de trabalho, no âmbito do procedimento 
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.º 83-
A/2009, o recrutamento para os lugares em causa opera-se nos termos previstos na alínea d), 
do n.º 1, do artigo 54.º e n.º 55.º, da LVCR. ------------------------------------------------------------
---- Havendo no Mapa de Pessoal seis lugares vagos, de Assistente Operacional, da carreira 
geral de Assistente Operacional, na área funcional de Jardineiro, 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 Câmara deliberou, por maioria, com cinco votos 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, do Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral e 
Hélder José Gomes Ambrósio, prover seis lugares de Assistentes Operacionais, na área 
funcional de Jardineiro, por tempo determinado, com candidatos da reserva de recrutamento 
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interna, aprovados em concursos anteriores, nos termos e de acordo com a informação da 
Técnica Superior de Recursos Humanos, atrás descrita. ---------------------------------------------- 
3.2.ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL DE RECRUTAMENTO PARA 
O PREENCHIMENTO DE ONZE POSTOS DE TRABALHO, DE ASSISTENTE 
OPERACIONAL, DA CARREIRA GERAL DE ASSISTENTE OPERACIONAL, EM 
REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 04 de Maio de 2010, da Técnica Superior de 
Recursos Humanos, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------- 
---- �Abertura de procedimento concursal de recrutamento para o preenchimento de onze 
postos de trabalho, de assistente operacional, da carreira geral de assistente operacional em 
regime de contrato de trabalho por tempo determinado. ---------------------------------------------- 
---- 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 um procedimento concursal comum para o preenchimento 
de onze postos de trabalho de Assistente Operacional, da carreira geral de Assistente 
Operacional, por tempo determinado, nas seguintes áreas de competências: - um canalizador, 
um electricista, dois cabouqueiros, dois carpinteiros, um serralheiro civil, dois condutores de 
máquinas e dois cantoneiros, uma vez que aqueles postos de trabalho se revelam necessários à 
prossecução das actividades da autarquia. -------------------------------------------------------------- 
---- Nesse sentido, sou a propor a V. Exa. a abertura do Procedimento Concursal de 
Recrutamento acima referenciado, nos termos do artigo 50.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro, alínea a), do artigo 3.º e do n.º 2, do artigo 40.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 
Janeiro e ainda 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 5 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: Arnaldo dos Santos Garcia � Encarregado Geral, -----------------------------------
---- Vogais efectivos:  ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Dra. Lucília Maria Cabral Ferreira � Técnica Superior, que substituirá o Presidente nas 
suas faltas e impedimentos e Carlos Alberto da Silva Ferreira � Encarregado Operacional. ----
---- Vogais suplentes: -------------------------------------------------------------------------------------- 
--- António Lóio Henriques � Encarregado Geral e Eng.ª Paula Alexandra Lopes Sampaio - 
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 

Habi
litaç
ões 
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Liter
árias 
exigi
das 

 
A Canalizador 

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 natureza executiva, de carácter 
manual ou mecânico, enquadradas em directivas gerais bem 
definidas e com graus de complexidade variáveis. 
Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao 
funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço 
físico. Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela 
sua correcta utilização, procedendo, quando necessário, à 
manutenção e reparação dos mesmos. 
Efectuar serviços de Canalizações de água e esgotos, redes de 
distribuição respectivos ramais, entre outros trabalhos similares; 
corta, rosca e solda tubos de chumbo, plástico, ferro e materiais 
afins. 

1 

Escol
arida

de 
Obri
gatór

ia 

B Electricista 

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 natureza executiva, de carácter 
manual ou mecânico, enquadradas em directivas gerais bem 
definidas e com graus de complexidade variáveis. 
Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao 
funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço 
físico. Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela 
sua correcta utilização, procedendo, quando necessário, à 
manutenção e reparação dos mesmos. 
Efectuar serviços de Electricista. Executar trabalhos de montagem, 
conservação e reparação de instalações eléctricas e equipamentos de 
baixa tensão; instalar, consertar e reparar circuitos; instalar órgãos 
eléctricos; execução de cálculos de material e respectivos custos para 
instalações eléctricas e quadros eléctricos; montagem de 
equipamentos eléctricos para iluminação; ensaios e detecção das 
avarias dos equipamentos e instalações eléctricas; leitura e 
interpretação de desenhos técnicos e plantas ou projectos eléctricos e 
especificações técnicas e respectiva simbologia. 

1 

Escol
arida

de 
Obri
gatór

ia 

C Carpinteiro  

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 natureza executiva, de carácter 
manual ou mecânico, enquadradas em directivas gerais bem 
definidas e com graus de complexidade variáveis. 
Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao 
funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço 

2 

Escol
arida

de 
Obri
gatór

ia 
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físico. Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela 
sua correcta utilização, procedendo, quando necessário, à 
manutenção e reparação dos mesmos. 
Efectuar serviço de carpintaria em geral; tais como, fabrico e 
restauro de mobiliário; pintura de vernizes e tintas em madeira; 
montagem de divisórias e tectos falsos e pontes em madeira; 
assentamento de portas, janelas, portadas, aros, guarnição; serviços 
de cofragem; talha e molduras. 

D Cabouqueiro 

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 natureza executiva, de carácter 
manual ou mecânico, enquadradas em directivas gerais bem 
definidas e com graus de complexidade variáveis. 
Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao 
funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço 
físico. Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela 
sua correcta utilização, procedendo, quando necessário, à 
manutenção e reparação dos mesmos. 
Executar funções de cabouqueiro; limpeza de valetas, caminhos; 
servente de Pedreiro; executa tarefas de apoio na montagem de 
estruturas. 

2 

Escol
arida

de 
Obri
gatór

ia 

E Serralheiro 
Civil 

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 natureza executiva, de carácter 
manual ou mecânico, enquadradas em directivas gerais bem 
definidas e com graus de complexidade variáveis. 
Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao 
funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço 
físico. Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela 
sua correcta utilização, procedendo, quando necessário, à 
manutenção e reparação dos mesmos. 
Execução de diversos trabalhos de serralharia, Construir e aplicar 
estruturas metálicas ligeiras para edifícios, pontes, caldeiras, 
caixilharias e outras obras; cortar e enformar chapas de aço, 
perfilados de alumínio e tubos, interpretar desenhos e outras 
especificidades técnicas.  

1 

Escol
arida

de 
Obri
gatór

ia 

F Condutor de 
Máquinas 

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 natureza executiva, de carácter 
manual ou mecânico, enquadradas em directivas gerais bem 
definidas e com graus de complexidade variáveis. 

2 
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Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao 
funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço 
físico. Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela 
sua correcta utilização, procedendo, quando necessário, à 
manutenção e reparação dos mesmos. 
Executar funções de cabouqueiro; limpeza de valetas, caminhos; 
servente de Pedreiro; executa tarefas de apoio na montagem de 
estruturas. 

G Cantoneiro 

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 natureza executiva, de carácter 
manual ou mecânico, enquadradas em directivas gerais bem 
definidas e com graus de complexidade variáveis. 
Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao 
funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço 
físico. Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela 
sua correcta utilização, procedendo, quando necessário, à 
manutenção e reparação dos mesmos. 
Desempenha funções de Cantoneiro de Vias Municipais; servente de 
pedreiro; compõe pavimentos, limpezas de aquedutos, valetas, 
terrenos e caminhos com máquinas roçadoras.  

2 

Escol
arida

de 
Obri
gatór

ia 

---- V. Exa. superiormente decidirá.� --------------------------------------------------------------------
---- Na referida informação, encontra-se exarado um Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------
---- �À reunião de Câmara. Concordo. Nos termos do n.º 5 e 6 do artigo 6.º da LVCR, em 
caso de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho por trabalhadores abrangidos pelo 
n.º 5, 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 onze postos de trabalho, de assistente operacional, da carreira geral 
de assistente operacional, em regime de contrato de trabalho por tempo determinado, nos 
termos e de acordo com a informação da Técnica Superior de Recursos Humanos, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

4 - CONTABILIDADE 
 
4.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Abril de 2010, no total de 769.344,10 � (setecentos e sessenta e nove mil 
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trezentos e quarenta e quatro euros e dez cêntimos), referente a Operações Orçamentais e no 
total de 50.451,85 � (cinquenta mil quatrocentos e cinquenta e um euros e oitenta e cinco 
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 6, e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2010, n.º 5, as quais ficam 
anexas a esta acta (Anexo II), 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 N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI N.º 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 14 e 30 de Abril de 2010, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo dela parte 
integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 14 e 30 de Abril de 2010, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), 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 ADMINISTRATIVOS DE OBRAS PARTICULARES � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos e autorizações administrativas de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados nos Serviços 
Administrativos de Obras Particulares no período compreendido entre 14 e 30 de Abril de 
2010, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. -------------------------
5.2.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: HOSPITAL � FREGUESIA 
DE SENHORIM. REQUERENTES: JORGE MANUEL FIGUEIREDO DUARTE E 
FELISMINA JESUS DUARTE GUEDES � APROVAÇÃO 
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---- Presente uma informação, datada de 07 de Maio 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 6.042, de 05/05/2010. Local: Hospital, Freguesia de Senhorim. Requerentes: Jorge Manuel 
Figueiredo Duarte e Felismina Jesus Duarte Guedes. ------------------------------------------------- 
---- 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. 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto. ---------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa 
ou dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, 
nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade 
económica não urbana. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Com o intuito de outorgar uma escritura de doação, os dois requerentes solicitam 
parecer favorável do terreno rústico, sito ao �Hospital�, artigo 4.786, localizado em Senhorim, 
sendo ½ a favor de cada um. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável. ------------------------------------------------------------- 
---- - Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento 
físico de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em 
lotes com vista ao mesmo fim. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar parecer favorável à constituição de 
compropriedade de um prédio rústico, sito ao �Hospital�, inscrito na matriz predial rústica da 
Freguesia de Senhorim, sob o artigo número 4.786, em nome dos requerentes Jorge Manuel 
Figueiredo Duarte e Felismina Jesus Duarte Guedes, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------------------------- 
5.3.PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS � TAXAS 
URBANÍSTICAS RELATIVAS À OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE 
DIA/CRECHE DE VILAR SECO. LOCAL: VILAR SECO. REQUERENTE: CENTRO 
PAROQUIAL DE VILAR SECO � ISENTAR, REDUZIR, OU INDEFERIR O PEDIDO 
---- Presente uma informação, datada de 04 de Maio de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais � Registo n.º 5.988, de 04/05/2010 
� Taxas urbanísticas relativas à obra de Construção do Centro de Dia/Creche de Vilar Seco � 
Isentar, ou Reduzir, ou Indeferir o pedido. Local: Vilar Seco. Requerente: Centro Paroquial de 
Vilar Seco. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento das taxas municipais urbanísticas 
devidas pela emissão do alvará de construção do Centro de Dia/Creche, ao abrigo da alínea c), 
do artigo 5.º, do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, por ser considerada 
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uma Instituição Particular de Solidariedade Social, instituída nos termos dos artigos 7.º e 8.º, 
do Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro. --------------------------------------------------------
---- II � Enquadramento legal: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, n.º 2, da alínea 
c), do artigo 5.º: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Na medida do interesse público municipal de que se revistam os actos cujo 
licenciamento se pretende obter, ou as prestações de serviços requeridas, podem ainda 
beneficiar de isenção, ou de redução do pagamento de taxas e outras receitas municipais: ------
---- - Alínea c) As associações religiosas, culturais, desportivas, profissionais, ou recreativas, 
legalmente constituídas e as comissões fabriqueiras de igrejas e capelas pelas actividades que 
se destinem, directamente, à realização dos seus fins estatutários. ---------------------------------- 
---- 2. As isenções e reduções referidas no número anterior não afastam a necessidade de 
apresentação de requerimento dirigido à Câmara Municipal das necessárias licenças, quando 
devidas, nos termos da lei, ou Regulamento Municipal, nem dispensam o prévio 
licenciamento municipal a que houver lugar. ----------------------------------------------------------- 
---- 3. As isenções e reduções referidas no n.º 2 serão concedidas por deliberação da Câmara 
Municipal mediante requerimento dos interessados e apresentação de prova da qualidade em 
que requerem e dos requisitos exigidos para a concessão da isenção ou redução. ----------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Os interessados apresentaram um requerimento de isenção do pagamento das taxas 
municipais pela emissão do alvará de construção, por ser considerada uma Instituição 
Particular de Solidariedade Social. ----------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, como o pedido se encontra devidamente instruído, deixo à consideração 
de V.ª Ex.ª isentar, reduzir, ou indeferir o pedido. ----------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente apresentou à Câmara o pedido de isenção do pagamento das taxas 
municipais urbanísticas devidas pela emissão do alvará de construção do Centro de 
Dia/Creche de Vilar Seco, em que é requerente o Centro Paroquial de Vilar Seco, à 
semelhança do que já foi deliberado para casos idênticos. ------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento das taxas municipais 
urbanísticas devidas pela emissão do alvará de construção do Centro de Dia/Creche de Vilar 
Seco, em que é requerente o Centro Paroquial de Vilar Seco, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------------------------- 
5.4.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE TRÊS DISPOSITIVOS PUBLICITÁRIOS. 
LOCAL: NELAS. REQUERENTE: MACOMAX � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 
LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 17 de Abril de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Licença de publicidade � Três dispositivos publicitários � Macomax � Materiais de 
Construção, Ld.ª - Registo n.º 5.322, de 19/04/2010. Local: Na parede da entrada do 
estabelecimento, em Nelas. Requerente: Macomax � Materiais de Construção, Ld.ª ------------- 
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---- Foi solicitado autorização de colocação de três painéis na parede do seu estabelecimento, 
com as seguintes dimensões: 70 cm x 50 cm; 200 cm x 50 cm e 500 cm x 50 cm, conforme 
desenho anexo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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. Os Serviços Técnicos deverão dar parecer sobre o referido local. --------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento de publicidade para 
colocação de três dispositivos publicitários na parede da entrada do estabelecimento, sito em 
Nelas, pertencente à requerente, a firma Macomax � Materiais de Construção, Ld.ª, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------- 
5.5.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE � ALTERAÇÃO DO 
PEDIDO DE LICENÇA DE TRÊS DISPOSITIVOS PUBLICITÁRIOS PARA TRÊS 
ANÚNCIOS LUMINOSOS. LOCAL: CALDAS DA FELGUEIRA. REQUERENTE: 
GAMEIRA & GAMEIRA, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 21 de Abril de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Licença de publicidade � Alteração do pedido de licença de três dispositivos 
publicitários � três anúncios luminosos - Registo n.º 5.445, de 20/04/2010. Local: Caldas da 
Felgueira. Requerente: Gameira & Gameira, Ld.ª ----------------------------------------------------- 
---- I � Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------ 
---- Foi solicitado autorização para colocação de uma tabuleta com a área de 1,50 x 1,00 
metros, na fachada principal do edifício e dois painéis, com as dimensões de 1,50 x 0,50 
metros cada, conforme fotografia em anexo, aprovados por deliberação da Câmara Municipal 
de 09 de Março de 2010. No entanto, a empresa requerente esclarece que os dispositivos vão 
ser iluminados, enquadrando-se na categoria de anúncios luminosos. ------------------------------
---- 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 de instalação de 3 
anúncios luminosos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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.� -------------------------------------------------------------- 
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento de publicidade para 
colocação de três anúncios luminosos na fachada do estabelecimento, sito em Caldas da 
Felgueira, pertencente à requerente, a firma Gameira & Gameira, Ld.ª, nos termos e de acordo 
com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------- 
5.6.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO. LOCAL: AV.ª ANTÓNIO JOAQUIM HENRIQUES, EM 
NELAS. REQUERENTE: MACOMAX � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LD.ª - 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 20 de Abril de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de �Macomax � 
Materiais de Construção, Ld.ª�. Local: Av.ª António Joaquim Henriques, em Nelas. 
Requerente: Macomax � Materiais de Construção, Ld.ª. --------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. -----------------------------------------------------------------------------------
----  II. 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, 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 14:00 h, e encerramento semanal ao Domingo. -------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento �Macomax � Materiais de Construção, Ld.ª�, sito na Av.ª António Joaquim 
Henriques, em Nelas, em que é requerente a referida firma, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -----------------------------------------                          
5.7.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO. LOCAL: E.N. N.º 234, KM 91,915, EM NELAS. 
REQUERENTE: MACOMAX � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LD.ª - 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 20 de Abril de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de �Macomax � 
Revenda de Materiais de Construção�. Local: E. N. n.º 234, Km 91,915, em Nelas. 
Requerente: Macomax � Materiais de Construção, Ld.ª. --------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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---- 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, de segunda 
a sexta das 08:00 h às 17:30 h, ao sábado das 08:00 h às 12:30 h, com paragem para almoço 
das 12:30 h às 13:30 h, e encerramento semanal ao Domingo. --------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento �Macomax � Revenda de Materiais de Construção�, sito na E. N. n.º 234, 
Km 91,915, em Nelas, em que é requerente a referida firma, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------------------------- 
5.8.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE CABELEIREIRO. LOCAL: LARGO VASCO DA GAMA, 
EM NELAS. REQUERENTE: SÍLVIA FERREIRA PINTO - CABELEIREIRO - 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 20 de Abril de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de cabeleireiro. Local: 
Largo Vasco da Gama, em Nelas. Requerente: Sílvia Ferreira Pinto - Cabeleireiro. ------------- 
---- 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, das 08:00 
h às 20:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h, e encerramento semanal ao 
Domingo e Quarta-Feira. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de cabeleireiro, sito no Largo Vasco da Gama, em Nelas, em que é 
requerente a firma Sílvia Ferreira Pinto - Cabeleireiro, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------------------------- 
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5.9.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE LOJA DE MÓVEIS. LOCAL: RUA DO MONDEGO, 
LOTE 1, EM NELAS. REQUERENTE: J. A. M. FERREIRA, UNIPESSOAL, LD.ª - 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 21 de Abril de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de loja de móveis. 
Local: Rua do Mondego, lote 1, em Nelas. Requerente: J.A.M. Ferreira, Unipessoal, Ld.ª. ----- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. 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, das 09:30 
h às 19:30 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h, e sem encerramento semanal. 
---- À consideração de Vª. Exª.�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de loja de móveis, sito na Rua do Mondego, lote 1, em Nelas, em que é 
requerente a firma J.A.M. Ferreira, Unipessoal, Ld.ª, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -----------------------------------------
5.10.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE PRONTO A VESTIR. LOCAL: RUA SACADURA 
CABRAL, EM NELAS. REQUERENTE: MARIA DA LUZ MARQUES PAIXÃO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 20 de Abril de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de pronto a vestir. 
Local: Rua Sacadura Cabral, em Nelas. Requerente: Maria da Luz Marques Paixão. ------------ 
---- 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, 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 
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das 12:30 h às 14:00 h, e encerramento semanal ao Domingo. --------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de pronto a vestir, sito na Rua Sacadura Cabral, em Nelas, em que é 
requerente Maria da Luz Marques Paixão, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------------------------------- 
5.11.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE PRODUTOS NATURAIS. LOCAL: QUINTA DO POMAR, 
R/C, ESQ.º, LOJA 4, EM NELAS. REQUERENTE: MARIA ISABEL COSTA DIAS  - 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 20 de Abril de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de produtos naturais. 
Local: Quinta do Pomar, R/C, Esq.º, Loja 4, em Nelas. Requerente: Maria Isabel Costa Dias. -
---- 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, de segunda 
a sexta, das 10:00 h às 19:00 h, ao sábado das 10:00 h às 13:00 h, sem paragem para almoço e 
encerramento semanal ao Domingo. --------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de produtos naturais, sito na Quinta do Pomar, R/C, Esq.º, Loja 4, em Nelas, 
em que é requerente Maria Isabel Costa Dias, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------------------------------- 
5.12.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO. LOCAL: EDIFÍCIO ELITE, LOJA A, RUA 
DR. ABEL PAIS CABRAL, EM NELAS. REQUERENTE: CLP - PHARMACLINIC - 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 22 de Abril de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de comércio. Local: 
Edifício Elite, Loja A, Rua Dr. Abel Pais Cabral, em Nelas. Requerente: CLP Pharmaclinic. --
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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---- II. 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, 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. ---------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de comércio, sito no Edifício Elite, Loja A, Rua Dr. Abel Pais Cabral, em 
Nelas, em que é requerente a firma CLP Pharmaclinic, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------------------------- 
5.13.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE PAPELARIA, LIVRARIA E CENTRO DE CÓPIAS. 
LOCAL: EDIFÍCIO ELITE, RUA DR. ABEL PAIS CABRAL, EM NELAS. 
REQUERENTE: PLACEMINDS, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 22 de Abril de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de papelaria, livraria e 
centro de cópias. Local: Edifício Elite, Rua Dr. Abel Pais Cabral, em Nelas. Requerente: 
Placeminds, Ld.ª. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. 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, de segunda 
a sexta, das 09:00 h às 19:00 h, ao sábado das 09:00 h às 12:30 h, com paragem para almoço 
das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao Domingo. ---------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de papelaria, livraria e centro de cópias, sito no Edifício Elite, Rua Dr. Abel 
Pais Cabral, em Nelas, em que é requerente a firma Placeminds, Ld.ª, nos termos e de acordo 
com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------- 
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5.14.PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE GAMEIRO & GAMEIRO, LD.ª, RESTAURAÇÃO E 
BEBIDAS. LOCAL: RUA DOS BALNEÁRIOS, EM CALDAS DA FELGUEIRA. 
REQUERENTE: ROSA LÍDIA GAMEIRO MINHOTO - APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 22 de Abril de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de alteração de horário para o estabelecimento de Gameiro & Gameiro, Ld.ª, 
Restauração e Bebidas, nas Caldas da Felgueira. Local: Rua dos Balneários, em Caldas da 
Felgueira. Requerente: Rosa Lídia Gameiro Minhoto. ------------------------------------------------ 
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 5.431, de 20/04/2010, o proprietário do 
estabelecimento de �Gameiro & Gameiro, Restauração e Bebidas�, sito na Rua dos 
Balneários, em Caldas da Felgueira, pretende requerer a alteração do mapa de horário de 
funcionamento para o seu estabelecimento, das 07:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço 
e encerramento semanal. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 7.º, do mesmo regulamento, 
os estabelecimentos de bebidas poderão estar abertos até às 02 horas de todos os dias da 
semana. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- IV. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 16.º do 
regulamento supracitado. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- V. Assim, não vejo qualquer inconveniente na alteração do mapa de horário, das 07:00 h 
às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a alteração de horário para o 
estabelecimento de Gameiro & Gameiro, Ld.ª, Restauração e Bebidas, sito na Rua dos 
Balneários, em Caldas da Felgueira, em que é requerente Rosa Lídia Gameiro Minhoto, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------
5.15.PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE CENTRO ESTÉTICA CLOÉ. LOCAL: LARGO DO 
MUNICÍPIO, EM NELAS. REQUERENTE: TATIANA CLOÉ GALLEGOS 
MONTEIRO - APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 22 de Abril de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
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---- �Pedido de alteração de horário para o estabelecimento de Centro Estética Cloé, em 
Nelas. Local: Largo do Município, em Nelas. Requerente: Tatiana Cloé Gallegos Monteiro. --
---- Pretensão do Requerente: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 4969, de 09/04/2010, o proprietário do 
estabelecimento de �Centro Estética Cloé�, sito no Largo do Município, em Nelas, pretende 
requerer a alteração do mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento, de 
segunda a sexta, das 09:30 h às 18:30 h, ao sábado das 09:00 h às 18:00 h, com período para 
almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal à Segunda-Feira. -------------------------
---- 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. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 7.º, do mesmo regulamento, 
os estabelecimentos de bebidas poderão estar abertos até às 02 horas de todos os dias da 
semana. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- IV. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 16.º do 
regulamento supracitado. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na alteração do mapa de horário, das 09:30 h 
às 18:30 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h, ao sábado das 09:30 h às 18:00 
h e encerramento semanal à Segunda-Feira. ------------------------------------------------------------ 
---- À consideração de Vª. Exª.�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a alteração de horário para o 
estabelecimento de Centro Estética Cloé, sito no Largo do Município, 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. ------------------------------------------------------------- 
5.16.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS. LOCAL: EDIFÍCIO 
GRÃO VASCO, RUA SERRA DA ESTRELA, EM NELAS. REQUERENTE: JOÃO 
PEDRO DE JESUS RICO - APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 22 de Abril de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para o estabelecimento de restauração e 
bebidas. Local: Edifício Grão Vasco, Rua Serra da Estrela, em Nelas. Requerente: João Pedro 
de Jesus Rico. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Preensão do Requerente: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a), do artigo 7.º, do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés e restaurantes) poderão estar abertos até às 
02 horas de todos os dias da semana. --------------------------------------------------------------------
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário, das 08:00 
h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ----------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação do mapa de horário para o 
estabelecimento de restauração e bebidas, sito no Edifício Grão Vasco, Rua da Serra da 
Estrela, em Nelas, em que é requerente João Pedro de Jesus Rico, nos termos e de acordo com 
a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------- 
5.17.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE FARMÁCIA. LOCAL: RUA SACADURA CABRAL, N.º 2, 
EM NELAS. REQUERENTE: FARMÁCIA FAURE � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 20 de Abril de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para a Farmácia Faure. Local: Rua Sacadura 
Cabral, n.º 2, em Nelas. Requerente: Farmácia Faure. ----------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de 
todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea b), do artigo 11.º, do mesmo regulamento, 
em conjugação com a deliberação camarária de 13 de Abril de 2005, estabelecimentos com 
horário de funcionamento contínuo. --------------------------------------------------------------------- 
---- III. 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 
16.º., do regulamento supracitado. ----------------------------------------------------------------------- 
---- V. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário, de segunda 
a sexta, das 08:30 h às 20:00h, 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. Na semana de serviço, das 08:30 
h às 24:00 h e após as 24:00 h, em regime de chamada. ----------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação do mapa de horário para a 
Farmácia Faure, sita na Rua Sacadura Cabral, n.º 2, em Nelas, em que é requerente a referida 
Farmácia, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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5.18.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 Abril 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 4.596, de 31/03/2010 � �Marques & Relvas, Ld.ª�, sito na Rua do 
Soito, n.º 08, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00 h às 
19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h e 
encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 4.8242, de 07/04/2010 � �Charteres, Ld.ª�, sito na Rua Eng.º 
Alberto Vilhena, Edifício Grão Vasco, Loja 26, em Nelas, com o horário de funcionamento de 
segunda a sexta, das 09:30 h às 18:30 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 15:00 h, ao 
sábado das 09:00 h às 14:00 h e encerramento semanal ao domingo. ------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 4.826, de 07/04/2010 � �Bar da CP�, de Luis Fernando 
Bernardino, sito na Av.ª António Joaquim Henriques, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 05:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. --- 
---- - Registo de entrada n.º 4.828, de 07/04/2010 � �Cabeleireiro�, de Maria Teresa Dias 
Matias Inácio, sito na Quinta do Pomar, Lote 4, Loja A, 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 à Segunda-Feira. ---------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 4.829, de 07/04/2010 � �Johny�s Bar, Café Bar�, sito na Rua da 
Cumieira, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a quinta, das 20:00 h às 
02:00 h, sextas, sábados e vésperas de feriados, das 14:00 h às 04:00 h, ao domingo, das 14:00 
h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ---------------------------------- 



 
Fls.__________ 

Reunião de 11-05-2010 

 

31

---- - Registo de entrada n.º 4.832, de 06/04/2010 � �Artigos para o Lar e Mercearia�, de 
António Martins dos Santos, sito no Largo Francisco Gonçalves, em Nelas, com o horário de 
funcionamento de segunda a sexta, das 08:30 h às 20:00 h, aos sábados e domingos, das 08:30 
às 14:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 14:30 h, sem encerramento semanal. ---- 
---- - Registo de entrada n.º 4.833, de 07/04/2010 � �Pronto-a-Vestir�, de Joaquim Lopes 
Moreira, sito na Rua Dr. José Guilherme Faure, com o horário de funcionamento, de segunda 
a sexta, das 09:00 h às 19:00 h, com período para almoço das 12:30 h às 14:30 h, ao sábado 
das 09:00 h às 13:00 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------
5.19.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 Abril 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 5.150, de 14/04/2010 � �Perfumaria Moser by Luxo 24�, sito no 
Edifício Central, Loja 6, Av.ª João XXIII, em Nelas, com o horário de funcionamento de 
segunda a sexta das 10:00 h às 19:00 h, ao sábado das 10:00 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 5.266, de 16/04/2010 � �ATL�, de Maria Inês Milheiriço Cunha, 
sito na Rua António Lobo Antunes, Fracções A, B, C e D, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 08:00 h às 20:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao 
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domingo, excepto em caso de festas e eventos organizados, em que terá o horário das 14:30 h 
às 18:30 h. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 5.324, de 19/04/2010 � �Informática e Vinhos�, sito na Av.ª D. 
Maria II, n.º 12, R/C, em Nelas, com o horário de funcionamento, de segunda a sexta, das 
09:30 h às 19:30 h, ao sábado das 15:00 h às 19:30 h, com paragem para almoço das 12:00 h 
às 15:00 h e encerramento semanal ao domingo. ------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 5.053, de 12/04/2010 � �A Nova Padaria e Pastelaria de Nelas�, 
sito na Rua Sacadura Cabral, em Nelas, com o horário de funcionamento das 07:00 h às 20:00 
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. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5.20.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 Abril 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 4.838, de 07/04/2010 � �Mathias, S.A.�, sito na Av.ª António 
Joaquim Henriques, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 20:30 h, sem 
paragem para almoço e encerramento semanal. -------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 4.858, de 07/04/2010 � �Pronto-a-vestir Criança�, de Filipe 
Carlos Panteco Monteiro, sito na Av.ª João XXIII, Edifício Central, Loja 4, Fr. E, em Nelas, 
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com o horário de funcionamento das 09:00 h às 20:00 h, sem paragem para almoço e 
encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 4.918, de 08/04/2010 � �Florista�, de Luísa Isabel Correia Pina 
Santos Loureiro, sito na Rua do Vilar, 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 4.920, de 08/04/2010 � �Aquecimento Central e Canalizações�, 
de Cristina Isabel Henriques Santos Ribeiro, sito na Rua Sacadura Cabral, Loja 1, 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 e encerramento semanal ao Sábado e Domingo. ------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 4.921, de 08/04/2010 � �Ourivesaria�, de Albertino Marques da 
Costa Lopes, sito na Rua Abel Pais Cabral, n.º 21, em Nelas, com o horário de funcionamento 
de segunda a sexta, das 09:00 h às 19:00 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, com paragem 
para almoço das 12:30 h às 14:30 e encerramento semanal ao Sábado e Domingo. -------------- 
---- - Registo de entrada n.º 4.922, de 08/04/2010 � �Pronto-a-Vestir�, de Raul Carlos Pais 
Tavares, sito no Largo Alexandre Herculano, n.º 38, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 09:00 h às 20:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 e 
encerramento semanal ao Domingo. --------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 4.923, de 08/04/2010 � �Loja Chinesa�, de Zhu Leimin, sito na 
Praça Santo António, Lote 3, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 20:00 
h, com período para almoço das 13:00 h às 14:00 h e sem 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5.21.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 Abril 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. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- 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 4.924, de 08/04/2010 � �Ergovisão, S.A.�, sito na Av.ª João 
XXIII, Edifício Central, Loja 20, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a 
sexta, das 10:00 h às 19:00 h, ao sábado das 10:00 h às 12:30 h, com paragem para almoço 
das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao sábado à tarde e domingo. -------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 4.925, de 08/04/2010 � �Agente de Seguros�, de Luis Lopes 
Santos Afonso, sito na Rua da Botica, n.º 3, R/C, 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 sábado e domingo. --------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 4.947, de 09/04/2010 � �Copanel, Ld.ª � Venda de Peças de 
Automóveis�, sito na Rua da Shell, n.º 2, 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 4.965, de 09/04/2010 � �Serralharia�, de Carlos Soares da Silva, 
sito na Rua dos Chões, n.º 5, em Carvalhal Redondo, com o horário de funcionamento de 
segunda a sexta, das 09:00 h às 18:00 h, ao sábado das 09:00 h às 12:00 h, com paragem para 
almoço das 12:30 h às 13:30 e encerramento semanal Domingo. ----------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 4.968, de 09/04/2010 � �Gasprocar � Distribuição de 
Combustíveis, Ld.ª�, sito na E.N. n.º 234, Km 95,6, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 06:00 h às 23:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ---
---- - Registo de entrada n.º 4.978, de 09/04/2010 � �A Nova Padaria e Pastelaria de Nelas�, 
sito na Estrada de Senhorim, em Nelas, com o horário de funcionamento das 07:00 h às 20:00 
h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao Domingo. -------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 5.149, de 14/04/2010 � �Regis � Mediação de Seguros, Ld.ª�, sito 
na Rua Luís de Camões, n.º 9, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 
17:30 h, com período para almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao sábado e 
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. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5.22.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 30 de Abril de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------- 
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---- �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 5.623, de 26/04/2010 � �Retalhista�, de António Fonseca Correia, 
sito na Rua Direita, n.º 48, em Carvalhal Redondo, com o horário de funcionamento das 08:00 
h às 20:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao 
domingo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 5.624, de 26/04/2010 � �Café�, de Vieira & Justo, Ld.ª, sito no 
Largo Francisco Gonçalves Costa, em Nelas, com o horário de funcionamento das 08:00 h às 
24:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao domingo. ------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 5.626, de 26/04/2010 � �Electrodomésticos�, de José Marques 
Loureiro, sito na Av.ª Cimo do Povo, n.º 15, em Carvalhal Redondo, com o horário de 
funcionamento, de segunda a sexta, das 09:00 h às 19:00 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, 
com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao domingo. -------
---- - Registo de entrada n.º 5.653, de 26/04/2010 � �Taberna�, de Joaquim Amaral da Silva, 
sito na Rua do Paço, n.º 4, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 07:00 
h às 21:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 e encerramento semanal 
Domingo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 5.705, de 27/04/2010 � �Móveis�, de Joaquim Marques de Sousa, 
sito na Rua das Flores, 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 12:30 h, com paragem para almoço 
das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 5.706, de 27/04/2010 � �Móveis�, de Joaquim Marques de Sousa, 
sito na Rua Dr. Eurico Amaral, 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 12:30 h, com paragem para almoço 
das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------- 
---- À consideração de V. Exa.� -------------------------------------------------------------------------- 



 
Fls.__________ 

Reunião de 11-05-2010 

 

36

---- 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, 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, 

 
__________________________________________ 

 


