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ACTA N.º 4 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM VINTE E TRÊS DE 
FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZ  

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

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião ordinária anterior, realizada em 09 
de Fevereiro de 2010, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para efeitos 
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 163.204,96 � (cento e sessenta e três mil 
duzentos e quatro euros e noventa e seis cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
192.141,95 � (cento e noventa e dois mil cento e quarenta e um euros e noventa e cinco 
cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA 

 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou o seguinte assunto para ser incluído na Ordem 
do Dia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de um prédio rústico. Local: 
Aguieira � Freguesia de Aguieira. Requerentes: Maria de Fátima Loureiro Marques, Maria de 
Lurdes Marques Antunes e Carlos Manuel Marques Antunes � 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 
 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas apresentou a proposta de 
deliberação, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
---- �Tendo em conta: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- - A informação constante do ofício do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, que se 
anexa, relativo ao eventual encerramento próximo do Serviço de Finanças de Nelas; -------------
---- - A informação obtida junto do Serviço de Finanças, de que, efectivamente, foi para o ano 
em curso, reduzido o quadro de funcionários de 13 para 6 efectivos, daquele serviço; -------------
---- - As notícias ainda hoje veiculadas na comunicação social que informam da intenção 
efectiva de encerramento de alguns serviços de finanças no país, nomeadamente sendo já 
conhecida a intenção de encerrar um dos serviços do concelho de Viseu; ---------------------------
---- - Ao transtorno para as populações, principalmente para as mais necessitadas e com maiores 
dificuldades de movimentação, nomeadamente idosos, que o encerramento e deslocalização 
para a sede de qualquer outro concelho da região dos serviços ali prestados trará; -----------------
---- Propõe-se que: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - A Câmara Municipal solicite esclarecimentos ao Membro do Governo competente; --------
---- - Que proponha à Assembleia Municipal idêntica tomada de posição; ---------------------------
---- - Que dê conhecimento desta posição às entidades competentes.� --------------------------------
---- Encontra-se anexo a esta proposta de deliberação, o ofício n.º 1586/2010, datado de 12 de 
Fevereiro de 2010, enviado a esta Câmara Municipal pelo Sindicato dos Trabalhadores dos 
Impostos, com sede em Lisboa, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- O Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos é o sindicato representativo da DGCI, 
representando cerca de 90% dos seus funcionários. ----------------------------------------------------- 
---- Sentimo-nos na obrigação de o informar que, face à adopção de um estudo realizado no seio 
da DGCI, existe o real perigo a muito curto prazo ser encerrado o Serviço de Finanças que 
existe no seu município. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Contestamos a metodologia do estudo, as suas conclusões e a sua adopção que envolvem 
critérios de mera gestão economicista esquecendo-se que as pessoas não são meros números e 
existe a obrigação social de prestarmos serviços aos seus munícipes. -------------------------------- 
---- Infelizmente devemos revelar-lhe que o quadro legal do Serviço de Finanças de Nelas 
passará de 13 para 6 funcionários (incluindo chefias). --------------------------------------------------
---- Este é o primeiro passo para de uma forma consumada esse Serviço ser fechado. -------------
---- O STI é contrário a essa pretensão pelo que lhe comunica este facto, solicitando a sua 
intervenção política. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Com os melhores cumprimentos e disponibilizando-nos para qualquer esclarecimento 
adicional.� ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas prestou alguns 
esclarecimentos acerca da proposta de deliberação apresentada. -------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que os Senhores Vereadores do 
Partido Socialista subscreveriam a proposta apresentada, mas que a mesma se baseava na 
informação de um sindicato, não confirmada oficialmente, que devia ser confrontado o Governo 
com esta informação e caso ela seja verdadeira, então pedir uma audiência ao Membro do 
Governo competente. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que, então, se 
devia indagar junto do Governo se a informação era verdadeira ou não. ----------------------------- 
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---- Por proposta da Senhora Presidente da Câmara foi deliberado, por unanimidade, solicitar 
uma audiência ao Senhor Secretário de Assuntos Fiscais para saber da veracidade, ou não, 
daquela informação. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Seguidamente, usou da palavra o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da 
Conceição Marques, que, de acordo com o que tinha afirmado na reunião ordinária de 09 de 
Fevereiro de 2010, iria responder, na presente reunião, ao Senhor Vereador Adelino José 
Borges Amaral, acerca do assunto referente à contratação de pessoal, afirmando que o Partido 
Socialista devia ser um partido social e que estava a ser um partido de direita. Afirmou também 
que os Senhores Vereadores do Partido Socialista tinham que entender que a Câmara Municipal 
também tinha uma função social, visto que os seus funcionários eram impecáveis na boa gestão 
da autarquia e que lhe parecia que os Senhores Vereadores do Partido Socialista não entendiam 
isso. Afirmou também que, os Senhores Vereadores do Partido Socialista têm afirmado, de 
forma folclórica, que o Executivo Municipal vai meter na Câmara mais 60 ou 70 trabalhadores, 
o que não correspondia à verdade, visto que os trabalhadores já cá estão, em contratos precários 
e nos futuros concursos de admissão de pessoal vão ser preferidos em relação aos concorrentes 
externos, aliás como decorre da lei, em caso de igualdade. Pediu, ainda, aos Senhores 
Vereadores do Partido Socialista, para deixarem de dizer que qualquer dia não haverá dinheiro 
para pagar aos funcionários. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que não era necessário, nem 
curial, o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmar que os 
Senhores Vereadores do Partido Socialista estavam contra os trabalhadores da Câmara 
Municipal. Que entendia que a Câmara devia ter um papel social, mas que era sabido que havia 
tratamento discricionário e pagamento de favores na admissão de alguns trabalhadores, mas que 
isso não era nada com os Senhores Vereadores do Partido Socialista e que ele, Vereador 
Adelino José Borges Amaral e o Senhor Vereador Hélder José Gomes Ambrósio, estavam de 
consciência tranquila. Afirmou ainda que devia haver rigor na contratação de trabalhadores e se 
era verdade que havia muitos trabalhadores a quererem melhorar o seu vínculo precário, 
também havia muitos desempregados que gostariam de ter um emprego. ---------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que não 
tinha sido ele que tinha escrito o arrazoado que o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral 
tinha escrito na última reunião de Câmara. Afirmou, ainda, que o Senhor Vereador Adelino 
José Borges Amaral tinha visto o resultado das últimas eleições autárquicas, que o povo tinha 
confiado neste Executivo Municipal e que em muitos concursos de admissão de pessoal o júri 
não era composto por nenhum Membro do Executivo Municipal. ------------------------------------ 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 � OBRAS PÚBLICAS 

 
1.1.EMPRÉSTIMO NO VALOR DE 1.700.000,00 � DESTINADO A FINANCIAR 
PROJECTOS DE INTERESSE PARA O CONCELHO � APROVAÇÃO DA MELHOR 
PROPOSTA 
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---- Na sequência da deliberação tomada em reunião ordinária de 09 de Fevereiro de 2010, em 
que foi aprovada a contracção de um empréstimo, no valor de 1.700.000,00 �, destinado a 
financiar projectos de investimento de interesse para o Concelho, realizou-se em 22 de 
Fevereiro de 2010, uma reunião interna, na qual foram abertas as propostas apresentadas pelas 
entidades bancárias convidadas. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Seguidamente, na mesma data, a Comissão de Análise elaborou um estudo dessas mesmas 
propostas, o qual é presente a esta reunião e que a seguir se transcreve: ----------------------------- 
---- �Reunida nesta data a Comissão de Análise, nos termos do despacho da Ex.m.ª Senhora 
Presidente da Câmara, constante do processo, no sentido de apreciar as propostas das entidades 
bancárias para o empréstimo no valor de � 1.700.000,00, conforme aprovação de Câmara, 
verificou que foram apresentadas as propostas seguintes: ----------------------------------------------
---- Millenium BCP: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Cumpre todas as condições do Caderno de Encargos. --------------------------------------------
---- - Condições: Taxa: Euribor 1 M + 1,70%; Isento de Comissões; ---------------------------------
---- BES: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- � Não cumpre o Caderno de Encargos, prevendo um período de carência de 30 meses e não 
de 60 como solicitado. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Taxa: Euribor 3 ou 6 M + 2,25%; Isento de comissões de montagem e gestão. --------------- 
---- Santander Totta: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Cumpre todas as condições do Caderno de Encargos. --------------------------------------------
---- - Condições: Taxa: Euribor 3 M + 1,80%; Isento de comissões. ----------------------------------
---- CGD: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Cumpre todas as condições do Caderno de Encargos. --------------------------------------------
---- - Condições: Taxa: Euribor 6 M (Média aritmética simples do mês anterior) + 1,62%; Isento 
de comissões. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- BPI: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Cumpre todas as condições do Caderno de Encargos. --------------------------------------------
---- - Condições: Taxa: Euribor 1,3 ou 6 M + 1,4%. -----------------------------------------------------
---- A primeira análise revela imediatamente que as propostas mais vantajosas são da CGD e do 
BPI, pelo que serão estas duas fruto de análise mais cuidada. -----------------------------------------
---- Taxas de referência a considerar � data: 22-02-2010 e média Euribor a 6 M mês de Janeiro 
de 2010. Euribor a 1 M � 0,42%. Média Euribor 6 M (Janeiro de 2010) � 0,977%. ----------------
---- Valor de cada prestação no período de carência após utilização total: ---------------------------
---- - CGD - � 3.679,08; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - BPI - � 2.578,33, acrescida de eventuais comissões. ----------------------------------------------
---- Valor de cada prestação mensal após período de carência: ---------------------------------------- 
---- - CGD - � 30.243,28; ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - BPI - � 29.663,52. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Posto isto concluiu-se que a proposta mais vantajosa é a do BPI � Banco Português de 
Investimento.� ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas prestou alguns 
esclarecimentos sobre o estudo apresentado. ------------------------------------------------------------- 
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---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que, há 
semelhança de práticas anteriores, devia ser pedido um parecer jurídico à Comissão de 
Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro. ------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara também afirmou que era prática corrente pedir a 
colaboração da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro para 
analisar qual a proposta mais vantajosa. ------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter as propostas à Comissão de Coordenação 
Regional do Centro, para proceder à sua análise e emitir parecer sobre qual é a mais vantajosa. -  
1.2.LIGAÇÃO DA ROTUNDA DAS EIRAS À E.N. N.º 234, EM NELAS � AQUISIÇÃO 
DE DUAS PARCELAS DE TERRENO - CORRESPONDÊNCIA AOS ARTIGOS 
MATRICIAIS - APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 11 de Fevereiro de 2010, do Técnico Superior, Dr. 
Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
---- �Ligação da Rotunda das Eiras, à E.N. n.º 234, em Nelas. ----------------------------------------- 
---- Em reunião de 10 de Fevereiro de 2009 a Ex.m.ª Câmara Municipal deliberou aprovar a 
aquisição de duas parcelas sobrantes entre a Nova Variante e o arruamento existente em 
toutvenant, junto do Estádio Municipal, com o total de 8.042 m2. ------------------------------------ 
---- Os serviços informam que as parcelas acima referidas correspondem às matrizes prediais 
rústicas sob os números 7223 e 7224, sitos ao �Vale de Senhorim�, na Freguesia de Nelas, pelo 
que solicito a V.ª Ex.ª a confirmação dos mesmos para efeitos de escritura a favor do 
Município.� ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a aquisição das duas parcelas acima 
referidas, sobrantes do terreno adquirido para a obra de �Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. 
n.º 234, em Nelas�, pela quantia de 42.935,00 �, conforme deliberação tomada em reunião da 
Câmara de 10 de Fevereiro de 2009 e que correspondem aos artigos matriciais acima referidos, 
nos termos e de acordo com a informação do Técnico Superior, atrás descrita. --------------------- 
1.3.VARIANTE DE NELAS - REPARAÇÃO/BENEFICIAÇÃO � APROVAÇÃO DE 
PROJECTO  
---- Presente o projecto da Variante de Nelas - Reparação/Beneficiação. ----------------------------
---- A pedido da Senhora Presidente da Câmara, o Senhor Eng.º Luís Almeida prestou alguns 
esclarecimentos sobre o projecto em análise. ------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de Variante de Nelas � 
Reparação/Beneficiação. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2 � ZONAS INDUSTRIAIS 
 
2.1.ZONA INDUSTRIAL I, DE NELAS � CELEBRAÇÃO DE ESCRITURA COM OS 
HERDEIROS DE ALEXANDRINO MANUEL MARQUES MARTINS � APROVAÇÃO 
----- Presente uma carta, datada de 02 de Fevereiro de 2010, de Maria Isabel Pereira Soares 
Martins, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Maria Isabel Pereira Soares Martins, viúva, residente na Rua Sá Carneiro, n.º 19, no lugar 
de Casal Sancho, freguesia de Santar, deste Concelho de Nelas, vem, na qualidade de cabeça de 
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casal da herança deixada pelo seu falecido marido, requerer a V.ª Ex.ª que a escritura de compra 
e venda de um terreno que a Câmara Municipal cedeu à Firma do seu marido, Nelpneus, de 
Alexandrino Manuel Marques Martins, em reunião dessa Câmara de 26 de Novembro de 1996, 
seja feita em nome dos seus herdeiros legais: Maria Isabel Pereira Soares Martins e seus filhos, 
Fernando Jorge Soares Martins e Lúcia Soares Martins. ------------------------------------------------
---- Pede a V.ª Ex.ª deferimento.� -------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente também uma informação, datada de 03 de Fevereiro de 2010, do Técnico Superior, 
Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------- 
---- �Zona Industrial I - Celebração de escritura com os herdeiros de Alexandrino Manuel 
Marques Martins ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em reunião de 26 de Novembro de 1996, a Câmara Municipal deliberou ceder uma parcela 
de terreno, à Firma Nelpneus, propriedade de Alexandrino Manuel Marques Martins. ------------
---- Em ofício, datado de 02 de Fevereiro de 2010, Maria Isabel Pereira Soares Martins, viúva, 
residente na Rua Sá Carneiro, n.º 19, em Casal Sancho, freguesia de Santar, vem, na qualidade 
de cabeça de casal da herança deixada pelo seu falecido marido, Alexandrino Manuel Marques 
Martins, requerer que a escritura de compra e venda do terreno cedido à firma Nelpneus, seja 
feita em nome dos seus herdeiros legais: Maria Isabel Pereira Soares Martins e seus filhos, 
Fernando Jorge Soares Martins e Lúcia Soares Martins. ------------------------------------------------ 
---- Parcela de terreno a ceder: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Artigo matricial � Urbano � sito à �Lapa�, em Nelas, na Freguesia de Nelas, Concelho de 
Nelas, com a área de mil e duzentos metros quadrados, confrontado a norte com José Maria 
Gomes P. Paula, nascente com rua, sul com o lote n.º 4 e poente com José Maria Gomes P. 
Paula. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Não se vê qualquer inconveniente na celebração da escritura da parcela de terreno acima 
referida, aos herdeiros legais. À data da cedência do terreno (26 de Novembro de 1996) o preço 
unitário praticado pelo Município era de quarenta escudos o metro quadrado. ----------------------
---- No entanto, deixa-se à consideração de V.ª Ex.ª a superior decisão.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a celebração da escritura de compra e 
venda do terreno atrás descrito, pelo preço de 0,50 � o metro quadrado, actualmente praticado, 
cedido em reunião de 26 de Novembro de 1996, à Firma Nelpneus, de Alexandrino Manuel 
Marques Martins, em nome de seus herdeiros legais: Maria Isabel Pereira Soares Martins e seus 
filhos, Fernando Jorge Soares Martins e Lúcia Soares Martins, nos termos e de acordo com a 
informação do Técnico Superior, atrás descrita. --------------------------------------------------------- 
2.2.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � CEDÊNCIA DE TERRENO À FIRMA 
BEIRACER � DISTRIBUIDORA DE REFRIGERANTES E CERVEJAS, LD.ª � 
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA QUE A ESCRITURA DE COMPRA E VENDA 
SEJA OUTORGADA COM O BANCO BPI � RATIFICAÇÃO 
---- Presente um ofício, datado de 08 de Fevereiro de 2010, da firma Beiracer � Distribuidora de 
Refrigerantes e Cervejas, Ld.ª, com sede em Canas de Senhorim, que a seguir se transcreve: ----
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------- 
---- Pedido de autorização ----------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Vimos informar que a Beiracer vai recorrer ao leasing imobiliário para a construção de 
armazém a instalar no terreno cedido por essa Câmara Municipal, na Zona Industrial de Nelas. 
Por esta razão, solicita-se a V.ª Ex.ª autorização para que a escritura do terreno cedido, seja 
efectuado em nome do Banco BPI.�------------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente, datado 
de 17 de Fevereiro de 2010, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------ 
---- �Autorizado. À próxima reunião de Câmara para ratificar.� ---------------------------------------
---- correspondente à celebração da escritura de compra e  venda, referente ao terreno cedido 
por esta Câmara Municipal a firma Beiracer - Distribuidora de Refrigerantes e Cervejas, Ld.ª, 
por deliberação tomada em reunião ordinária de 10 de Novembro de 2009, para que a mesma, 
seja outorgada com o Banco BPI e cujo despacho se encontra exarado na informação, datada de 
17 de Fevereiro de 2010, da Jurista Estagiária, que a seguir se transcreve: --------------------------
---- �Nos termos do artigo 68.º/3, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com alterações 
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, atendendo à urgência do processo em 
causa e não sendo possível reunir extraordinariamente, informo V.ª Ex.ª que a Senhora 
Presidente da Câmara poderá praticar actos da sua competência, ficando estes sujeitos a 
ratificação na primeira reunião após a sua prática. -------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------   
   

3 � ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
 

3.1.AMPLIAÇÃO DE REDE BT/IP NA RUA DA CP, VALE DA GODINHA, LUGAR 
DE FOLHADAL, FREGUESIA DE NELAS � ORÇAMENTO � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento n.º 136/2010, no valor de 
2.871,24 �, apresentado pela EDP Distribuição - Energia, S.A., para ampliação de Rede BT/IP, 
na Rua da CP, Vale da Godinha, no lugar de Folhadal, Freguesia de Nelas e autorizou o seu 
pagamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4 � DIVERSOS 
 

4.1.PROPOSTA DE REGULAMENTO DE CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DAS 
VIATURAS DE TRANSPORTE COLECTIVO DO MUNICÍPIO DE NELAS � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 09 de Fevereiro de 2010, do Senhor Vereador Dr. 
Jorge David de Sousa Paiva, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------ 
---- �Proposta de Regulamento de Cedência e Utilização das Viaturas de Transporte Colectivo 
do Município de Nelas --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I � Informação -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Entre os objectivos a prosseguir pelo Município destaca-se a concessão de apoio a 
entidades, organismos e instituições que desenvolvem actividades de interesse municipal, nas 
vertentes social, cultural, desportiva e recreativa, designadamente, através da cedência de 
veículos pesados e ligeiros de passageiros de transporte colectivo. ----------------------------------- 
---- II � Parecer dos Serviços ------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Visto que não existe, actualmente, regulamentação neste sentido, solicito a apreciação da 
proposta de Regulamento, de forma a salvaguardar os recursos do Município e satisfazendo as 
necessidades dos munícipes. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª� ----------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva informou que, nesta Câmara Municipal, 
não havia regras na cedência dos autocarros municipais e para haver alguma equidade nessas 
cedências, propunha a presente proposta de Regulamento de Cedência e Utilização das Viaturas 
de Transporte Colectivo do Município de Nelas. ----------------------------------------------- --------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas apresentou algumas 
sugestões de alteração à proposta de Regulamento de Cedência e Utilização das Viaturas de 
Transporte Colectivo do Município de Nelas, que a seguir se transcrevem: ------------------------- 
---- �Analisado o documento e considerando o mesmo como extremamente importante para o 
funcionamento racional dos serviços e, que só agora que o Executivo liderado pela Ex.m.ª 
Senhora Presidente tem condições para fazer aprovar um documento desta natureza venho, não 
obstante a grande qualidade do projecto apresentado, sugerir as seguintes alterações: -------------
---- Artigo 4.º -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - (�) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- g) Grupos de cidadãos com actividade de interesse relevante para o município. ---------------
---- Artigo 5.º  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2 � (�) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Morada, telefone e fax ou endereço de correio electrónico da instituição e indicação do 
responsável para contacto; ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- (�) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 6.º -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 � A cedência das viaturas respeitará a seguinte ordem de prioridade: -------------------------
---- (�) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- e) Instituições Particulares de Solidariedade Social e equiparadas -------------------------------
---- f) Anterior alínea e) -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- g) Anterior alínea f) -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- h) Anterior alínea g) ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- (�) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 8.º -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- (�) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 8 � (�), salvo quando anteriormente autorizada. ----------------------------------------------------
---- Artigo 9.º -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- (�) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2 � Nos demais casos, será cobrada taxa pela utilização, relativa a compensação 
correspondente aos encargos inerentes à utilização das viaturas, nos montantes previstos no 
Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Nelas. ----------------------------------------------- 
---- 3 � Além dos valores referidos no n.º anterior a entidade requisitante será ainda responsável 
pelo pagamento das despesas do(s) motorista(s), nomeadamente alimentação e estadias, quando 
tal se justifique. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4 � Anterior n.º 6. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- 5 � Anterior n.º 7. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 10.º - Isenções e reduções de taxas ----------------------------------------------------------- 
---- 1 � A Câmara pode isentar a entidade requisitante do pagamento das taxas referidas no 
artigo anterior, ou parte delas, mediante pedido das mesmas e sempre que as condições da 
requisitante e o interesse municipal da actividade o justifiquem. --------------------------------------
---- 2 � A competência prevista no n.º anterior pode ser delegada na Senhora Presidente da 
Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Todos os artigos seguintes devem ser renumerados. ------------------------------------------------
---- À consideração da Câmara.� --------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas explicou, detalhadamente, 
as sugestões de alteração atrás descritas, resultantes de uma reunião de trabalho realizada entre 
ele e o Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva. ------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que, se a Senhora Presidente ia 
propor à Câmara Municipal a votação da presente proposta de regulamento, os Senhores 
Vereadores do Partido Socialista iam votar contra devido a dúvidas surgidas durante a análise 
do mesmo, se ia ser proposto à votação da Câmara Municipal a aprovação do início do período 
de discussão pública, então iam votar favoravelmente. -------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara informou que iam aprovar o início do período da 
discussão pública e que depois de decorrido esse período, a referida proposta de regulamento 
voltará a uma próxima reunião de Câmara, para ser aprovada a versão final do mesmo, para 
depois ser presente a uma sessão da Assembleia Municipal de Nelas. --------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o início do período de discussão pública da 
proposta de Regulamento de Cedência e Utilização das Viaturas de Transporte Colectivo do 
Município de Nelas, depois de devidamente rectificado com as propostas de alteração sugeridas 
pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, o qual fica anexo a esta acta 
(Anexo I), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------------ 
4.2.PROJECTO DE REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS MUNICIPAIS � 
APRECIAÇÃO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS EM DISCUSSÃO PÚBLICA  
---- Presente uma informação, datada de 18 de Fevereiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Propostas de alteração no âmbito da discussão pública do projecto de Regulamento e 
Tabela de Taxas Municipais e Relatório da Fundamentação Económico-Financeira das Taxas 
Municipais da Câmara Municipal de Nelas � Aprovação. ----------------------------------------------
---- I - Parecer dos Serviços --------------------------------------------------------------------------------- 
---- No âmbito do período de discussão pública do Projecto da Tabela de Taxas Municipais da 
Câmara Municipal de Nelas, através do aviso n.º 505/2010, publicado em Diário da República, 
2.ª série � N.º 4, de 07/01/2010, e no seguimento de reuniões da Divisão de Obras e 
Licenciamentos Particulares, detectaram-se alguns pontos que carecem alteração. -----------------
---- Assim os Serviços propõem as seguintes alterações: -----------------------------------------------
---- 1. O regulamento refere na Secção II do projecto de regulamento - �Das licenças�, quando 
deveria ser �Das licenças, autorizações ou comunicações prévias�, de forma a abranger todas as 
formas de controlo prévio da autarquia. ------------------------------------------------------------------- 
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---- 2. No anexo 1 � Artigo I � ponto 6 � onde consta �Certidões em geral não previstas nos 
quadros anteriores� deveria ser �Certidões em geral não previstas nos outros quadros�, visto 
que não existem quadros anteriores. ----------------------------------------------------------------------- 
---- 3. No artigo I � ponto 8 � 8.2 do Anexo 1 � onde consta �Fotocópias simples de processos 
em tramitação nos serviços municipais e reprodução de peças desenhadas (cada)� deveria 
constar �Fotocópias simples de processos nos serviços municipais e reprodução de peças 
desenhadas (cada)�, visto que o procedimento de fornecimento de cópia de um processo 
arquivado é em similar à cópia de um processo em tramitação. ---------------------------------------
---- 4. O Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de Setembro, estabelece o regime do licenciamento 
dos recintos itinerantes e improvisados, bem como as normas técnicas e de segurança aplicáveis 
à instalação e funcionamento dos equipamentos de diversão instalados nesses recintos. ----------
---- Artigo 16.º deste diploma legal. ----------------------------------------------------------------------- 
---- N.º 1 - Efectuado o pagamento da taxa devida para o período de duração do evento, a 
entidade licenciadora analisa o pedido e a sua conformidade com as disposições legais e 
regulamentares em vigor, nomeadamente no que respeita a condições higieno-sanitárias, 
comunicando ao promotor, no prazo de cinco dias: ------------------------------------------------------
---- - a) O despacho de aprovação da instalação; --------------------------------------------------------- 
---- - b) O despacho de indeferimento do pedido, o qual contém a identificação das 
desconformidades do pedido com as disposições legais ou regulamentares aplicáveis e não 
cumpridas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- N.º 2 - O despacho de aprovação constitui licença de funcionamento. ---------------------------
---- Assim sendo, no artigo II � ponto 1 � 1.1, do Anexo 1- onde consta �Licença de abertura e 
funcionamento de recintos itinerantes ou improvisados� deverá constar �Apreciação de 
requerimento de licenciamento de recinto improvisado ou Licença de funcionamento de 
recintos itinerantes�. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 5. O artigo III � ponto 1 - 1.2 do Anexo 1 (�Higiene e Salubridade� � �Averbamentos nas 
licenças de funcionamento dos estabelecimentos de restauração e bebidas�) deverá ser 
eliminado, visto que com o D.L. 259/2007 - Aprova o regime de declaração prévia a que estão 
sujeitos os estabelecimentos de comércio, não se justifica o averbamento de alvarás de 
restauração e bebidas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 6. O artigo XII � ponto 17 - 17.2 do Anexo 1 (�Protecção ao relevo natural e revestimento 
vegetal � Para acções de aterro ou escavação que conduzam à alteração do relevo natural e das 
camadas de solo arável�) deverá ser eliminado, visto que este procedimento já se encontra 
previsto no Artigo IV � 3.2 do Anexo 2 (Trabalhos de remodelação de terrenos). ------------------
---- 7. No Artigo I � ponto 7, Artigo II � ponto 7, Artigo III � 6 e Artigo IV � ponto 6 do Anexo 
2 não se encontram devidamente inscritos, em termos urbanísticos, visto que onde consta �Para 
início da execução obrigatória de obras� deveria constar �Para emissão de alvará�. E ainda, 
onde consta �Outras prorrogações�deveria constar �2.ª prorrogação�, de acordo com o n.º 5 e 6 
do artigo 58.º do RJUE. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 8. Deverá existir uma taxa para �Outros aditamentos� no artigo II � ponto 7, artigo III � 
ponto 6 e Artigo IV � ponto 6 do Anexo 2, de forma a prever este procedimento. ------------------
---- 9. No artigo V � ponto 1 do anexo 2 (�Autorização de Utilização e Alteração do Uso�), a 
nota n.º 8 deverá ser eliminada, pois contraria o ponto 1.1 � �Fogos e seus anexos�, quando 
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prevê que um fogo com utilização diferente de habitação (arrumos, garagem), que fazem parte 
do fogo, será cobrado de forma diferente, através do ponto 2 � �Outras autorizações de 
utilização�. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 10. No artigo VI � 2.2 do anexo 2, onde consta �estabelecimento de hospedagem� deverá 
constar �Estabelecimentos de Alojamento Local�, de acordo com o D.L. 39/2008, de 07/03, 
alterado pelo D.L. 228/2009 de 14/09. --------------------------------------------------------------------- 
---- 11. No artigo VII, do anexo 2, deverá existir o ponto 3 � �Grua, cada:�, de forma a prever a 
cobrança da referida taxa. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 12. No artigo VIII � ponto 1 - 1.3, do anexo 2, onde consta �Em alvará de 
Licença/Autorização de obras� deverá constar �Em alvará de licença ou admissão de 
comunicação prévia de obras e Autorização de Utilização�. ------------------------------------------- 
---- 13. O artigo VIII � ponto 4, do Anexo 2 (�Renovação de processos de obras e 
loteamentos�) deverá ser eliminado, visto que já se encontra previsto no Artigo I � ponto 8 e 
Artigo III � ponto 7, do Anexo 2 (�Renovação de processos�). ----------------------------------------
---- 14. O Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29 de Outubro, que aprova o Regime de Exercício da 
Actividade Industrial (REAI). Assim deverá ser prevista uma taxa para as seguintes alíneas, no 
capítulo XII: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Taxas ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Artigo 61.º ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Taxas e despesas de controlo --------------------------------------------------------------------------- 
---- N.º 1 - É devido o pagamento de uma taxa única, da responsabilidade do requerente, para 
cada um dos seguintes actos, sem prejuízo do disposto no n.º 4 e das taxas previstas em 
legislação específica: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Recepção do registo e verificação da sua conformidade; ---------------------------------------
---- Artigo 63.º ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Taxas em procedimentos municipais ------------------------------------------------------------------ 
---- 1 - No exercício do seu poder regulamentar próprio, os municípios aprovam, em execução 
do presente decreto-lei, regulamentos municipais relativos ao lançamento e liquidação de taxas 
pelos actos referidos no n.º 1 do artigo 61.º, sempre que a entidade coordenadora é a câmara 
municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2 - Os regulamentos municipais referidos no número anterior devem fixar o montante 
destinado às entidades públicas que intervêm nos actos de vistoria, o qual não deve ser inferior 
a 15 % do valor das taxas fixadas para estes actos, e à entidade responsável pela plataforma de 
interoperabilidade, o qual não deve ser inferior a 5 % do valor da taxa fixada para o registo. ----
---- 3 - Os projectos dos regulamentos referidos no n.º 1 são submetidos a discussão pública, 
por prazo não inferior a 30 dias, antes da sua aprovação pelos órgãos municipais. -----------------
---- 4 - Os regulamentos referidos no n.º 1 são objecto de publicação na 2.ª série do Diário da 
República, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na lei. ------------------------
---- Assim, terá de se prever o pagamento de 15% para as entidades públicas que participem das 
vistorias e 5% para a entidade responsável pela plataforma do REAI. --------------------------------
---- NOTA: Mais informo que a republicação da tabela de taxa encontra-se de acordo com estas 
alterações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À superior consideração de V. Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
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---- Presente também uma proposta, apresentada pelo Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos 
Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------- 
---- �PROJECTO DE REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS MUNICIPAIS ----------------
---- PROPOSTA DE ALTERAÇÃO EM SEDE DE DISCUSSÃO PÚBLICA ---------------------
---- Analisado o projecto de regulamento e tabela em causa sugerem-se as seguintes alterações: 
---- REGULAMENTO --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- CAPÍTULO I --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 3.º -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- Atendendo à dificuldade administrativa para os serviços determinarem e apurarem quais os 
processos cujo licenciamento foi requerido antes da entrada em vigor do presente regulamento, 
e estando salvaguardados os interesses dos munícipes pelas alíneas anteriores, propõe-se a 
eliminação da alínea c), do ponto 3. ------------------------------------------------------------------------ 
---- Artigo 28.º Delegação de competências -------------------------------------------------------------- 
---- Todas as competências da Câmara Municipal, definidas no presente diploma, são 
delegáveis na Presidente, excepto nos casos em que a lei determine o contrário. ------------------- 
---- TAXAS ADMINISTRATIVAS -----------------------------------------------------------------------
---- CAPÍTULO II � ESPECTÁCULOS E DIVERTIMENTOS PÚBLICOS -----------------------
---- Atendendo à importância sócio - cultural para as populações da realização de alguns 
eventos e provas desportivas e, tendo em linha de conta que parte substancial dos mesmos são 
realizados por entidades sem fins lucrativos, visando somente o bem-estar das populações 
deverá o Artigo 2 deste capítulo passar a ter a descriminação: ----------------------------------------- 
Artigo Nº Alínea 

Sub-
alínea 

Designação Taxa original Taxa proposta 

2    Igual à proposta   

 2.1   Com entrada e participação gratuita 
Entre 5 e 14,97 
� 0,00  � 

 2.2   Com entrada e/ou participação pagas   

  a)  Igual ao nº 2.1 da proposta   

  b)  Igual ao nº 2.2 da proposta   

  c)  Igual ao nº 2.3 da proposta   

---- CAPÍTULO III � HIGIENE E SALUBRIDADE ---------------------------------------------------
---- Atendendo à existência de munícipes que, tendo instalação de saneamento, não têm 
instalação de água ou, tendo-a, não consomem qualquer volume de água em virtude de terem 
outras fontes de abastecimento (poços, ou furos hertezianos, p.e.) sugere-se a introdução de um 
nº 3.2, nos seguintes termos: -------------------------------------------------------------------------------- 
Artigo Nº Alínea 

Sub-
alínea 

Designação Taxa original Taxa proposta 

 3.2   Tarifa fixa por instalação sem consumo de água Inexistente 2,63 � 

---- O valor corresponde ao consumo de metade do 2º escalão de água. ------------------------------
---- CAPÍTULO X � UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES MUNICIPAIS --------------------------
---- Neste capítulo, além das alterações já propostas em Reunião de Câmara, relativas à 
introdução de taxas a cobrar por utilização de espaços do edifício multiusos, sugere-se a 
alteração das taxas mais comuns na utilização do Cine-Teatro, ou seja as cobradas a título de 
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bilhete de entrada nas sessões públicas de cinema, essencialmente por forma a facilitar a 
cobrança. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim propõe-se que sub-alíneas I e II, da alínea a) do nº 1.1 deste capítulo passem a ter os 
valores de 1,50 � e 2,00 �, respectivamente, em vez dos 1,25 � e 1,85 �, propostos. ---------------
---- CAPÍTULO XII � LICENCIAMENTO DE ACTIVIDADES DIVERSAS ---------------------
---- Atendendo ao carácter, normalmente humanitário e solidário dos leilões realizados, sem 
fins lucrativos, sugere-se que a verba 7.1 deste capítulo passe a ser 0,00 �, assumindo a 
autarquia o custo social de 100% no licenciamento deste tipo de actividades. ---------------------- 
---- INTRODUÇÃO DE NOVO CAPÍTULO ------------------------------------------------------------
---- CAPÍTULO XIII � CEDÊNCIA DE VIATURAS DE TRANSPORTE COLECTIVO COM 
MOTORISTA ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Estando em fase final de preparação um Regulamento de Cedência e Utilização das 
Viaturas de Transporte Colectivo do Município de Nelas e prevendo o mesmo a eventual 
cobrança de taxas, devem as mesmas incorporar o regulamento e tabela em análise nos 
seguintes termos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artigo Nº Alínea 
Sub-
alínea 

Designação Taxa original Taxa proposta 

1    
Cedência de viaturas de transporte colectivo do 
município com motorista 

  

 2.1   Por cada cedência para instrução do processo Inexistente 17,40 � 
 2.2   Por cada km efectuado durante a cedência 

  
 

 
a)   Viaturas de 9 lugares Inexistente 0,15 � 

 
 

b)   Igual ao n.º 2.2 da proposta Inexistente 0,24 � 
 

 
c)   Igual ao n.º 2.3 da proposta Inexistente 0,30 � 

 2.3   
Por cada hora decorrida entre o início da cedência e o 
seu final nas garagens municipais 

Inexistente 7,25 � 

Nota: Seguem em anexo os mapas justificativos dos valores em causa, que constam a título de 
anexo da Proposta de Regimento presente à reunião do Executivo. -----------------------------------
---- TAXAS URBANÍSTICAS ----------------------------------------------------------------------------- 
---- CAPÍTULO X � INSTALAÇÃO DE ÁREAS DE SERVIÇO ------------------------------------ 
---- A proposta de tabela de taxas prevê a cobrança de uma taxa 15.000,00 �, por licença de 20 
anos, para estações de serviço. No entanto, não parece fazer sentido cobrar igual valor pelo 
licenciamento de uma Estação de Serviço com uma única mangueira de abastecimento como 
por uma com várias. Assim, tendo em atenção o exposto, bem como o benefício que auferirá o 
particular e, bem assim, os riscos potenciais para os munícipes, principalmente para os que 
residem na vizinhança dos postos de abastecimento de combustíveis, sugere-se que aquele valor 
seja cobrado por mangueira de abastecimento, ficando a tabela com a seguinte redacção: -------- 
Artigo Nº Alínea 

Sub-
alínea 

Designação Taxa original Taxa proposta 

1    
Licenciamento da instalação de áreas de serviço na rede 
viária municipal   

 1.1   
Licença por um período de 20 anos � por mangueira 
e/ou tomada de abastecimento 

15.000,00 � 15.000,00 � 

 1.2   Averbamento 500,00 � 500,00 � 
 1.3   Vistoria 5.000,00 � 5.000,00 � 
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---- À consideração da Câmara Municipal.� -------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas explicou, detalhadamente, 
as propostas de alteração atrás descritas. ------------------------------------------------------------------ 
---- A pedido do Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, o Senhor Eng.º 
João Luís Borges de Almeida Ferreira prestou algumas informações acerca da informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, acima descrita. ------------------------------------------------------------- 
---- Seguidamente o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral pediu vários 
esclarecimentos ao Eng.º João Luís Borges de Almeida Ferreira, o qual lhos prestou. -------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral fez uma apreciação das alterações 
propostas e realçou o aumento de taxas, afirmando ser uma vergonha passar taxas de 450 euros 
para 15.000 euros, o que poderia, eventualmente, prejudicar um negócio que estava em curso na 
Vila de Nelas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que a afirmação 
anteriormente proferida pelo Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral era irreal e 
demagógica. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que não admitia ao Senhor Vereador Adelino 
José Borges Amaral que dissesse que determinado tipo de taxas eram para prejudicar algum 
munícipe em concreto. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que o valor de algumas taxas é 
contrário ao carácter social da Câmara. Afirmou também que, em termos de avaliação, os 
Senhores Vereadores do Partido Socialista, achavam positivo e concordavam com o essencial 
do Regulamento, mas que em relação ao valor das taxas propostas e devido às dificuldades das 
famílias, o mesmo deveria ser reduzido e que iriam votar contra porque achavam não ser altura 
própria para aumentar taxas, as quais deviam era ser reduzidas. ---------------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que o 
povo de Nelas já sabia que tudo que fosse aprovar taxas e projectos para o Município, o Senhor 
Vereador Adelino José Borges Amaral votava contra, que era a política do �bota abaixo� e que 
o Governo do referido Senhor Vereador tinha penalizado o Município de Nelas em virtude de 
não ter aprovado nenhum contrato-programa apresentado por este Município. --------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que não reconhecia 
autoridade moral ao Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral para este dizer o que tinha 
dito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva informou que as famílias mais carentes 
têm taxas mais reduzidas no 1.º e 2.º escalões de água, que também não aceitava o que o Senhor 
Vereador Adelino José Borges Amaral tinha acabado de dizer e que o Município de Nelas 
estava a trabalhar em áreas que são da competência do Governo, como é o caso da Educação. --
---- 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 as propostas de alteração, no âmbito da discussão pública, do 
projecto de Regulamento e Tabela de Taxas Municipais e Relatório da Fundamentação 
Económico-financeira das Taxas Municipais da Câmara de Nelas, o qual fica anexo a esta acta 



 
Fls.__________ 

Reunião de 23-02-2010 

 

15 

(Anexo II), fazendo dela parte integrante, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras e da proposta do Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos 
Coelho Seixas, atrás descritas, devendo as referidas propostas, a incluir no Regulamento, serem 
presentes, para aprovação, à próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal de Nelas. ------
---- Os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral e Hélder José Gomes Ambrósio, 
apresentaram a declaração de voto, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------- 
---- �Os vereadores eleitos pelo Partido Socialista consideram muito positiva a elaboração do 
Regulamento de Taxas Municipais, bem assim como a Fundamentação Económico-Financeira 
das referidas Taxas, dando assim cumprimento a disposições legais, em concreto, a Lei n.º 53-
E/2006, que aprovou o Regime Geral das Autarquias Locais. -----------------------------------------
---- Lamentam que, apesar do mérito e capacidade técnica reconhecida aos Serviços da 
Autarquia, não tenha sido possível a elaboração dos referidos documentos pelos Serviços 
Técnicos da Câmara, com recurso a uma entidade privada, exterior ao Município, com os 
encargos que daí advêm. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Concordando com o Regulamento das Taxas, não podem, no entanto, concordar com a 
orientação política que esteve subjacente à fixação dos valores das referidas taxas, tanto mais 
que, na conjuntura de crise generalizada em que vivemos, que se faz sentir de forma 
particularmente dura no nosso Concelho, pelo abrandamento das actividades económicas, 
consequente desemprego crescente e dificuldades acrescidas para as famílias e empresas, em 
especial pequenas empresas industriais e comerciais, se justificaria uma revisão em baixa dos 
valores das Taxas Municipais, que afectam, de forma directa aqueles sectores. ---------------------
---- Assim, não concordamos com qualquer aumento, por pequeno que seja, em taxas que têm a 
ver com abastecimento de água, recolha de resíduos sólidos, licenciamento de construção e 
derivadas, actividade industrial e comercial, muito em especial o pequeno comércio tradicional. 
---- Pelo contrário somos de opinião que essas taxas deveriam ser reduzidas, pelo menos 
temporariamente, de forma a obterem-se impactos positivos no bem-estar das famílias, na 
retoma da actividade de construção civil e outras actividades industriais e comerciais, bem 
como no turismo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Por isso votamos contra a proposta de Tabela de Taxas Municipais agora apresentada.� -----   
 

5 - OBRAS PARTICULARES 
 
5.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, N.º 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
5.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido 
entre 01 e 12 de Fevereiro de 2010, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo dela parte 
integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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5.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a licenças e autorizações de construção e utilização emitidas no período compreendido 
entre 01 e 12 de Fevereiro 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 01 e 12 de Fevereiro de 
2010, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. --------------------------- 
5.2.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100.º E 101.º, DO CÓDIGO DO 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO � APROVAÇÃO   
 ---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos processos de edificação, 
precedidos de audiência prévia, nos termos dos artigos 100.º e 101.º, do Código do 
Procedimento Administrativo, no período compreendido entre 03 e 17 de Fevereiro de 2010, 
constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta 
(Anexo VI), fazendo dela parte integrante. --------------------------------------------------------------- 
5.3.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
DE PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: AGUIEIRA � FREGUESIA DE AGUIEIRA. 
REQUERENTES: MARIA DE FÁTIMA LOUREIRO MARQUES, MARIA DE 
LURDES MARQUES ANTUNES E CARLOS MANUEL MARQUES ANTUNES � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 18 de Fevereiro 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 
2.223, de 11/02/2010. Local: Aguieira, Freguesia de Aguieira. Requerentes: Maria de Fátima 
Loureiro Marques, Maria de Lurdes Marques Antunes e Carlos Manuel Marques Antunes. ------ 
---- 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: -------------------------------------------------------------------------------- 



 
Fls.__________ 

Reunião de 23-02-2010 

 

17 

---- 1. Com o intuito de constituir regime de compropriedade, os três requerentes solicitam 
parecer favorável do terreno rústico, sito aos �Campos de Cima�, artigo 1.498, 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 aos �Campos de Cima�, inscrito na matriz predial 
rústica da Freguesia de Aguieira, sob o artigo número 1.498, em nome dos requerentes Maria de 
Fátima Loureiro Marques, Maria de Lurdes Marques Antunes e Carlos Manuel Marques 
Antunes, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.4.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE DE ANÚNCIO LUMINOSO. 
LOCAL: NELAS. REQUERENTE: CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE 
TERRAS DE VIRIATO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 11 de Fevereiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Licença de publicidade � Anúncio luminoso. Registo n.º 2.002, de 08/02/2010. Local: 
Nelas. Requerente: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Terras de Viriato. ------------------------ 
---- I. Solicitação do Requerente: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Foi solicitado autorização de colocação de um anúncio luminoso na fachada principal do 
edifício, com as dimensões de 3,20 m x 2,00 m, conforme fotografia em anexo. -------------------
---- II. Enquadramento legal: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas é da competência 
da Câmara Municipal a decisão final sobre o pedido de licenciamento de publicidade. ------------
---- III. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente na pretensão. ------------------------
---- 3. Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento de publicidade para 
colocação de um anúncio luminoso, na fachada principal do edifício da Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo de Terras de Viriato, em Nelas, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------------- 
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5.5.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
UNIDADE MÓVEL DE RASTREIO AUDITIVO E ISENÇÃO DAS TAXAS 
MUNICIPAIS. REQUERENTE: ACÚSTICA MÉDICA � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 08 de Fevereiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de licenciamento de ocupação da via pública com unidade móvel de rastreio 
auditivo e isenção de taxas municipais. Registo n.º 1.033, de 22/01/2010. Requerente: Acústica 
Médica. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A empresa requerente solicita autorização para proceder à ocupação da via pública, no 
dia 02 de Março de 2010, com uma unidade móvel de rastreio auditivo, gratuito, com as 
dimensões de 6,90 m x 2,40 m, pelo período de 09:00 h às 18:00 h, na proximidade da Praça de 
Táxis de Nelas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. De visita ao local e análise da pretensão, na proximidade dos Correios de Nelas existe o 
Largo do Escanção, localizado em zona urbana consolidada, que apresenta problemas de 
estacionamento. A instalação da unidade de rastreio poderá originar o congestionamento do 
trânsito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. No dia 02/02/2010, com referência n.º 05/10, a Junta de Freguesia de Nelas emitiu um 
parecer favorável. Assim, não vejo inconveniente na pretensão, desde que a acção de rastreio 
ocorra na zona de estacionamento da Praça do Município. ---------------------------------------------
---- 4 � O local de ocupação deverá ser determinado pela empresa requerente, na presença dos 
Serviços Técnicos desta Autarquia. ------------------------------------------------------------------------ 
---- 5. De acordo com o artigo 79.º do �Regulamento de liquidação e cobrança pela concessão 
de licenças e prestação de serviços municipais�, a empresa Acústica Médica, sendo uma 
empresa privada, não se encontra isenta do pagamento da taxa municipal. Assim sendo, fica 
sujeita à aplicação de uma taxa por ocupação da via pública com a área de 6,90 m x 2,40 m. ---- 
---- 6. Note-se, é da responsabilidade do requerente o pagamento de qualquer indemnização por 
danos causados a terceiros. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------        
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento de ocupação da via pública, 
com uma unidade móvel de rastreio auditivo, no dia 02 de Março de 2010, entre as 09:00 h e às 
18:00 h, sem isenção de taxas, na zona de estacionamento da Praça do Município, em Nelas, em 
que é requerente a firma Acústica Médica, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------------------------------------------------
5.6.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
ESPLANADA. LOCAL: LARGO JOÃO DE DEUS, N.º 104, EM NELAS. 
REQUERENTE: ESCRITA BAR, LD.ª � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 02 de Fevereiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de licenciamento de ocupação da via pública com esplanada. Local: Largo João de 
Deus, n.º 104, em Nelas. Requerente: Escrita Bar, Ld.ª. ------------------------------------------------ 
---- I. Foi solicitado à Sr.ª Presidente da Câmara o licenciamento para ocupação da via pública, 
com mesas e cadeiras, numa área de 30,00 m2, (6,00 m x 5,00 m), durante os meses de Junho, 
Julho e Agosto do corrente ano, em frente ao seu estabelecimento �Escritório�. -------------------- 
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---- II. Assim, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de ocupação da via 
pública com mesas e cadeiras, numa área de 30 m2, devendo a esplanada ser devidamente 
delimitada e desde que a mesma não prejudique a circulação das pessoas. --------------------------
---- III. Mais informo que os Serviços de Fiscalização deverão estar presentes quando da 
ocupação da esplanada. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� --------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento de ocupação da via pública 
com mesas e cadeiras, requerida pela firma Escrita Bar, Ld.ª, junto do seu estabelecimento de 
café, denominado �Escritório�, sito no Largo João de Deus, n.º 104, em Nelas, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------- 
5.7.PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO. LOCAL: CANAS DE SENHORIM. 
REQUERENTE: FRESH PASSION, LD.ª � RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, datado de 12 de Fevereiro de 2010, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 
---- �Concordo�. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- exarado na informação, datada de 11 de Fevereiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de licença especial de ruído. Requerente: Fresh Passion, Ld.ª. Local: Canas de 
Senhorim. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- I � Solicitação do Requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A requerente vem solicitar autorização para instalar uma tenda com 20 metros quadrados, 
em terreno privado, a fim de apoiar a venda de bebidas no corso de Carnaval de Canas de 
Senhorim, no dia 12 a 16 de Fevereiro de 2010, das 07:00 horas até às 06:00 horas da manhã do 
dia seguinte. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II � Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com os artigos 14.º e 15.º do D.L. n.º 09/2007, de 17 de Janeiro, alterado pelo 
D.L. n.º 278/2007, de 01/08, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído, o exercício de 
actividades ruidosas de carácter temporário nas proximidades de edifícios de habitação só pode 
ser autorizado durante o período nocturno (entre as 20 h e as 8 h) mediante licença especial de 
ruído a conceder, em casos devidamente justificados, pela Câmara Municipal. ---------------------
---- 2. De visita ao local, tratando-se de um evento a realizar num período de festa (Carnaval), 
julgo que não será susceptível de originar grande incomodidade ruidosa. ---------------------------
---- 3. Assim sendo, não vejo inconveniente na emissão da licença especial de ruído, desde que: 
---- - a) Pela emissão das Licenças é devido o pagamento das respectivas taxas fixadas no 
�Regulamento das Liquidações e Cobranças pela Concessão de Licença e Prestação de Serviços 
Municipais � Tabela de Taxas�; ---------------------------------------------------------------------------- 
---- - b) A utilização da aparelhagem não deverá ser susceptível de originar problemas para a 
saúde e bem-estar da vizinhança; --------------------------------------------------------------------------- 
---- - c) A festa não se deverá prolongar além das 06:00 horas da manhã; ---------------------------
---- - d) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adoptar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, deverá 
cessar a festa de imediato; ----------------------------------------------------------------------------------- 
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---- - e) Enviar cópia da licença especial de ruído à GNR de Canas de Senhorim, para efeito de 
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
5.8.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO DE UM 
ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS. LOCAL: CANAS DE 
SENHORIM. REQUERENTE: FRESH PASSION, LD.ª � RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, datado de 12 de Fevereiro de 2010, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, atendendo à proximidade 
do Carnaval, pelo carácter de urgência, defira-se a pretensão. Este acto deverá ser ratificado na 
próxima reunião da Câmara Municipal�. ------------------------------------------------------------------ 
---- exarado na informação, datada de 09 de Fevereiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão de mapa de horário de um estabelecimento de restauração e bebidas � 
Fresh Passion � Ratificação, Local: Canas de Senhorim. Requerente: Fresh Passion, Ld.ª. -------
---- I � Solicitação do Requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de Nelas, os clubes, cabarés, 
boites, dancings, casas de fado, bares e estabelecimentos análogos, poderão estar abertos até às 
4 horas de todos os dias da semana, de acordo com o artigo 7.º, do Capítulo III. -------------------
---- 2. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário. -----------------------
---- 3. Assim, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 07:00 h às 02:00 h de 
domingo a quinta-feira, sem paragem para almoço. Às sextas-feiras, sábados e vésperas de 
feriados funciona das 07:00 h às 04:00 h, sem encerramento semanal. -------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
5.9.PEDIDO DE ALARGAMENTO DE MAPA DE HORÁRIO. LOCAL: NELAS. 
REQUERENTE: LOFTBAR UNIPESSOAL, LD.ª. � RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, datado de 12 de Fevereiro de 2010, que a seguir se transcreve: -----------------------------
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, atendendo à proximidade 
do evento, pelo carácter de urgência, defira-se a pretensão. Este acto deverá ser ratificado na 
próxima reunião da Câmara Municipal�. ------------------------------------------------------------------ 
---- exarado na informação, datada de 11 de Fevereiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de alargamento do mapa de horário � Encerramento às 06:00 horas da manhã nos 
dias 12, 13, 14 e 15 de Fevereiro de 2010. Local: Nelas. Requerente: LoftBar Unipessoal, Ld.ª. 
---- I � Solicitação do Requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O requerente solicita alargamento do horário de funcionamento do Bar �Spasso Lounge�, 
em Nelas, nos dias 12, 13, 14 e 15 de Fevereiro de 2010, de forma a prever o encerramento às 
06:00 horas da manhã, devido à enorme afluência de clientes na época festiva do Carnaval. -----
---- II � Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------- 



 
Fls.__________ 

Reunião de 23-02-2010 

 

21 

---- 1. A Junta de Freguesia e a GNR de Nelas emitiram um parecer favorável, de acordo com 
os pareceres anexo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, no seguimento dos pareceres emitidos, nada a opor ao alargamento pontual 
do horário de funcionamento, desde que: ----------------------------------------------------------------- 
---- a) O ruído emitido pelo funcionamento do estabelecimento não deverá ser susceptível de 
originar problemas para a saúde e bem-estar da vizinhança. -------------------------------------------
---- b) O encerramento não se deverá prolongar além das 06:00 horas da manhã nos dias 
solicitados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adoptar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, deverá 
cessar de imediato. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- d) Enviar cópia do parecer à GNR de Nelas e da Junta de Freguesia de Nelas, para efeito de 
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
5.10.PEDIDO DE ALARGAMENTO DE MAPA DE HORÁRIO. LOCAL: NELAS. 
REQUERENTE: OLINDO AMARAL, LD.ª. � RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, datado de 12 de Fevereiro de 2010, que a seguir se transcreve: -----------------------------
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, atendendo à proximidade 
do evento, pelo carácter de urgência, defira-se a pretensão. Este acto deverá ser ratificado na 
próxima reunião da Câmara Municipal�. ------------------------------------------------------------------ 
---- exarado na informação, datada de 11 de Fevereiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de alargamento do mapa de horário � Encerramento às 06:00 horas da manhã nos 
dias 12 a 16 de Fevereiro de 2010. Local: Nelas. Requerente: Olindo Amaral, Ld.ª. ---------------
---- I � Solicitação do Requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O requerente solicita alargamento do horário de funcionamento do Bar �Sárita�, em 
Nelas, nos dias 12 a 16 de Fevereiro de 2010, de forma a prever o encerramento às 06:00 horas 
da manhã, devido à enorme afluência de clientes na época festiva do Carnaval. --------------------
---- II � Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A Junta de Freguesia e a GNR de Nelas emitiram um parecer favorável, de acordo com 
os pareceres em anexo. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, no seguimento dos pareceres emitidos, nada a opor ao alargamento pontual 
do horário de funcionamento, desde que: -----------------------------------------------------------------
---- a) O ruído emitido pelo funcionamento do estabelecimento não deverá ser susceptível de 
originar problemas para a saúde e bem-estar da vizinhança. ------------------------------------------- 
---- b) O encerramento não se deverá prolongar além das 06:00 horas da manhã nos dias 
solicitados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adoptar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, deverá 
cessar de imediato. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- d) Enviar cópia do parecer à GNR de Nelas e da Junta de Freguesia de Nelas, para efeito de 
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
5.11.PEDIDO DE ALARGAMENTO DE MAPA DE HORÁRIO. LOCAL: NELAS. 
REQUERENTE: NUNO MANUEL PEGAS AMARAL - RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, datado de 12 de Fevereiro de 2010, que a seguir se transcreve: -----------------------------
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, atendendo à proximidade 
do evento, pelo carácter de urgência, defira-se a pretensão. Este acto deverá ser ratificado na 
próxima reunião da Câmara Municipal�. ------------------------------------------------------------------ 
---- exarado na informação, datada de 11 de Fevereiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de alargamento do mapa de horário � Encerramento às 06:00 horas da manhã nos 
dias 12, 13, 14, 15 e 16 de Fevereiro de 2010. Local: Nelas. Requerente: Nuno Manuel Pegas 
Amaral. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I � Solicitação do Requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O requerente solicita alargamento do horário de funcionamento do Bar �Fórum�, em 
Nelas, nos dias 12 a 16 de Fevereiro de 2010, de forma a prever o encerramento às 06:00 horas 
da manhã, devido à enorme afluência de clientes na época festiva do Carnaval. --------------------
---- II � Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A Junta de Freguesia e a GNR de Nelas emitiram um parecer favorável, de acordo com 
os pareceres em anexo. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, no seguimento dos pareceres emitidos, nada a opor ao alargamento pontual 
do horário de funcionamento, desde que: ----------------------------------------------------------------- 
---- a) O ruído emitido pelo funcionamento do estabelecimento não deverá ser susceptível de 
originar problemas para a saúde e bem-estar da vizinhança. ------------------------------------------- 
---- b) O encerramento não se deverá prolongar além das 06:00 horas da manhã nos dias 
solicitados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adoptar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, deverá 
cessar de imediato. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- d) Enviar cópia do parecer à GNR de Nelas e da Junta de Freguesia de Nelas, para efeito de 
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
5.12.PEDIDO DE ALARGAMENTO DE MAPA DE HORÁRIO. LOCAL: CANAS DE 
SENHORIM. REQUERENTE: FERNANDA DE LOUREIRO PEREIRA MENDONÇA 
ALEXANDRE � RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, datado de 12 de Fevereiro de 2010, que a seguir se transcreve: -----------------------------
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, atendendo à proximidade 
do evento, pelo carácter de urgência, defira-se a pretensão. Este acto deverá ser ratificado na 
próxima reunião da Câmara Municipal�. ------------------------------------------------------------------ 
---- exarado na informação, datada de 11 de Fevereiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
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---- �Pedido de alargamento do mapa de horário � Encerramento às 06:00 horas da manhã nos 
dias 12, 13, 14, 15 e 16 de Fevereiro de 2010. Local: Canas de Senhorim. Requerente: Fernanda 
de Loureiro Pereira Mendonça Alexandre. ---------------------------------------------------------------- 
---- I � Solicitação do Requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O requerente solicita alargamento do horário de funcionamento do Bar �Fresh Passion, 
Ld.ª�, em Canas de Senhorim, nos dias 12, 13, 14, 15 e 16 de Fevereiro de 2010, de forma a 
prever o encerramento às 06:00 horas da manhã, devido à enorme afluência de clientes na época 
festiva do Carnaval. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II � Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A Junta de Freguesia e a GNR de Canas de Senhorim emitiram um parecer favorável, de 
acordo com os pareceres em anexo. ------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Assim sendo, no seguimento dos pareceres emitidos, nada a opor ao alargamento pontual 
do horário de funcionamento, desde que: ----------------------------------------------------------------- 
---- a) O ruído emitido pelo funcionamento do estabelecimento não deverá ser susceptível de 
originar problemas para a saúde e bem-estar da vizinhança. ------------------------------------------- 
---- b) O encerramento não se deverá prolongar além das 06:00 horas da manhã nos dias 
solicitados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adoptar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, deverá 
cessar de imediato. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- d) Enviar cópia do parecer à GNR de Canas de Senhorim e da Junta de Freguesia de Canas 
de Senhorim, para efeito de conhecimento. --------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
5.13.PEDIDO DE ALARGAMENTO DE MAPA DE HORÁRIO. LOCAL: CANAS DE 
SENHORIM. REQUERENTE: PAULO ALEXANDRE GONÇALVES LOURENÇO - 
RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, datado de 12 de Fevereiro de 2010, que a seguir se transcreve: -----------------------------
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, atendendo à proximidade 
do evento, pelo carácter de urgência, defira-se a pretensão. Este acto deverá ser ratificado na 
próxima reunião da Câmara Municipal�. ------------------------------------------------------------------ 
---- exarado na informação, datada de 11 de Fevereiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de alargamento do mapa de horário � Encerramento às 06:00 horas da manhã nos 
dias 13 a 16 de Fevereiro de 2010. Local: Canas de Senhorim. Requerente: Paulo Alexandre 
Gonçalves Lourenço. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I � Solicitação do Requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O requerente solicita alargamento do horário de funcionamento do Bar �Design Bar�, em 
Canas de Senhorim, nos dias 13, 14, 15 e 16 de Fevereiro de 2010, de forma a prever o 
encerramento às 06:00 horas da manhã, devido à enorme afluência de clientes na época festiva 
do Carnaval. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II � Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------- 
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---- 1. A Junta de Freguesia e a GNR de Canas de Senhorim emitiram um parecer favorável, de 
acordo com os pareceres em anexo. ------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Assim sendo, no seguimento dos pareceres emitidos, nada a opor ao alargamento pontual 
do horário de funcionamento, desde que: ----------------------------------------------------------------- 
---- a) O ruído emitido pelo funcionamento do estabelecimento não deverá ser susceptível de 
originar problemas para a saúde e bem-estar da vizinhança. ------------------------------------------- 
---- b) O encerramento não se deverá prolongar além das 06:00 horas da manhã nos dias 
solicitados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adoptar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, deverá 
cessar de imediato. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- d) Enviar cópia do parecer à GNR de Canas de Senhorim e da Junta de Freguesia de Canas 
de Senhorim, para efeito de conhecimento. --------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
5.14.PEDIDO DE ALARGAMENTO DE MAPA DE HORÁRIO. LOCAL: LARGO DO 
ROSSIO, N.º 3, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: OLIVEIRA & 
OLIVEIRA, LD.ª � RATIFICAÇÃO 
---- A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, datado de 12 de Fevereiro de 2010, que a seguir se transcreve: -----------------------------
---- �No âmbito do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, atendendo à proximidade 
do evento, pelo carácter de urgência, defira-se a pretensão. Este acto deverá ser ratificado na 
próxima reunião da Câmara Municipal�. ------------------------------------------------------------------ 
---- exarado na informação, datada de 11 de Fevereiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de alargamento do mapa de horário � Encerramento às 05:00 horas da manhã nos 
dias 12, 13, 14, 15 e 16 de Fevereiro de 2010. Local: Largo do Rossio, n.º 3, em Canas de 
Senhorim. Requerente: Oliveira & Oliveira, Ld.ª. ------------------------------------------------------- 
---- I � Solicitação do Requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O requerente solicita alargamento do horário de funcionamento da �Residencial Rossio�, 
em Canas de Senhorim, nos dias 12 a 16 de Fevereiro de 2010, de forma a prever o 
encerramento às 05:00 horas da manhã, devido à enorme afluência de clientes na época festiva 
do Carnaval. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II � Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A Junta de Freguesia e a GNR de Canas de Senhorim emitiram um parecer favorável, de 
acordo com os pareceres em anexo. ------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Assim sendo, no seguimento dos pareceres emitidos, nada a opor ao alargamento pontual 
do horário de funcionamento, desde que: ----------------------------------------------------------------- 
---- a) O ruído emitido pelo funcionamento do estabelecimento não deverá ser susceptível de 
originar problemas para a saúde e bem-estar da vizinhança. ------------------------------------------- 
---- b) O encerramento não se deverá prolongar além das 05:00 horas da manhã nos dias 
solicitados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- c) Caso alguém da vizinhança reclame do ruído produzido, deverá adoptar as medidas 
adequadas para reduzir na fonte do ruído e se as autoridades policiais o entenderem, deverá 
cessar de imediato. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- d) Enviar cópia do parecer à GNR de Canas de Senhorim e da Junta de Freguesia de Canas 
de Senhorim, para efeito de conhecimento. --------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
5.15.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE CENTRO DE ESTÉTICA. LOCAL: PRAÇA DE SANTO 
ANTÓNIO, LOJA 4, EM NELAS. REQUERENTE: MARIA LUDOVINA DA SILVA 
JESUS � APROVAÇÃO                                                                                                                                   
---- Presente uma informação, datada de 09 de Fevereiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de �Centro de Estética�. 
Local: Praça de Santo António, Loja 4, em Nelas. Requerente: Maria Ludovina da Silva Jesus. -
---- Pretensão do requerente: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 1567, de 01/02/2010, o proprietário do 
estabelecimento de �Centro de Estética�, sito na Praça de Santo António, Loja 4, em Nelas, 
pretende requerer o mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento das 08:00 h 
às 22:00 h, com período para almoço das 13:00 h às 14:30 h e encerramento semanal ao 
domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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 concessão do mapa de horário das 08:00 h às 
22:00 h, com paragem para almoço das 13:00 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 �Centro de Estética�, sito na Praça de Santo António, Loja 4, em Nelas, em 
que é requerente Maria Ludovina da Silva Jesus, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------------------------------------------------
5.16.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE ENGOMADORIA. LOCAL: RUA DR. ABEL PAIS 
CABRAL, EM NELAS. REQUERENTE: M&M FERRO DE ENGOMAR, LD.ª � 
APROVAÇÃO                                                                                                                                                     
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---- Presente uma informação, datada de 09 de Fevereiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de �Engomadoria�. Local: 
Rua Dr. Abel Pais Cabral, em Nelas. Requerente: M&M Ferro de Engomar, Ld.ª. -----------------
---- Pretensão do requerente: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 1678, de 02/02/2010, o proprietário do 
estabelecimento de �Engomadoria�, sito na Rua Dr. Abel Pais Cabral, em Nelas, pretende 
requerer o mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento, de segunda a sexta 
das 09:00 h às 19:00 h, com período para almoço das 12:30 h às 14:00 h, ao sábado das 09:00 h  
às 13:00 h e encerramento semanal ao domingo. --------------------------------------------------------- 
---- 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 concessão do mapa de horário das 09:00 h às 
19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 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 �Engomadoria�, sito na Rua Dr. Abel Pais Cabral, em Nelas, em que é 
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. ----------------------------------------------------------
5.17.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE CENTRO DE ESTÉTICA CLOÉ. LOCAL: LARGO DO 
MUNICÍPIO, EM NELAS. REQUERENTE: TATIANA CLOÉ GALLEGOS 
MONTEIRO � APROVAÇÃO       
---- Presente uma informação, datada de 09 de Fevereiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de �Centro de Estética de 
Cloé�. Local: Largo do Município, em Nelas. Requerente: Tatiana Cloé Gallegos Monteiro. ----
---- Pretensão do requerente: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 1750, de 03/02/2010, o proprietário do 
estabelecimento de �Centro de Estética Cloé�, sito no Largo do Município, em Nelas, pretende 
requerer o mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento, de segunda a sexta 
das 09:00 h às 19:30 h, com período para almoço das 12:30 h às 14:30 h, ao sábado das 09:00 h  
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às 13:00 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. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- V. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário das 09:00 h às 
19:30 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 á Segunda-Feira. ------------------------------------------------------------------ 
---- À consideração de Vª. Exª.�. ------------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de �Centro de Estética de 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. ----------------------------------------------------------                    
5.18.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE ELECTRO ORFÃO INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LD.ª. 
LOCAL: RUA FONTE DO CASTANHEIRO, N.º 3, EM NELAS. REQUERENTE: 
VICTOR MANUEL DOS SANTOS ORFÃO DO ROSÁRIO � APROVAÇÃO                                                   
---- Presente uma informação, datada de 09 de Fevereiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento �Electro Orfão 
Instalações Eléctricas, Ld.ª�. Local: Rua Fonte do Castanheiro, n.º 3, em Nelas. Requerente: 
Victor Manuel dos Santos Orfão do Rosário. ------------------------------------------------------------- 
---- Pretensão do requerente: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 18.500, de 29/12/2009, o proprietário do 
estabelecimento �Electro Orfão Instalações Eléctricas, Ld.ª�, sito na Rua Fonte do Castanheiro, 
n.º 3, em Nelas, pretende requerer o mapa de horário de funcionamento para o seu 
estabelecimento, de segunda a sexta das 09:00 h às 19:30 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. ------------- 
---- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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. 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 concessão do mapa de horário de segunda a 
sexta, das 09:00 h às 19:30 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. ----------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�. --------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento �Electro Orfão Instalações Eléctricas, Ld.ª�, sito na Rua Fonte do Castanheiro, 
n.º 3, em Nelas, em que é requerente Victor Manuel dos Santos Orfão do Rosário, nos termos e 
de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------                    
5.19.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE CONTABILIDADE. LOCAL: RUA DR. JOSÉ 
GUILHERME FAURE, LOTE 3-A, EM NELAS. REQUERENTES: ISABEL MARIA 
BORGES JESUS E CARLA CRISTINA NEVES PINTO � APROVAÇÃO                                                   
---- Presente uma informação, datada de 09 de Fevereiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de �Contabilidade�. 
Local: Rua Dr. José Guilherme Faure, Lote 3-A, em Nelas. Requerentes: Isabel Maria Borges 
Jesus e Carla Cristina Neves Pinto. ------------------------------------------------------------------------ 
---- Pretensão do requerente: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 1.005, de 22/01/2010, as proprietárias do 
estabelecimento de �Contabilidade�, sito na Rua Dr. José Guilherme Faure, 3-A, em Nelas, 
pretendem requerer o mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento das 09:00 
h às 18:00 h, com período para almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao 
sábado e domingo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- V. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário das 09:00 h às 
18:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h, e encerramento semanal ao Sábado 
e Domingo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�. --------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de �Contabilidade�, sito na Rua Dr. José Guilherme Faure, Lote 3-A, em 
Nelas, em que são requerentes Isabel Maria Borges Jesus e Carla Cristina Neves Pinto, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------                    
5.20.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE AUTO REPARADORA DE ESTOFOS. LOCAL: RUA DA 
ASSOCIAÇÃO DO CIMO DO POVO, N.º 9, EM NELAS. REQUERENTE: JAIME 
BARROS DUARTE DE ALMEIDA � APROVAÇÃO   
---- Presente uma informação, datada de 09 de Fevereiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de �Auto Reparadora de 
Estofos�. Local: Rua da Associação do Cimo do Povo, n.º 9, em Nelas. Requerente: Jaime 
Barros Duarte de Almeida. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pretensão do requerente: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 1.235, de 26/01/2010, o proprietário do 
estabelecimento de �Auto Reparadora de Estofos�, sito na Rua da Associação do Cimo do 
Povo, n.º 9, em Nelas, pretende requerer o mapa de horário de funcionamento para o seu 
estabelecimento de segunda a sexta das 09:00 h às 19:00 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 domingo. ------------- 
---- 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 concessão do mapa de horário das 09:00 h às 
19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h, ao sábado das 09:00 h às 12:30 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 �Auto Reparadora de Estofos�, sito na Rua da Associação do Cimo do 
Povo, n.º 9, em Nelas, em que é requerente Jaime Barros Duarte de Almeida, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------------                    



 
Fls.__________ 

Reunião de 23-02-2010 

 

30 

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 02 de Fevereiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedidos de renovação dos mapas de horário para o ano de 2010. -------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a), do artigo 7.º, do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-
bares, self-services e estabelecimentos análogos), poderão estar abertos até às 02 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea f), do artigo 11.º, do mesmo regulamento, 
os estabelecimentos comerciais situados em estações e terminais rodoviários ou ferroviários e 
em postos abastecedores de combustíveis de funcionamento permanente, poderão estar abertos 
com horário contínuo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- V. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 580, de 15/01/2010 � �Artigos diversos�, de Maria João Nelas Pinto 
Ferreira Hilário, sito na Rua Keil do Amaral, n.º 42, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento das 10:30 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 641, de 15/01/2010 � �Supless�, de Maria Mafalda do Nascimento 
Faria, sito na Av.ª João XXIII, Bloco 3, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda 
a sexta das 09:30 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h, ao Sábado das 
09:30 h às 18:00 h, encerramento semanal ao Domingo. ----------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 640, de 15/01/2010 � �Rossio 77�, sito na Rua Luís de Camões, n.º 
20, 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 639, de 15/01/2010 � �Talho Matias�, de José Manuel Mendes 
Matias, sito na Rua do Comércio, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento de 
segunda a sexta das 08:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h, ao 
sábado das 08:00 h às 13:00 h e encerramento semanal ao domingo e segunda. --------------------
---- - Registo de entrada n.º 1.020, de 22/01/2010 � �Consultório Dentário�, sito na Rua do 
Vilar, n.º 03, 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. ------------------------------------------------------------------------ 
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---- - Registo de entrada n.º 639, de 15/01/2010 � �Self-Service O Caseiro�, de Fernando 
António Simões de Figueiredo, sito na Av.ª António Joaquim Henriques, em Nelas, com o 
horário de funcionamento das 07:00 h às 24:00 h, sem paragem para almoço e encerramento 
semanal ao Domingo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.449, de 29/01/2010 � �Contabilidade�, de Alberto Costa Coelho 
Pinto, sito na Quinta do Pomar, 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 816, de 19/01/2010 � �Mini Mercado�, de José Neves Reis, sito na 
Rua Direita, n.º 44, em Carvalhal Redondo, com o horário de funcionamento das 08:00 h às 
22:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao Domingo 
à tarde ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V. Exa.� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.22.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 08 de Fevereiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedidos de renovação dos mapas de horário para o ano de 2010. -------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a), do artigo 7.º, do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-
bares, self-services e estabelecimentos análogos), poderão estar abertos até às 02 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea f), do artigo 11.º, do mesmo regulamento, 
os estabelecimentos comerciais situados em estações e terminais rodoviários ou ferroviários e 
em postos abastecedores de combustíveis de funcionamento permanente, poderão estar abertos 
com horário contínuo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- V. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.234, de 26/01/2010 � �Pensão Mondego, Ld.ª�, sita nas Caldas da 
Felgueira, em Nelas, com o horário de funcionamento das 08:00 h às 24:00 h, sem paragem 
para almoço e encerramento semanal ao sábado. -------------------------------------------------------- 
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---- - Registo de entrada n.º 1.192, de 26/01/2010 � �Lavandaria Melhor Limpa, Ld.ª�, sito na 
Rua Luís de Camões, n.º 32, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 
09:00 h às 19:00 h, sem paragem para almoço, ao Sábado das 09:00 h às 13:00 h, encerramento 
semanal ao Sábado à tarde e Domingo. -------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.091, de 25/01/2010 � �Fotografia Studio Juvenil, Ld.ª�, sito no 
Largo Alexandre Herculano, n.º 56, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a 
quinta 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 1.090, de 25/01/2010 � �Electro F.S.F., Ld.ª�, sito na Rua da 
Estrada, 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 1.121, de 25/01/2010 � �Sapataria�, de José Carlos Morais, sito no 
Largo de São Sebastião, 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 sem encerramento semanal. -------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.122, de 25/01/2010 � �Mini-Mercado Terra Mar�, sito na Rua 
Abílio Monteiro, 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 1.117, de 25/01/2010 � �Serralharia�, de José Américo Loureiro 
Figueiredo, sito na Rua do Terreiro, n.º 8, em Vilar Seco, com o horário de funcionamento de 
segunda a sexta das 07:00 h às 24:00 h, ao sábado das 07:00 h às 13:00 h, com paragem para 
almoço das 12:30 h às 13:30 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.23.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 08 de Fevereiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedidos de renovação dos mapas de horário para o ano de 2010. -------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a), do artigo 7.º, do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-
bares, self-services e estabelecimentos análogos), poderão estar abertos até às 02 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 1.119, de 25/01/2010 � �Frutaria�, de Maria Madalena Fernandes 
Pinheiro, sita na Rua Viscondessa Taveiro, n.º 45, em Santar, com o horário de funcionamento 
das 09:30 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h às 14:45 h e encerramento 
semanal ao Domingo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.450, de 29/01/2010 � �Nelmarte�, sito na Rua do Mondego, Lote 
3, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:30 h às 19:00 h, com paragem para 
almoço das 13:00 h às 14:30 h e encerramento semanal ao domingo das 15:00 h às 18:00 h. ----- 
---- - Registo de entrada n.º 1.118, de 25/01/2010 � �Gabinel � Contabilidade e Serviços, Ld.ª�, 
sito no Edifício João XXIII, Loja 17, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 
18:30 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 1.453, de 29/01/2010 � �Restaurante Recanto da Ribeira�, sito na 
Rua Escritor Carlos Sombrio, em Caldas da Felgueira, com o horário de funcionamento das 
08:00 h às 24:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ----------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.458, de 29/01/2010 � �Mercearia�, de Adelino Marques, sito na 
Praça do Município, n.º 41, em Vilar Seco, com o horário de funcionamento das 07:00 h às 
22:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 15:00 h e sem encerramento semanal. -------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.476, de 29/01/2010 � �Elegante II�, sito na Av.ª João XXIII, Lote 
6, Bloco 1, Loja 2, em Nelas, com o horário de funcionamento das 06:00 h às 02:00 h, sem 
paragem para almoço e encerramento semanal. ---------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.480, de 29/01/2010 � �Telenelas�, sito na Rua Serra da Estrela, 
em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00 h às 20:00 h, ao 
sábado das 09:00 h às 13:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e 
encerramento semanal ao 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.24.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 08 de Fevereiro 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 1.359, de 28/01/2010 � �Tinita�, de Ernestina Conceição Nunes M. 
Santos, sito na Av.ª João XXIII, Bloco 5, Loja 2, em Nelas, com o horário de funcionamento de 
segunda a quinta das 09:30 h às 20:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h, ao 
sábado das 09:30 h às 18:00 h e encerramento semanal ao Domingo. -------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.363, de 28/01/2010 � �Casa Castenda�, sito na Rua Padre 
Dourado, em Caldas da Felgueira, com o horário de funcionamento das 00:00 h às 24:00 h, sem 
paragem para almoço e encerramento semanal. ---------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.362, de 28/01/2010 � �Tinita Decor�, sito no Edifício João XXIII, 
Bloco 6, Loja 3, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:30 h às 
20:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h, ao sábado das 09:30 h às 18:00 h e 
encerramento semanal ao domingo. ------------------------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 1.386, de 28/01/2010 � �Café Bar Lanterna�, de João Manuel de 
Almeida Simões, sito na Av.ª Nova das Amoreiras, em Aguieira, com o horário de 
funcionamento das 06:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ----- 
---- - Registo de entrada n.º 1.416, de 28/01/2010 � �Cabeleireira�, de Maria Luísa Almeida 
Reis Andrade, sito na Rua Carlos Afonso Paiva, n.º 1, em Carvalhal Redondo, 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 sem 
encerramento semanal. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.415, de 28/01/2010 � �Decornelas�, sito na Av.ª João XXIII, Lote 
6, Bloco 1, Loja 2, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:30 h 
às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h, ao sábado das 09:30 h às 13:00 h 
e encerramento semanal ao Domingo. --------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.306, de 27/01/2010 � �Café Bar Cuba Livre�, sito no Largo 
Alexandre Herculano, em Nelas, com o horário de funcionamento das 06:00 h às 02:00 h, 
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sextas, sábados e vésperas de feriado das 06:00 h às 04:00 h, sem paragem para almoço e 
encerramento semanal. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V. Exa.� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.25.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 05 de Fevereiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedidos de renovação dos mapas de horário para o ano de 2010. -------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a), do artigo 7.º, do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-
bares, self-services e estabelecimentos análogos), poderão estar abertos até às 02 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea f), do artigo 11.º, do mesmo regulamento, 
os estabelecimentos comerciais situados em estações e terminais rodoviários ou ferroviários e 
em postos abastecedores de combustíveis de funcionamento permanente, poderão estar abertos 
com horário contínuo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- V. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.001, de 22/01/2010 � �Mercearia�, de Herculano Paiva Loureiro, 
sito na Rua da Escola, n.º 9, em Carvalhas, Senhorim, 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 1.017, de 22/01/2010 � �Mini-Mercado Estrela da Manhã�, de 
Maria Rosália Fernandes Pais, sito na Av.ª Viscondessa Taveiro, n.º 48, em Santar, com o 
horário de funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h às 
14:00 h e sem encerramento semanal. --------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.019, de 22/01/2010 � �Mundivisão Óptica, 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, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h e encerramento semanal 
ao domingo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.018, de 22/01/2010 � �Bar Quinta do Castanheiro�, sito na Rua 
Professor Bidarra, em Caldas da Felgueira, com o horário de funcionamento de segunda a 
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quinta das 08:00 h às 02:00 h, sextas, sábados e vésperas de feriados das 08:00 h às 04:00 h, 
sem paragem para almoço e encerramento semanal. ---------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.022, de 22/01/2010 � �Serralharia�, de António Pedro Pereira, 
sito no Beco dos Batistas, n.º 13, em Nelas, com o horário de funcionamento das 08:00 h às 
19:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h às 14:00 h e sem encerramento semanal. -------- 
---- - Registo de entrada n.º 952, de 21/01/2010 � �Artigos para o Lar�, de Maria Cecilia C. F. 
Leandro, sito na Av.ª João XXIII, Lote 4, Loja 2, em Nelas, com o horário de funcionamento 
das 09:00 h às 19:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 1.789, de 04/02/2010 � �Secrets & Misteries, Ld.ª�, sito na Quinta 
do Pomar, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 18:00 h às 23:00 
h, sem paragem para almoço, ao sábado das 15:00 h às 23:00 h e encerramento semanal ao 
domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.233, de 26/01/2010 � �Comércio de Produtos Alimentares�, de 
Fonseca & Rocha, Ld.ª, sito no Bairro da Cantina, em Urgeiriça, com o horário de 
funcionamento de segunda a sexta das 09:00 h às 20:00 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, 
com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.26.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 09 de Fevereiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedidos de renovação dos mapas de horário para o ano de 2010. -------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a), do artigo 7.º, do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-
bares, self-services e estabelecimentos análogos), poderão estar abertos até às 02 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea f), do artigo 11.º, do mesmo regulamento, 
os estabelecimentos comerciais situados em estações e terminais rodoviários ou ferroviários e 
em postos abastecedores de combustíveis de funcionamento permanente, poderão estar abertos 
com horário contínuo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- V. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.287, de 27/01/2010 � �Mercearia�, de António Fernandes Pires, 
sito na Av.ª Dr. Aurélio Gonçalves, nas Caldas da Felgueira, com o horário de funcionamento 
das 08:00 h às 22:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 1.288, de 27/01/2010 � �Hotel�, de António Fernandes Pires, sito na 
Av.ª Dr. Aurélio Gonçalves, nas Caldas da Felgueira, com o horário de funcionamento das 
00:00 h às 24:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ----------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.289, de 27/01/2010 � �Pensão�, de António Fernandes Pires, sito 
na Av.ª Dr. Aurélio Gonçalves, nas Caldas da Felgueira, com o horário de funcionamento das 
00:00 h às 24:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 1.292, de 27/01/2010 � �Mini Super Mercado�, de António José 
Pais da Silva, sito na Travessa da Rua Direita, em Vale de Madeiros, com o horário de 
funcionamento de segunda a sexta, das 07:00 h às 20:00 h, com paragem para almoço das 13:00 
h às 14:00 h, ao sábado das 07:00 h às 13:00 h e encerramento semanal ao domingo. ------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.293, de 27/01/2010 � �Cafetaria�, de António José Pais da Silva, 
sito na Travessa da Rua Direita, em Vale de Madeiros, 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 1.285, de 27/01/2010 � �Café�, de Alberto Pereira Borges, sito na 
Rua António Joaquim Henriques, n.º 8, em Nelas, com o horário de funcionamento das 07:00 h 
às 24:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao domingo. ------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 1.523, de 01/02/2010 � �Loja Chinesa�, de Yin Dahaz, sito na Rua 
Gago Coutinho, n.º 69, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 20:00 h, sem 
paragem para almoço e encerramento semanal. ---------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V. Exa.� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.27.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 09 de Fevereiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedidos de renovação dos mapas de horário para o ano de 2010. -------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a), do artigo 7.º, do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-
bares, self-services e estabelecimentos análogos), poderão estar abertos até às 02 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 1.566, de 01/02/2010 � �Pronto-a-vestir�, de Maria da Graça 
Vasconcelos Castanheira Pereira, sito na Rua do Comércio, n.º 152, 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 1.565, de 01/02/2010 � �Super Rápido�, de Arlindo da Costa Silva, 
sito na Rua Gago Coutinho, n.º 14, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a 
sexta, das 09:00 h às 20:00 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 815, de 19/01/2010 � �Gabinete de Estética�, de Marta Mendes 
Gomes, sito na Rua Gago Coutinho, em Nelas, com o horário de funcionamento das 10:00 h às 
19:30 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal à segunda-feira. ----------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.625, de 02/02/2010 � �Distrinelas, Supermercados, Ld.ª�, sito ao 
Vale de Senhorim, 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 1.747, de 03/02/2010 � �VHC � Eng. Const. Civil e Obras Públicas, 
Ld.ª�, sito na Rua da Shell, Loja 1, Bloco 5, em Nelas, com o horário de funcionamento de 
segunda a sexta das 09:00 h às 18:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h, ao 
sábado das 09:00 h às 12:00 h e encerramento semanal ao domingo. --------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.752, de 03/02/2010 � �Barbearia�, de Manuel José Mendes Dias, 
sito na Rua Direita, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 
20:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 14:30 h e encerramento semanal ao domingo.  
---- - Registo de entrada n.º 1.748, de 03/02/2010 � �Quebra Tolas Bar�, de António José 
Abrantes da Silva, sito na Rua do Comércio, n.º 144, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento das 06:00 h às 02:00 h, sextas e vésperas de feriados, das 06:00 h às 04:00 h, 
sem paragem para almoço e encerramento semanal. ----------------------------------------------------  
---- À consideração de V. Exa.� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                                                                               

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

ENCERRAMENTO 
 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião às 
dezasseis horas e trinta 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, 
 

__________________________________________ 


