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ACTA N.º 8 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM VINTE DE ABRIL 
DE DOIS MIL E DEZ  

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

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião ordinária anterior, realizada em 
13 de Abril de 2010, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para efeitos 
imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 461.895,87 � (quatrocentos e sessenta e um mil 
oitocentos e noventa e cinco euros e oitenta e sete cêntimos); - De operações extra 
orçamentais: 148.793,60 � (cento e quarenta e oito mil setecentos e noventa e três euros e 
sessenta cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 

 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou os seguintes assuntos para serem incluídos 
na Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. Local: 
Vila das Amoreiras - Campas, da Freguesia de Aguieira. Requerentes: António Manuel Vieira 
Marques Novo, Vitor José Vieira Marques Novo e Alexandra da Conceição Vieira Marques 
Novo � Aprovação; -----------------------------------------------------------------------------------------   
---- - Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. Local: 
Campas, da Freguesia de Aguieira. Requerentes: António Manuel Vieira Marques Novo, 
Vitor José Vieira Marques Novo e Alexandra da Conceição Vieira Marques Novo � 
Aprovação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre estes assuntos, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-los na ordem de trabalhos da 
presente reunião, nos termos do artigo 83º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------- 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

 
ORDEM DO DIA 

 
1 � EDUCAÇÃO E CULTURA 

 
1.1.PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma proposta do Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, 
que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Proposta de Constituição do Conselho Municipal de Educação. ------------------------------
---- Em quinze de Janeiro de dois mil e dez, reuniram-se nos Paços do Concelho os 
representantes de cada um dos grupos de estruturas que hão-de constituir o Conselho 
Municipal de Educação, tendo sido designados os representantes a que se referem as alíneas 
do n.º 2, do artigo 5.º, do D.L. n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, conforme consta da Acta referente 
à Reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nestes termos, a Câmara Municipal de Nelas propõe à Assembleia Municipal de Nelas 
que delibere a nomeação dos seguintes membros do Conselho Municipal de Educação: -------- 
---- 1. Dra. Isaura Leonor Marques Figueiredo da Silva Pedro, Presidente da Câmara 
Municipal de Nelas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Eng.º José António Neves Pereira, Presidente da Assembleia Municipal. ------------------
---- 3. Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, Vereador responsável pela Educação. -----
---- 4. Dr.ª Rosa Maria Ferreira Garcia, representante da Direcção Regional da Educação do 
Centro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 5. Dra. Maria José Almeida Pereira Duarte, representante do Pessoal Docente da 
Educação Pré-Escolar Pública. --------------------------------------------------------------------------- 
---- 6. Dr. António José Rodrigues da Cunha, representante do Pessoal Docente do Ensino 
Básico Público. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 7. Dr. António Manuel Borges Santos, representante do Pessoal Docente do Ensino 
Secundário Público. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 8. Dra. Filipa Alexandra Cerveira Martins, representante dos Estabelecimentos de Ensino 
Básico Privados. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 9. Dra. Maria das Dores Pires Borges Mendes Marques, representante das Instituições 
Particulares e de Solidariedade Social que desenvolvem actividade na área da Educação. ------
---- 10. Sr.ª Maria Margarida da Silva Felgueiras Marques Cabral, representante das 
Associações de Pais e Encarregados de Educação. ---------------------------------------------------- 
---- 11. Sr. António Manuel da Silva Liberato, representante das Associações de Pais e 
Encarregados de Educação. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 12. Sr. Paulo Ricardo dos Santos Correia, representante das Associações de Estudantes. --
---- 13. Dr. Paulo Rodrigues de Sousa, representante dos Serviços Públicos de Saúde. ----------
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---- 14. Sr.ª Fernanda Filomena Marques Oliveira e Sousa Almeida, representante dos 
Serviços de Segurança Social. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 15. Comandante do Posto Serafim José Pereira Rito, representante das Forças de 
Segurança. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Acrescenta-se ainda, de acordo com o artigo único da Lei n.º 41/2003, de 22 de Agosto, 
que altera o artigo 5.º do D.L n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, o nome do Sr. João Carlos Pina 
Martins como representante eleito pela Assembleia Municipal de Nelas dos Presidentes das 
Juntas de Freguesia do Concelho de Nelas.� ----------------------------------------------------------- 
---- Presente também a Acta de Constituição do Conselho Municipal de Educação do 
Município de Nelas, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------
---- �Aos quinze dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dez, reuniram no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho de Nelas, por convocatória da Senhora Presidente da Câmara, os 
representantes dos Ensinos Pré-Escolar, Básico e Secundário Públicos, o representante dos 
Estabelecimentos de Ensino Básico Privados, os representantes da Associação de Pais e 
Encarregados de Educação, os representantes das Associações de Estudantes, os 
representantes das Instituições Privadas de Solidariedade Social com actividade na área da 
educação, o representante dos Serviços Públicos de Saúde, o representante dos Serviços de 
Segurança Social, o representante das Juntas de Freguesia e o representante das Forças de 
Segurança, a fim de designarem os representantes das várias estruturas existentes no 
Município que hão-de constituir o Conselho Municipal de Educação. -----------------------------
---- Assim foram designados os seguintes elementos: -------------------------------------------------
---- - a) Dr.ª. Isaura Leonor Marques Figueiredo da Silva Pedro, Presidente da Câmara 
Municipal de Nelas; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - b) Eng.º José António Neves Pereira, Presidente da Assembleia Municipal; ----------------
---- - c) Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, Vereador responsável pela Educação, 
que assegura a substituição da Sra. Presidente nas suas ausências e impedimentos; --------------
---- - d) Dr.ª Rosa Maria Ferreira Garcia, representante da Direcção Regional da Educação do 
Centro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - e) Dr.ª. Maria José Almeida Pereira Duarte, representante do Pessoal Docente da 
Educação Pré-Escolar Pública; --------------------------------------------------------------------------- 
---- - f) Dr. António José Rodrigues da Cunha, representante do Pessoal Docente do Ensino 
Básico Público; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - g) Dr. António Manuel Borges Santos, representante do Pessoal Docente do Ensino 
Secundário Público; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - h) Dr.ª Filipa Alexandra Cerveira Martins, representante dos Estabelecimentos de 
Ensino Básico Privados; ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- - i) Dr.ª Maria das Dores Pires Borges Mendes Marques, representante das Instituições 
Particulares e de Solidariedade Social que desenvolvem actividade na área da Educação; ------
---- - j) Sr.ª Maria Margarida da Silva Felgueiras Marques Cabral e Sr. António Manuel da 
Silva Liberato, representantes da Associação de Pais e Encarregados de Educação; -------------
---- - k) Sr. Paulo Ricardo dos Santos Correia, representante das Associações de Estudantes. --
---- - l) Dr. Paulo Rodrigues de Sousa, representante dos Serviços Públicos de Saúde; ----------



 
Fls.__________ 

Reunião de 20-04-2010 

 

4

---- - m) Sr.ª Fernanda Filomena Marques Oliveira e Sousa Almeida, representante dos 
Serviços de Segurança Social. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- - n) Sr. João Carlos Pina Martins, representante das Juntas de Freguesia; --------------------- 
---- - o) Comandante do Posto Serafim José Pereira Rito, representante das Forças de 
Segurança. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim acrescenta que irá eleger um 
representante de pais que posteriormente comunicará com as Associação de Pais já existentes, 
de forma a estabelecer contactos com os representantes do Conselho Municipal de Educação 
para fazer chegar as suas opiniões. ----------------------------------------------------------------------- 
---- Para constar se lavrou a presente acta que depois de lida vai ser assinada por todos os 
intervenientes.� --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas explicou o assunto. -------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a nomeação, para o Conselho Municipal 
de Educação, dos membros constantes da Proposta de Constituição, atrás descrita e 
apresentada pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, devendo a 
mesma Proposta ser presente à próxima sessão da Assembleia Municipal, para aprovação. ---- 
 

2 � ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
 

2.1.AMPLIAÇÃO DE REDE BT/IP NO CAMINHO DO CHÃO DO MONTEIRO ATÉ 
À CASA EM CONSTRUÇÃO, EM VALE DE MADEIROS, FREGUESIA DE CANAS 
DE SENHORIM � ORÇAMENTO � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento n.º 544/2010, no valor de 
1.435,62 �, apresentado pela EDP Distribuição - Energia, S.A., para ampliação de Rede 
BT/IP, no Caminho do Chão do Monteiro até à casa em construção, em Vale de Madeiros, 
Freguesia de Canas de Senhorim e autorizou o seu pagamento. ------------------------------------ 
  

3 � PESSOAL 
 

3.1.PREENCHIMENTO DE SEIS LUGARES DE ASSISTENTE OPERACIONAL � 
CANTONEIRO � A TEMPO INDETERMINADO � RESERVA DE 
RECRUTAMENTO INTERNA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 15 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 � Cantoneiro � A Tempo 
Indeterminado - Reserva de Recrutamento Interna ---------------------------------------------------- 
---- Em 26 de Novembro de 2009, foi aberto por aviso n.º 22.746/2009, publicado em D.R. 2.ª 
Série, n.º 243, em 17 de Dezembro de 2009, um procedimento concursal de recrutamento para 
o preenchimento de um posto de trabalho de assistentes operacionais, da carreira geral de 
assistente operacional, na área funcional de Cantoneiro, em regime de contrato de trabalho por 
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tempo indeterminado; 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 
6454/2010, de 25 de Março 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 Cantoneiro, 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 Cantoneiro, por tempo indeterminado, com candidatos da reserva de 
recrutamento interna, aprovados em concursos anteriores, nos termos e de acordo com a 
informação da Técnica Superior de Recursos Humanos, atrás descrita. ---------------------------- 
  

4 � CONTABILIDADE 
 
4.1.APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E 
RELATÓRIO DE GESTÃO DO ANO DE 2009 
---- A Senhora Presidente da Câmara deu a palavra ao Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos 
Santos Coelho Seixas. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas explicou o assunto em 
análise, realçando que o relatório de gestão foi elaborado pelos funcionários dos diversos 
sectores da Autarquia, relatório esse elaborado com muita qualidade, no qual os funcionários 
descreveram o trabalho realizado ao longo do ano de 2009 e que aproveitava a ocasião para 
propor um louvor a todos os funcionários da Autarquia pelo trabalho realizado, louvor esse 
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que foi subscrito por todos os Membros da Câmara. Afirmou ainda que as obras estão feitas e 
que, futuramente, vão ser pagas. ------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que os documentos técnicos 
estavam bem elaborados e que também louvava o trabalho realizado pelos funcionários, 
embora os mesmos documentos não estivessem simples e claros. De seguida, pediu algumas 
explicações ao Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, sobre dúvidas 
que tinha encontrado na análise dos documentos, o qual lhas prestou. Afirmou, também, que 
as contas apresentadas espelhavam a situação financeira da Câmara Municipal, mas como o 
Executivo Municipal inscreveu no Orçamento Municipal para o ano de 2010 a execução de 
obras já executadas em 2009, a situação financeira da Autarquia parecia menos má do que, de 
facto, ela se encontrava, pois assim os números apresentados mostravam bem menos má a real 
situação financeira da Autarquia. Afirmou, ainda, que havia subsídios atribuídos e não pagos, 
que não constavam como encargos nos documentos em análise, o que baixa as dívidas 
inscritas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que as contas 
apresentadas espelhavam a real situação financeira da Câmara Municipal em 31 de Dezembro 
de 2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que tinha verificado a situação 
grave de dívida, de dez milhões e oitocentos mil euros, que era o dobro da dívida existente no 
início do primeiro mandato deste Executivo Municipal. Afirmou também que, em seu 
entender, tinha havido uma execução razoável de cobrança de receitas, com excepção da 
rubrica, Venda de Bens de Investimento, a qual tinha sido, no Orçamento, uma jogada 
contabilística com a qual os Senhores Vereadores do Partido Socialista não concordaram. 
Verificou-se também um crescimento na cobrança do Imposto Municipal de Imóveis, visto 
que se tinha verificado uma quebra dessa receita no ano de 2008 e depois verificou-se uma 
recuperação no ano de 2009. Também se verificou uma boa cobrança da receita referente ao 
Imposto Municipal sobre Transmissões. Na parte referente à execução de despesas afirmou ter 
havido, da parte do Executivo Municipal, uma taxa de execução muito baixa que não 
ultrapassa os 42%. Afirmou, também, que as despesas correntes tiveram um grau de execução 
razoável, mas que o mesmo não se verificou nas despesas de capital, resultando daí prejuízos 
no próprio exercício. Afirmou, ainda, que o investimento em Aquisição de Bens e Serviços, 
praticamente, era o mesmo valor das Amortizações e que, em seu entender, esse investimento 
devia ser bastante superior às Amortizações. Disse, ainda, que as contas apresentadas 
espelhavam opções erradas e más do Executivo Municipal. ----------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente afirmou que foram opções políticas com as quais os eleitores 
concordaram como se verificou nas últimas eleições. ------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que, embora os eleitores 
tivessem concordado com as opções tomadas pelo Executivo Municipal, isso não queria dizer 
que agora todas as opções do Executivo fossem as correctas para o desenvolvimento do 
Concelho de Nelas. -----------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que a situação 
descrita pelo Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, não correspondia à real situação 
financeira da Autarquia, que era verdade que a Autarquia tinha dívidas, mas também era 
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verdade que o actual Executivo tinha feito obras em todas as Freguesias, graças às quais este 
Executivo Municipal ganhou as últimas eleições autárquicas em todas as secções de voto. 
Chamou à atenção do Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral para ele ver, a nível 
nacional, como estava o défice do País quando o Partido Socialista chegou ao Governo há 
cerca de 10, ou 12 anos atrás e como o mesmo estava actualmente. Afirmou, também que, 
graças ao governo do Partido Socialista, a receita proveniente da derrama diminui no 
Concelho de Nelas. Disse, ainda que, só para a implantação de novas indústrias no Concelho, 
o actual Executivo Municipal já investiu cerca de duzentos e cinquenta mil euros e que 
estavam a ser construídas novas fábricas no Concelho para colmatar o problema do 
desemprego. Terminou, por afirmar que, mais cego que aquele que não vê é aquele que não 
quer ver. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que a crise era 
mundial e que o Governo do Partido Socialista não soube dar resposta a essa mesma crise, a 
qual não foi provocada pelo actual Executivo Municipal. Afirmou também que o actual 
Executivo Municipal distribuiu, igualmente, a riqueza por todas as freguesias do Concelho, ao 
contrário do Governo do Partido Socialista que só fazia obras em Lisboa, como é o caso da 
construção do aeroporto e do TGV. Afirmou, também que, desde o 25 de Abril de 1974, que 
não se tinha investido tanto e de forma tão igual em todas as Freguesias do Concelho e que 
havia muitas despesas correntes que eram, de facto, despesas de investimento. ------------------ 
---- Voltou a usar da palavra o Senhor Vice-Presidente, Dr. Manuel da Conceição Marques, 
para afirmar que havia despesas correntes, que eram, de facto, despesas sociais, visto que o 
Executivo Municipal estava a admitir funcionários, ex-desempregados, que se encontravam 
nesta situação, por culpa do Governo do Partido Socialista. Afirmou, também, que as grandes 
obras deste Executivo Municipal que deixarão marca no Concelho de Nelas, foram feitas 
pelos funcionários da Câmara, e que era, esse trabalho, que ele queria louvar, pois os mesmos 
são excelentes profissionais, já que foi graças a eles, que foram feitas muitas obras das quais 
destacava a reconstrução da Casa dos Senas, a construção da Rotunda de Santar e da parte 
social dos estaleiros da Câmaras. -------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que naquela reunião estavam a 
analisar as contas do Município e não as contas do País, nem as do mundo. Afirmou, também, 
que assumia as suas derrotas e que tudo não era culpa das políticas do Governo, como se quer 
fazer crer, já que, pelas contas, se verifica que tinha havido uma evolução favorável, com o 
aumento de 16%, nas diversas transferências do Governo, verificando-se, por exemplo, nas 
transferências de receitas do Orçamento Geral de Estado para o Município de Nelas, um 
aumento de 5%. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que não era 
verdade o que o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral tinha acabado de afirmar. -----
---- A Câmara deliberou, por maioria, com cinco votos favoráveis, da Senhora Presidente da 
Câmara e dos Senhores Vereadores, Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luís 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 os documentos de prestação de contas e o relatório de 
gestão, respeitantes ao período que decorreu de 1 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 
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2009, ficando um exemplar, em formato digital, anexo a esta acta (Anexo I), devendo os 
referidos documentos ser submetidos à próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, 
para apreciação e votação, nos termos do disposto na alínea e), do n.º 2, do artigo 64.º, da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2001, de 11 de Janeiro. ---------------- 
---- Posteriormente a esta reunião, os Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral e 
Hélder José Gomes Ambrósio, apresentaram a declaração de voto, que a seguir se transcreve:  
---- �Ao votarem contra as Contas do Exercício de 2009, os vereadores do Partido Socialista 
não pretendem pôr em causa a validade técnica dos documentos de prestação de contas, sem 
dúvida bem elaborados e que espelham, no essencial a situação financeira e patrimonial da 
Autarquia. Estes documentos atestam a competência dos serviços da Autarquia, que cumpre 
louvar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O nosso voto contra expressa antes, a nossa oposição às políticas que têm vindo a ser 
seguidas, quer em termos de investimento, quer em termos de falta de rigor e de competência 
na aplicação dos recursos financeiros. -------------------------------------------------------------------
---- O ano de 2009 fica marcado como sendo o ano em que o Município aprofundou a 
situação de desequilíbrio financeiro, que já se vinha desenhando em anos anteriores, ficando 
agora, muito por culpa das despesas feitas no período eleitoral, próximo da ruptura financeira, 
com resultados negativos e endividamento incontroláveis. -------------------------------------------
---- Relatório de Gestão ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Este documento, bem elaborado e com boa apresentação, peca por excessiva 
pormenorização, quando, em nosso entender, deveria ser mais sucinto e rigoroso. Parece 
tratar-se de um relatório de gestão de um mandato e não de um ano, pois inclui muitas 
pequenas obras e eventos que se arrastaram para além do horizonte temporal em análise. ------
---- Os documentos financeiros são apreciados neste relatório, de forma muito superficial, 
mereciam uma análise mais profunda e rigorosa. ------------------------------------------------------
---- Balanço -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este documento, sendo o espelho da situação patrimonial do Município, revela alguns 
dados preocupantes: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Um aumento de 75% no total do passivo que passa a ser de 11,945 milhões de euros; ----
---- - O endividamento, que aumenta para mais do dobro, sendo agora de 10,815 milhões de 
euros, sobe 112% em relação a 2009 e mais que duplicou neste último mandato, desde 2005, 
quando era de 5,160 milhões de euros. ------------------------------------------------------------------ 
---- Demonstração de Resultados ------------------------------------------------------------------------- 
---- O apuramento de resultados é um passo importante, não só para medir a eficiência da 
gestão, mas também para apurar o contributo dessa gestão, em cada ano, para a evolução da 
situação patrimonial, pela incorporação em resultados transitados, que sendo negativos, 
contribuem para a depreciação dos fundos próprios. --------------------------------------------------
---- - O resultado líquido do exercício (prejuízo) aumentou 70%, foi em 2009 de 4,063 
milhões de euros. Significa que o dinheiro foi gasto em consumos que não criam valor, não 
reprodutivos. A grande parte dos custos são gastos de estrutura, despesas correntes. ------------
---- Prova a gestão despesista, que gasta mais do que o que tem para gastar. ----------------------
---- - Os custos com pessoal totalizam 4,220 milhões de euros e aumentaram 17% em 2009. 
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Também aqui se fez sentir o efeito do ciclo eleitoral e das políticas eleitoralistas do 
Executivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Os custos financeiros incluem juros de mora, por incumprimentos perante a banca. ------
---- Julgamos ser inédito a Câmara de Nelas não cumprir compromissos bancários. 
Classificamos de muito grave esta falha, que terá implicações no bom nome da Autarquia e 
nas condições contratuais de futuras operações bancárias, com prejuízos claros e 
incalculáveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Como atrás ficou dito, a contabilização dos prejuízos tem como efeito a degradação dos 
fundos próprios, do valor do património municipal. Em 2009 essa degradação foi de 10%. A 
este ritmo, o Município poderá chegar a uma situação de falência técnica em poucos anos. ----
---- Execução Orçamental --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Receitas ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A execução orçamental das receitas merece-nos algumas considerações: ---------------------
---- - As receitas correntes apresentam uma boa execução orçamental, 94%, de que se 
destacam as transferências correntes provenientes do Governo, com execução superior a 
100% e um acréscimo significativo, mais 9% do que em 2008, são agora 3,824 milhões de 
euros. Só de protocolos com o Ministério da Educação a Câmara recebeu em 2009, cerca de 
400 mil euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - O outro grande grupo das receitas correntes, os impostos directos, aumentam 16%, com 
especial destaque para o IMI, o IUC e o IMT, com aumentos de 5%, 14% e 87%. Apenas a 
derrama tem uma quebra de 6% e o total dos impostos directos é de 2,051 milhões de euros. --
---- - Assim, quer pela via das transferências, quer pela via dos impostos directos, o Executivo 
não se poderá queixar da conjuntura, que não tem influência negativa nas contas de 2009. -----
---- - Nas receitas de capital, as transferências do Estado têm também um grau de execução 
apreciável, cerca de 90%, apenas com uma falha significativa em relação ao PO Centro, por 
inclusão, em nosso entender errada, no orçamento de 2009, de verbas cujo recebimento não 
era provável nesse ano. ------------------------------------------------------------------------------------
---- - O que falha na execução orçamental da receita são as receitas previstas com a venda de 
bens de investimento, cuja execução se ficou pelos 5%, ou seja realizaram-se apenas 123 mil 
dos 2,163 milhões de euros previstos com a venda de terrenos e habitações. ----------------------
---- Esta são certamente as rubricas que melhor expressam as políticas erradas de sobre-
orçamentação, que o PS sempre criticou, uma vez que com estas receitas virtuais é possível 
mascarar despesas e incorrer em custos que, por falta de meios de pagamento, dão origem ao 
agravamento dos encargos e da dívida que se referiu acima. -----------------------------------------
---- Despesas ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A execução orçamental da receita revela profundos desequilíbrios, a começar pelo facto 
das despesas de capital serem inferiores às receitas de capital e as despesas correntes serem 
superiores às receitas correntes. Significa que há uma transferência de receitas, que deveriam 
ser afectas a investimento, para despesas correntes. ---------------------------------------------------
---- - Não obstante o aumento de 73% em relação a 2008 nas despesas de capital, a sua 
proporção nas despesas totais é muito baixa, apenas 34%, enquanto que as despesas correntes 
representam 66%. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- - As despesas correntes aumentaram 500 mil euros, ou seja mais de 6%, fixando-se em 
8,271 milhões de euros, que representam custos de funcionamento cada vez mais 
incomportáveis. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - A proporção entre despesas correntes e de capital continua a ser muito desequilibrada, 
34%/66%, ainda longe do equilíbrio mínimo. ----------------------------------------------------------
---- O Executivo diz que parte das despesas correntes são investimento, como salários e 
alguns bens e serviços. Por falta de contabilidade analítica, não são imputados às várias obras. 
---- A responsabilidade desta falta é exclusivamente do Executivo, que não é capaz ou não 
quer implementar um sistema de contabilidade analítica e normas de controle interno. ---------
---- Por falta desse sistema de controle ficamos sem saber se o Executivo considera também 
como despesas de investimento muitos custos com festas e inaugurações, ocorridas no 
período eleitoral. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Prazos médios de pagamento -------------------------------------------------------------------------
---- A avaliar pelos valores dos fornecimentos de bens e serviços e pelas dívidas a 
fornecedores e empreiteiros, os prazos médios de pagamento poderão ser superiores a um ano. 
Algumas dívidas a fornecedores e até subsídios a associações, passaram a ser referenciadas a 
entidades bancárias, por operações de antecipação de pagamentos, ficando assim distorcida a 
informação sobre a idade dos saldos. --------------------------------------------------------------------
---- Execução das Grandes Opções do Plano -----------------------------------------------------------
---- Este documento é o mais revelador da fraca capacidade de execução e do incumprimento 
de promessas. Dos 8,453 milhões de euros previstos, apenas são executados 3,942 milhões, ou 
seja apenas 46%. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este reduzido nível de execução orçamental confirma a estratégia de sobre-orçamentação, 
com empolamento de algumas rubricas da receita, que condenamos. -------------------------------
---- - O reduzido nível de execução, apesar de política despesista de ano de eleições, confirma 
que os dinheiros foram gastos apenas para fins eleitorais e de obras concretas pouco foi 
executado. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Conclusão ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A apreciação dos documentos de prestação de contas de 2009, no âmbito do exercício das 
nossas competências, a avaliação e fiscalização da gestão municipal, merece por parte dos 
vereadores do Partido Socialista, um claro voto contra. ----------------------------------------------
---- Por um lado espelha o que foi a governação do município no ano de 2009, apenas 
orientada para o eleitoralismo, sem qualquer preocupação de eficiência e rigor, de defesa do 
bem-estar das pessoas e de desenvolvimento do Concelho. ------------------------------------------
---- Por outro lado, o exercício de 2009 é o culminar de um mandato desastroso, em termos de 
contas e de gestão municipal, de políticas despesistas e irresponsáveis, no qual o Executivo: --
---- - Duplicou  as dívidas; -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Acumulou prejuízos; ---------------------------------------------------------------------------------- 
--- - Degradou o património; ------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Aumentou a despesa corrente em mais 43%; ---------------------------------------------------- 
----  - Reduziu em mais de 10% a parte da despesa destinada a investimento. --------------------- 
---- Os resultados eleitorais dão ao executivo a legitimidade para pôr em prática o seu 
programa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Não legitimam, em nosso entender a continuidade dessas políticas que, a verificarem-se 
só podem conduzir o Concelho para a ruína e hipotecar seriamente o futuro. ---------------------
---- O executivo assume não ser capaz de ultrapassar as dificuldades, ao encomendar um 
estudo de viabilidade e saneamento financeiro a uma entidade externa.� -------------------------- 
 

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 06 e 13 de Abril de 2010, a qual fica anexa à acta (Anexo II), 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 06 e 13 de Abril de 2010, a qual fica anexa à acta (Anexo III), 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 06 e 13 de Abril de 
2010, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ------------------------ 
5.2.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE TRÊS PAINÉIS COM SETAS 
DIRECCIONAIS, DO GRANDE HOTEL DAS CALDAS DA FELGUEIRA. LOCAIS: 
NELAS E CALDAS DA FELGUEIRA. REQUERENTE: NOVA COMPANHIA DO 
GRANDE HOTEL DAS CALDAS DA FELGUEIRA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 08 de Abril de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Licença de publicidade � Três setas direccionais (painel) do Grande Hotel das Caldas da 
Felgueira. Registo n.º 2.041, de 09/02/2010. Locais: Nelas e Caldas da Felgueira. Requerente: 
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Nova Companhia do Grande Hotel das Caldas da Felgueira. ----------------------------------------
---- I - Solicitação do Requerente: ------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Foi solicitado autorização de afixação de três setas direccionais (painéis), com as 
dimensões de 1,50 m x 0,40 m; 1,20 m x 0,35 m e 1,20 m x 0,35 m, para publicitar a 
actividade de hotelaria que a requerente explora nas Caldas da Felgueira. ------------------------- 
---- 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. As Juntas de Freguesia de Nelas e de Canas de Senhorim não vêem 
inconveniente. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente na pretensão. ---------------------
---- 3. Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento de publicidade para 
colocação de três painéis com setas direccionais, do Grande Hotel das Caldas da Felgueira, a 
colocar em Nelas e Caldas da Felgueira, em que é requerente a Nova Companhia do Grande 
Hotel das Caldas da Felgueira, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------ 
5.3.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE ANÚNCIO LUMINOSO. LOCAL: NELAS. 
REQUERENTE: M & M FERRO DE ENGOMAR, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 14 de Abril de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Licença de publicidade � Anúncio luminoso. Registo n.º 3.301, de 09/03/2010. Local: 
Nelas. Requerente: M & M Ferro de Engomar, Ld.ª. --------------------------------------------------
---- I - Solicitação do Requerente: ------------------------------------------------------------------------
----- 1. Foi solicitado autorização de colocação de um anúncio luminoso, com as dimensões de 
0,30 m x 2,50 m, conforme documentação anexa. ----------------------------------------------------- 
---- II - Enquadramento legal: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas é da competência 
da Câmara Municipal a decisão final sobre o pedido de licenciamento de publicidade. ---------
---- III - Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente na pretensão. ---------------------
---- 3. Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento de publicidade para 
colocação de um anúncio luminoso na fachada do estabelecimento, sito em Nelas, pertencente 
à requerente, a firma M & M Ferro de Engomar, Ld.ª, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------------------------- 
5.4.PEDIDO DE LICENÇA PARA RIPAGEM CRUZADA E LIMPEZA MECÂNICA 
DE TERRENO PARA ARBORIZAÇÃO. LOCAIS: LAPA DO LOBO E VILAR SECO. 
REQUERENTE: HENRIQUE ANTÓNIO INÁCIO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 09 de Abril de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de ripagem cruzada e limpeza mecânica de terreno para arborização. Registo n.º 
18.336, de 23/12/2009. Locais. Lapa do Lobo e Vilar Seco. Requerente: Henrique António 
Inácio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Foi solicitado pelo requerente licença para proceder à destruição do revestimento 
vegetal dos seus terrenos, sitos ao �Vale do Boi�, em Lapa do Lobo � Artigos 2402, 2411 e 
2413 e na �Pedra Maeira�, em Vilar Seco � Artigos 3123 e 3145, no Concelho de Nelas, a fim 
de os arborizar com eucaliptos. --------------------------------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento legal: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Sobre o solicitado informo V.ª Ex.ª que: -------------------------------------------------------- 
---- - a) Os terrenos em causa localizam-se em: -------------------------------------------------------- 
---- - Parcela 1: Espaço Florestal, não incluído em RAN ou REN, de acordo com o 
regulamento do PDM de Nelas e de acordo com esquema em anexo � Planta de Localização  - 
Escala 1/5000. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Parcela 2: Espaço Florestal, incluído em REN e não em RAN, de acordo com o 
regulamento do PDM de Nelas e de acordo com esquema em anexo � Planta de Localização  - 
Escala 1/5000. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Parcela 3: A parte assinalada a branco encontra-se em Espaço Florestal, não incluído em 
RAN, ou REN, a parte assinalada a laranja encontra-se em Espaço Florestal, incluído em 
RAN, ou REN e a parte assinalada a verde encontra-se em Espaço Florestal, incluído em REN 
e não em RAN, de acordo com o regulamento do PDM de Nelas e de acordo com esquema 
em anexo � Planta de Localização - Escala 1/5000. --------------------------------------------------- 
---- - b) Foi solicitado parecer à Direcção de Serviços das Florestas (DGRF), nos termos do 
n.º 2, do artigo 1.º, do Decreto-Lei n.º 139/89, de 28/04. -------------------------------------------- 
---- - c) A ripagem tem como objectivo a plantação de �Eucaliptos Glóbulos�. -------------------
---- 3. Da sua análise pode-se concluir que: ------------------------------------------------------------- 
---- - a) A ripagem é permitida em Espaço Florestal, de acordo com o que é referido no artigo 
56.º, do Regulamento do PDM. ---------------------------------------------------------------------------
---- - b) A DGRF emitiu um parecer favorável condicionado, de acordo com o parecer com 
referência 66/UGFDL/FP/10, de 28/01/2010. ----------------------------------------------------------
---- - c) O requerente já solicitou autorização à AFN para plantação de eucaliptos na 
propriedade em apreço. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - d) A CCDR do Centro já emitiu parecer favorável, ofício com registo de saída n.º 289, 
de 01/04/2010. A Comissão da RAN, ofício com registo de saída n.º 2852, de 15/03/2010 e 
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referência OF/539/2010/ERRANC, informa que não se torna necessário constituir processo, 
desde que a actividade florestal não provoque efeitos perniciosos. ---------------------------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim, sou de opinião que, relativo à ripagem cruzada e limpeza mecânica de mato: ----
---- a) Parcela 1: Não vejo inconveniente, desde que respeite o parecer da DGRF. ---------------
---- b) Parcela 2: Não vejo inconveniente, desde que respeite o parecer da DGRF e da CCDR 
do Centro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Parcela 3: Não vejo inconveniente, desde que respeite o parecer da DGRF, da CCDR 
do Centro e da Comissão da RAN. ----------------------------------------------------------------------- 
---- Nota: O requerente deverá ser informado do parecer da CCDR do Centro, ofício com 
registo de saída n.º 289, de 01/04/2010 e do parecer da Comissão da RAN, ofício com registo 
de saída n.º 2852, de 15/03/2010 e referência OF/539/2010/ERRANC. ----------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de licença para ripagem 
cruzada e limpeza mecânica dos terrenos, sitos ao Vale do Boi, inscritos na matriz predial 
rústica da Freguesia de Lapa do Lobo, sob os artigos n.ºs 2402, 2411 e 2413 e à Pedra Maeira, 
inscritos na matriz predial rústica da Freguesia de Vilar Seco, sob os artigos n.ºs 3123 e 3145, 
em que é requerente Henrique António Inácio, a fim de serem arborizados com eucaliptos, 
nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -----
5.5.PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS � TAXAS 
PELA EMISSÃO DE 4 CERTIDÕES DE DISPENSA DE LICENÇA DE 
UTILIZAÇÃO. LOCAL: VILAR SECO. REQUERENTE: FÁBRICA DA IGREJA 
PAROQUIAL DE VILAR SECO � ISENÇÃO, REDUÇÃO, OU INDEFERIMENTO 
DO PEDIDO  
---- Presente uma informação, datada de 14 de Abril de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais: - Taxas pela emissão de 4 
certidões de dispensa de licença de utilização � Isentar, ou Reduzir, ou Indeferir o pedido. 
Local: Vilar Seco. Requerente: Fábrica da Igreja Paroquial de Vilar Seco. ------------------------ 
---- I - Solicitação do requerente: -------------------------------------------------------------------------
---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento das taxas municipais devidas pela 
emissão de 4 certidões de dispensa de licença de utilização, conforme cópias em anexo, ao 
abrigo do n.º 2, da alínea c), do artigo 5.º, do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de 
Nelas, conforme fotocópias em anexo das respectivas certidões. ------------------------------------
---- II � Enquadramento legal: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, n.º 2, da alínea 
c), do artigo 5.º: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Na medida do interesse público municipal de que se revistam os actos cujo 
licenciamento se pretende obter, ou as prestações de serviços requeridas, podem ainda 
beneficiar de isenção, ou de redução do pagamento de taxas e outras receitas municipais: ------
---- - Alínea c) As associações religiosas, culturais, desportivas, profissionais, ou recreativas, 
legalmente constituídas e as comissões fabriqueiras de igrejas e capelas pelas actividades que 
se destinem, directamente, à realização dos seus fins estatutários. ---------------------------------- 
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---- 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 de 4 certidões de dispensa de licença de utilização (30,30 � x 4 = 
121,20 �) e apresentam uma Concordata entre a Santa Sé e a República Portuguesa a 
reconhecer a entidade como personalidade jurídica religiosa. ---------------------------------------
---- 2. Assim sendo, como o pedido se encontra devidamente instruído, deixo à consideração 
de V.ª Ex.ª isentar, reduzir, ou indeferir o pedido. ----------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento das taxas municipais 
devidas pela emissão de quatro certidões de dispensa de licença de utilização, em que é 
requerente a Fábrica da Igreja Paroquial de Vilar Seco, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------------------------- 
5.6.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: VILA DAS AMOREIRAS - 
CAMPAS, DA FREGUESIA DE AGUIEIRA. REQUERENTES: ANTÓNIO MANUEL 
VIEIRA MARQUES NOVO, VITOR JOSÉ VIEIRA MARQUES NOVO E 
ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO VIEIRA MARQUES NOVO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 19 de Abril de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. Local: 
Vila das Amoreiras - Campas, da Freguesia de Aguieira. Requerentes: António Manuel Vieira 
Marques Novo, Vitor José Vieira Marques Novo e Alexandra da Conceição Vieira Marques 
Novo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Solicitação dos requerentes: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 
possa resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 
prédios rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos 
prédios, de acordo com o nº. 1, do artº. 54º., da Lei nº. 64/2003, de 23 de Agosto. ---------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa 
ou dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, 
nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade 
económica não urbana. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Os três requerentes solicitam parecer favorável para o regime de constituição de 
compropriedade de terreno rústico, sito à �Vila das Amoreiras - Campas�, artigo 5.629, 
localizado em Aguieira, sendo ⅓ a favor de cada um. ------------------------------------------------ 
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---- 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 à �Vila das Amoreiras - Campas�, inscrito na 
matriz predial rústica da Freguesia de Aguieira, sob o artigo número 5.629, em nome dos 
requerentes António Manuel Vieira Marques Novo, Vitor José Vieira Marques Novo e 
Alexandra da Conceição Vieira Marques Novo, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------------------------
5.7.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: CAMPAS, DA FREGUESIA 
DE AGUIEIRA. REQUERENTES: ANTÓNIO MANUEL VIEIRA MARQUES NOVO, 
VITOR JOSÉ VIEIRA MARQUES NOVO E ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO 
VIEIRA MARQUES NOVO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 19 de Abril de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. Local: 
Campas, Freguesia de Aguieira. Requerentes: António Manuel Vieira Marques Novo, Vitor 
José Vieira Marques Novo e Alexandra da Conceição Vieira Marques Novo. --------------------
---- I. Solicitação dos requerentes: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 
possa resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 
prédios rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos 
prédios, de acordo com o nº. 1, do artº. 54º., da Lei nº. 64/2003, de 23 de Agosto. ---------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa 
ou dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, 
nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade 
económica não urbana. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Os três requerentes solicitam parecer favorável para o regime de constituição de 
compropriedade de terreno rústico, sito às �Campas�, artigo 5.657, localizado em Aguieira, 
sendo ⅓ 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 às �Campas�, inscrito na matriz predial rústica da 
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Freguesia de Aguieira, sob o artigo número 5.657, em nome dos requerentes António Manuel 
Vieira Marques Novo, Vitor José Vieira Marques Novo e Alexandra da Conceição Vieira 
Marques Novo, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5.8.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 29 de Março 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 4.401, de 29/03/2010 � �Restaurante Snack Café�, de António 
Fernando Coimbra Avelino, sito na Rua das Amoreiras, n.º 55, em Moreira, com o horário de 
funcionamento das 08:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. --- 
---- - Registo de entrada n.º 3.067, de 04/03/2010 � �Comércio de Vinhos�, de Quinta do 
Sobral, sito na Av.ª 25 de Abril, em Santar, com o horário de funcionamento das 08:00 h às 
19:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h às 13:00 h e encerramento semanal ao 
domingo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 3.214, de 05/03/2010 � �Mini Mercado�, de Júlio de 
Albuquerque, sito na Av.ª Rev. Cond. Isidoro Martins, n.º 6, em Vilar Seco, com o horário de 
funcionamento das 07:00 h às 20:00 h, com paragem para almoço das 12:000 h às 14:30 h e 
sem encerramento semanal. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 3.216, de 05/03/2010 � �Oficina�, de José António Narciso dos 
Santos, sito na Rua 23 de Agosto, em Moreira, com o horário de funcionamento de segunda a 
sexta, das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 14:30 h, ao sábado 
das 09:00 h às 13:00 h e encerramento semanal ao Domingo. -------------------------------------- 
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---- - Registo de entrada n.º 3.217, de 04/03/2010 � �Quinquilharia�, de Vera Aurora de Jesus, 
sito na Rua Gago Coutinho, n.º 35, em Nelas, 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 3.218, de 04/03/2010 � �Mercearia e Cervejaria Roca, Ld.ª�, sito 
no Largo Alexandre Herculano, n.º 66, em Nelas, com o horário de funcionamento de 
segunda a sexta, das 07:30 h às 22:00 h, ao sábado das 07:30 h às 19:00 h, sem paragem para 
almoço e encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 3.219, de 05/03/2010 � �Peixaria Ultracongelados�, de Raquel 
Ferreira da Costa Loureiro, sito na Rua Gago Coutinho, n.º 69, em Nelas, com o horário de 
funcionamento de segunda a sexta, das 09:00 h às 20:00 h, com período para almoço das 
13:00 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva. -------------- 
5.9.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2010 � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 31 de Março 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 3.372, de 09/03/2010 � �Motonelas, Ld.ª�, sito na Av.ª da 
Liberdade, S/N, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00 h às 
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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 sábado e domingo. ---------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 3.862, de 18/03/2010 � �Tatuagens e Similares�, de José Manuel 
Pereira da Costa, sito no Bairro das Toiças, em Nelas, com o horário de funcionamento das 
10:00 h às 24:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 4.002, de 22/03/2010 � �Mini Mercado�, de Maria Fernanda 
Pereira Santos Rodrigues, sito na Rua 23 de Agosto, n.º 125, em Moreira, com o horário de 
funcionamento das 07:00 h às 24:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. --- 
---- - Registo de entrada n.º 3.771, de 17/03/2010 � �Café Cervejaria�, de Paulo Manuel Costa 
Amorim Teixeira, sito na Rua Direita, n.º 34, em Aguieira, com o horário de funcionamento 
das 07:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ---------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 3.932, de 19/03/2010 � �Mestre Batista Seguros, Ld.ª�, sito na 
Rua Gago Coutinho, n.ºs 46,48, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 
17:30 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao sábado 
e domingo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 4.001, de 22/03/2010 � �Loja Chinesa�, de Jianliang Lin, sito na 
Av.ª João XXIII, Lote 3, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 20:00 h, 
sem paragem para almoço e encerramento semanal. -------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 4.343, de 26/03/2010 � �Serravet Clínica Veterinária�, sito na Rua 
Comandante Armando Monteiro, em Nelas, com o horário de funcionamento das 14:30 h às 
20:00 h, sem período para almoço, ao sábado das 09:30 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Regressou à reunião o Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva. ------------------ 
5.10.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2010 � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 31 de Março 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. ------------------------------------------------------------------------------- 
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---- III. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. 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 3.300, de 09/03/2010 � �Talho�, de Francisco Fernando Paiva 
Mendes, sito na Rua do Comércio, n.º 132, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento de segunda a sexta das 08:00 h às 19:30 h, com paragem para almoço das 
13:00 h às 14:30 h, ao sábado das 07:00 h às 16:00 h e encerramento semanal ao domingo e 
segunda-feira. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 3.424, de 10/03/2010 � �Serralharia�, de José Maria Amaral, sito 
na Av.ª do Salgueiro, em Aguieira, com o horário de funcionamento das 07:00 h às 24:00 h, 
com paragem para almoço das 12:30 h às 13:30 h e encerramento semanal ao domingo. ------- 
---- - Registo de entrada n.º 3.425, de 10/03/2010 � �Café Restaurante�, de Manuel Lopes 
Fernandes, sito na Av.ª Sá Carneiro, n.º 25, em Casal Sancho, com o horário de 
funcionamento das 07:00 h às 24:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. --- 
---- - Registo de entrada n.º 3.641, de 15/03/2010 � �Agrocanas, Comércio de Rações, Ld.ª�, 
sito na Rua do Comércio, n.º 26, em Canas de Senhorim, 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 3.763, de 17/03/2010 � �Soabor, Ld.ª�, sito na Av.ª João XXIII, 
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 sem encerramento semanal. ------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 3.779, de 17/03/2010 � �Soabor � Comércio de Prendas, Ld.ª�, 
sito na Urbanização Quinta do Cipreste, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento de segunda a sexta, das 09:00 h às 19:00 h, ao sábado das 09:00 h às 12:30 h, 
com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao domingo. ------ 
---- - Registo de entrada n.º 3.934, de 19/03/2010 � �Manutenção e Reparação de Veículos 
Automóveis�, sito na Estrada Nova, em Casal Sancho, com o horário de funcionamento de 
segunda a sexta, das 09:00 h às 18:00 h, com período para almoço das 12:30 h às 14:00 h, ao 
sábado das 09:00 h às 12:30 h e encerramento semanal ao sábado à tarde 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6 � INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
---- Não houve qualquer intervenção neste Período. ---------------------------------------------------  

ENCERRAMENTO 



 
Fls.__________ 

Reunião de 20-04-2010 

 

21

---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
às quinze horas e cinquenta e cinco minutos, da qual se lavrou a presente acta que foi lida em 
voz alta por mim, _____________________________________, Coordenador Técnico de 
Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, que a 
redigi, subscrevi e assino, tendo verificado a sua conformidade com a minuta já aprovada e 
assinada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
A Presidente, 

__________________________________________ 
 

O Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, 
__________________________________________ 


