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ACTA N.º 26 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM VINTE E OITO DE 
DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZ  

 
---- Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro 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 Luís 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 maioria, com seis votos a favor, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores 
Dr. Manuel da Conceição Marques, Adelino José Borges Amaral, Maria Antónia Ferreira 
Casquilha de Figueiredo, Hélder José Gomes Ambrósio e Dr. Jorge David Sousa Paiva e uma 
abstenção, do Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, a acta da reunião 
ordinária anterior, realizada em 14 de Dezembro de 2010, a qual tinha sido aprovada em 
minuta, no final da reunião, para efeitos imediatos. --------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas declarou que se absteve 
na votação da aprovação da acta da reunião ordinária, realizada em 14 de Dezembro de 2010, 
por não ter estado presente nessa reunião, por se encontrar de férias. ------------------------------ 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 377.714,23 � (trezentos e setenta e sete mil 
setecentos e catorze euros e vinte e três cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
261.516,62 � (duzentos e sessenta e um mil quinhentos e dezasseis euros e sessenta e dois 
cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA 
 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou o seguinte assunto para ser incluído na 
Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Pedido de alargamento pontual do mapa de horário � Encerramento às 06:00 horas da 
manhã no dia 01 de Janeiro de 2011. Local: Spasso Lounge, na Rua das Flores, em Nelas. 
Requerente: Kapítulo da Vida Unipessoal, Ld.ª � Aprovação. --------------------------------------- 
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---- 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 83.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------- 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

1 � ZONAS INDUSTRIAIS 
 
---- CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA, DESTA 
CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM VINTE E OITO DE DEZEMBRO DE DOIS 
MIL E DEZ: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
�1.1.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � CEDÊNCIA DE TERRENO À FIRMA LUSO 
FINSA � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS, S.A. � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 21 de Dezembro de 2010, do Técnico Superior, Dr. 
Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------ 
---- �Zona Industrial de Nelas � Cedência de terreno. -------------------------------------------------
---- 1 - Solicitação da Empresa --------------------------------------------------------------------------- 
---- Conforme contrato promessa de compra e venda em vigor entre a empresa Luso Finsa � 
Indústria e Comércio de Madeiras, S.A., contribuinte n.º 501133747, com morada na Estrada 
Nacional n.º 234, km 92,7, Zona Industrial de Nelas e o Município de Nelas, a empresa acima 
mencionada pretende comprar nas condições acordadas algumas parcelas de terreno, cujas 
escrituras estejam em condições de se efectuar. -------------------------------------------------------- 
---- 2 � Parecer dos Serviços ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Estes serviços informam que o Município tem na Zona Industrial de Nelas, junto da Luso 
Finsa, na Freguesia de Nelas, várias parcelas de terreno disponíveis para cedência, 
constituídas pelos seguintes artigos rústicos: ----------------------------------------------------------- 
---- - Artigo matricial n.º 6581, sito ao Carvalhal, com a área de 1.300 m2; -----------------------  
---- - Artigo matricial n.º 6582, sito ao Carvalhal, com a área de 1.300 m2; -----------------------
---- - Artigo matricial n.º 6584, sito ao Carvalhal, com a área de 400 m2; --------------------------
---- - Artigo matricial n.º 6586, sito ao Carvalhal, com a área de 400 m2; --------------------------
---- - Artigo matricial n.º 6587, sito ao Carvalhal, com a área de 280 m2; --------------------------
---- - Artigo matricial n.º 6588, sito ao Carvalhal, com a área de 600 m2; -------------------------- 
---- Assim, poderá a Câmara Municipal de Nelas ceder a área total de 4.280 m2, nas condições 
acordadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------- 
---- Face à informação do Técnico Superior, Dr. Luís Costa, atrás descrita, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência, à firma Luso Finsa � Indústria e Comércio de 
Madeiras, S.A., dos artigos matriciais atrás descritos, nas condições acordadas no Contrato 
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Promessa de Compra e Venda inicial, já aprovado em reunião ordinária pública desta Câmara 
Municipal, realizada em 26 de Maio de 2009 e rectificado em reuniões ordinárias desta 
Câmara Municipal, realizadas em 8 de Setembro de 2009 e 14 de Dezembro de 2010. ---------- 

---- Está conforme. ---- 
Divisão Administrativa e Financeira do Município de Nelas, 12 de Janeiro de 2011. 

O Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, 
servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, 

 
_____________________________________________  

 
1.2.ZONA INDUSTRIAL DE CANAS DE SENHORIM � CEDÊNCIA DE TERRENO 
À FIRMA OFFICELAN, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício, datado de 13 de Dezembro de 2010, da firma Officelan, Ld.ª, com 
sede na Urbanização Cipreste, Bloco 1, Loja 2, na Vila e Freguesia de Canas de Senhorim, 
deste Concelho de Nelas, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Officelan, Ld.ª, Contribuinte fiscal número 507236912, na qualidade de promitente 
compradora dos lotes 21 e 22, do Parque Industrial da ZI 3, em Canas de Senhorim, solicita 
que lhe sejam concedidos os citados lotes a fim de ser construído um pavilhão industrial no 
lote n.º 21, tendo intenções de expandir para o lote 22, caso o mercado o permita. ---------------
---- A construção do pavilhão tem como objectivo armazenar material informático, show 
room para clientes, salas de formação e reunião, na medida em que neste momento esta 
empresa está sediada em Canas de Senhorim, em condições mais precárias à conjuntura actual 
da empresa. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Esta pretende criar mais postos de trabalho. Actualmente é composta por 4 funcionários. -
---- Dada a localização do parque industrial, esta empresa consegue ter outras capacidades, 
quer a nível logístico, quer a nível de satisfação de clientes podendo mesmo vir a ser alargada 
ao mercado internacional, dada a actividade da mesma. ----------------------------------------------
----- Em face do exposto e por todos os motivos invocados solicita, assim, o deferimento do 
pedido de cedência de terrenos (lotes 21 e 22), conforme Regulamento da Zona Industrial 3.� 
---- Presente, também, uma informação, datada de 23 de Dezembro de 2010, do Técnico 
Superior, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------- 
---- �Zona Industrial de Canas de Senhorim � Cedência de terreno. --------------------------------
---- 1 - Solicitação da Empresa --------------------------------------------------------------------------- 
---- A Officelan, Ld.ª, contribuinte n.º 507236912, com sede na Urbanização Cipreste, Bloco 
1, Loja 2, 3525-544 Canas de Senhorim, empresa ligada ao sector das novas tecnologias no 
âmbito da informática, solicitou a atribuição de 2 lotes de terreno na Zona Industrial de Canas 
de Senhorim, embora pretenda construir apenas num, ficando outro para eventual expansão. --
---- A construção deste pavilhão tem como objectivo armazenar material informático, criar um 
show room para clientes e melhorar as capacidades logísticas de forma a melhorar as 
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condições precárias de trabalho em que a empresa se encontra. Esta empresa é composta, 
actualmente, por 4 funcionários. ------------------------------------------------------------------------- 
---- 2 - Parecer dos Serviços ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Estes Serviços informam que o Município de Nelas pode efectuar, de momento, a 
cedência de um lote de terreno (lote n.º 22), na Zona Industrial 3, contemplado no respectivo 
Plano de Pormenor, em Canas de Senhorim. O lote 21 ainda não é propriedade do Município 
na totalidade, pelo que poderá ficar de reserva quando a empresa reunir condições para se 
expandir. De referir ainda que esta Zona Industrial 3 faz parte do Plano de Pormenor, 
aprovado em Assembleia Municipal de Nelas, em 29 de Junho de 1992 e em 26 de Abril de 
1993 foi publicado em Diário da República � I Série B, em 12/01/1995, com a Portaria n.º 
30/95, de 12 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Mais informo que este lote terá de ser objecto de um loteamento parcial a fim de poder ser 
registado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas elogiou a firma Officelan, 
Ld.ª. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Face à informação do Técnico Superior, Dr. Luís Costa, atrás descrita, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência, à firma Officelan, Ld.ª, o lote n.º 22, sito na 
Zona Industrial 3, contemplado no Plano de Pormenor da Zona Industrial ZI 3, em Canas de 
Senhorim, nas condições habituais, que a seguir se transcrevem: -----------------------------------
---- CONDIÇÕES DE VENDA -------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - Venda em regime de propriedade plena; ------------------------------------------------------- 
---- 2 - Preço de venda é de 0,50 � (cinquenta cêntimos) o metro quadrado; ---------------------- 
---- 3 - A venda fica sujeita à cláusula de reversão, a favor da Câmara Municipal de Nelas, 
com todas as benfeitorias, se no prazo de três anos, a indústria não estiver instalada e a 
laborar; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4 - Apresentação de projecto nos Serviços Técnicos desta Câmara no prazo de quarenta e 
cinco dias a contar desta data; ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 5 - No caso da sociedade compradora ter interesse em vender a terceiros as instalações e 
respectivo logradouro, depois de construída a unidade fabril, deverá comunicar à Câmara o 
projecto de venda e respectivas cláusulas da mesma, para que esta se assim o entender, poder 
preferir na eventual compra. ------------------------------------------------------------------------------ 
  

2 � DIVERSOS 
 
---- CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA, DESTA 
CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM VINTE E OITO DE DEZEMBRO DE DOIS 
MIL E DEZ: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
�2.1.CONGREGAÇÃO DAS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ DE NELAS � CEDÊNCIA 
DE TERRENO E PREÇO DE VENDA � APROVAÇÃO  
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---- Presente um ofício, datado de 12 de Setembro de 2008, da Congregação das Testemunhas 
de Jeová de Nelas, com sede no Largo da Feira, na Vila, Freguesia e Concelho de Nelas, que a 
seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ------------------------------------ 
---- Solicitação de área para parque de estacionamento, mais ou menos 2.149 m2, que 
pretendemos adquirir --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em nome da Congregação de Nelas das Testemunhas de Jeová, vimos por este meio 
solicitar a V.ª Ex.ª que nos conceda autorização para adquirir a área de terreno para parque de 
estacionamento, mais ou menos 2.149 m2. Junto anexamos um mapa que traduz essa 
perspectiva. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Desde já agradecemos a atenção prestada ao assunto. --------------------------------------------
---- Esperamos continuar a contar com o apoio incondicional, como o demonstrado de forma 
tão generosa e amável em outras circunstâncias. ------------------------------------------------------- 
---- Aproveitamos a oportunidade para lhe desejarmos sucesso pessoal e profissional.� ---------  
---- Presente, também, uma informação, datada de 14 de Dezembro de 2010, do Técnico 
Superior, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------- 
---- �Cedência de terreno. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - Solicitação da Associação ------------------------------------------------------------------------ 
---- a) Em reunião de 13/11/1990 deliberou a Ex.m.ª Câmara ceder à Congregação de Santa 
Comba Dão das Testemunhas de Jeová, Pessoa Colectiva Religiosa, contribuinte n.º 
592004929, localizada em Nelas na Av.ª Lobo Antunes, Largo da Feira, 3520 Nelas, o terreno 
necessário à construção de uma Casa de Oração na Vila de Nelas. --------------------------------- 
---- b) Entretanto a Congregação das Testemunhas de Jeová de Nelas solicitou terreno 
envolvente a esta construção para logradouro e estacionamento dos seus fiéis. -------------------
---- 2 � Parecer dos Serviços ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Estes Serviços informam que a cedência inicial nunca foi escriturada, pelo que neste 
momento é possível efectuar a cedência do artigo matricial n.º 3942, registado na 
Conservatória com o n.º 5798, com a área de 1.200 m2, que já inclui a área anteriormente 
cedida de 336 m2. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Como o terreno onde se implanta a construção tem 336 m2, esta área deverá ser paga a 
150$00/m2 (0,75 �), tal como deliberado em 13/11/1990. --------------------------------------------
---- Atendendo a que a actual cedência se verifica 20 anos depois da inicial, deixa-se à 
consideração de V.ª Ex.ª a fixação, ou não, do preço unitário da diferença (1.200 m2 � 336 m2 
= 864 m2), agora cedida. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se à consideração de V.ª Ex.ª. a superior decisão.� -------------------------
---- A Senhora Presidente afirmou que na reunião ordinária de 13 de Novembro de 1990 a 
Câmara deliberou ceder à Congregação das Testemunhas de Jeová uma parcela de terreno 
com 336 m2, pelo preço de 150$00 o metro quadrado, para construção da sua casa de oração e 
que na presente datada a referida Congregação solicitava o terreno envolvente a esta 
construção para logradouro e estacionamento particular. Afirmou, ainda, que tendo em conta a 
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inflação destes últimos 20 anos, propunha que o terreno a ceder, nesta reunião, fosse ao preço 
de 5,00 � metro quadrado. -----------------------------------------------------------------------------  
---- De seguida, pediu a opinião do Senhor Eng.º Luis Almeida, o qual informou a Câmara 
que achava barato o preço de 5,00 � o metro quadrado, visto que no mercado normal aquele 
terreno poderia ser vendido ao preço de 35,00 �, ou 40,00 �, o metro quadrado, mas, 
atendendo a que já lá está instalada a Congregação das Testemunhas de Jeová, o terreno devia 
ser cedido a um preço mais baixo, pelo que achava que o valor de 5,00 � o metro quadrado, 
era um preço razoável. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Depois de várias intervenções de alguns Senhores Vereadores, a Senhora Presidente 
propôs à Câmara que a área de 336 m2, cedida na reunião ordinária de 13 de Novembro de 
1990, fosse vendida pelo preço de 0,75 � o metro quadrado, de acordo com o deliberado nessa 
reunião, e a área de 864 m2, cedida na presente reunião, fosse ao preço de 5,00 � o metro 
quadrado, com a condição do terreno não poder ser destinado a outro fim que não seja o culto 
religioso, devendo a Câmara Municipal ser consultada caso a Congregação das Testemunhas 
de Jeová pretenda vender o terreno, ou dar-lhe outro fim, que não seja o culto religioso. -------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência, à Congregação das 
Testemunhas de Jeová de Nelas, de um terreno sito no Largo da Feira, em Nelas, inscrito na 
matriz predial rústica da Freguesia de Nelas, sob o artigo n.º 3942, registado na Conservatória 
do Registo Predial de Nelas, sob o número 5798, com a área total de 1.200 m2, pelos valores 
atrás indicados e com a condição de o terreno não ser utilizado para outros fins, senão os do 
culto religioso, caso em que a Câmara terá de ser consultada para emitir parecer sobre essa 
possibilidade, podendo, se a entidade compradora pretender dar-lhe outro uso, ou vendê-lo a 
terceiros, preferir na sua aquisição. --------------------------------------------------------------------- 
---- Mais deliberou, também por unanimidade, de acordo com o que atrás foi indicado, ceder a 
área de 336 m2, aprovada em reunião ordinária de 13/11/1990, pelo preço de 0,75 � (setenta e 
cinco cêntimos) o metro quadrado, conforme a deliberação tomada naquela reunião e a área 
correspondente, entre aquela área (336 m2) e a área agora aprovada, (1.200 m2), 864 m2, pelo 
preço de 5,00 � o metro quadrado. ----------------------------------------------------------------------- 

---- Está conforme. ---- 
Divisão Administrativa e Financeira do Município de Nelas, 12 de Janeiro de 2011. 

O Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, 
servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, 

 
_____________________________________________ 

 
2.2.PROJECTO DE REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS E CONSEQUENTE 
ALTERAÇÃO DA TABELA DE TAXAS MUNICIPAIS PARA INCLUSÃO DAS 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO A COBRAR PELA CEDÊNCIA DE ESPAÇO DAS 
INSTALAÇÕES DO COMPLEXO DO ESTÁDIO MUNICIPAL � APROVAÇÃO 
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---- Presente uma informação, datada de 20 de Dezembro de 2010, da Técnica Superior de 
Desporto, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------- 
---- �Regulamento de Utilização e Funcionamento das Instalações Desportivas Municipais � 
Alteração da Tabela de Taxas Municipais -------------------------------------------------------------- 
---- Dada a necessidade de regulamentar a Utilização e Funcionamento das Instalações 
Desportivas Municipais existentes no Concelho e uma vez que os regulamentos já existentes, 
das Piscinas Municipais e Pavilhão Desportivo Municipal, necessitavam de actualizações, 
apresenta-se em anexo uma proposta de Regulamento para todas as instalações desportivas 
municipais � Piscinas Municipais, Pavilhão Desportivo Municipal, Complexo do Estádio 
Municipal, Campo de Jogos do Parque de São Miguel e Campos de Ténis. -----------------------
---- Com a elaboração deste regulamento é inadiável definir as taxas de utilização a cobrar 
pela cedência de espaço das instalações do Complexo do Estádio Municipal � Campo n.º 1 e 
Campo n.º 2, uma vez que ainda não se encontravam definidas na Tabela de Taxas 
Municipais, à semelhança das taxas das Piscinas Municipais e Pavilhão Desportivo 
Municipal. Assim, junto anexo a fundamentação e cálculo das respectivas taxas para inclusão 
no Artigo X, n.º 6, do Anexo I, do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais. -----------------
---- Desta forma, solicito a V.ª Ex.ª que se digne autorizar que estes dois assuntos � 
Regulamento de Utilização de Funcionamento das Instalações Desportivas Municipais e 
Alteração à Tabela de Taxas Municipais, para inclusão das Taxas do Estádio Municipal, 
sejam agendadas para discussão na Reunião do Executivo Municipal de 28 de Dezembro de 
2010. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------------------   
---- Presente, também, o Projecto de Regulamento de Utilização e Funcionamento das 
Instalações Desportivas Municipais, bem como a alteração da Tabela de Taxas Municipais 
para inclusão das taxas de utilização a cobrar pela cedência de espaço das instalações do 
Complexo do Estádio Municipal, os quais ficam anexos a esta acta (Anexo I), fazendo dela 
parte integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas prestou alguns 
esclarecimentos sobre o assunto, realçando que, com o presente regulamento pretende-se 
uniformizar a utilização de todos os espaços desportivos, bem como a criação das respectivas 
taxas, que foram calculadas tendo em conta a manutenção dos respectivos espaços e os preços 
praticados nas Câmaras vizinhas. ------------------------------------------------------------------------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Projecto de Regulamento de Utilização 
e Funcionamento das Instalações Desportivas Municipais, bem como a alteração da Tabela de 
Taxas Municipais para inclusão das taxas de utilização a cobrar pela cedência de espaço das 
instalações do Complexo do Estádio Municipal e remeter o assunto para aprovação da 
Assembleia Municipal, nos termos da alínea a), do n.º 2, do art.º 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, depois de decorrido o período 
de inquérito público. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3 � PESSOAL 
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3.1.ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL DE RECRUTAMENTO PARA 
O PREENCHIMENTO DE UM POSTO DE TRABALHO, DE TÉCNICO SUPERIOR, 
DA CAREIRA GERAL DE TÉCNICO SUPERIOR, EM REGIME DE CONTRATO 
DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO - APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 15 de Dezembro de 2010, da Técnica Superior de 
Recursos Humanos que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------- 
---- �Abertura de procedimento concursal de recrutamento para o preenchimento de um posto 
de trabalho, de Técnico Superior, da careira geral de Técnico Superior, em regime de contrato 
de trabalho por tempo indeterminado -------------------------------------------------------------------- 
---- Na sequência da aprovação do Mapa de Pessoal, em sessão ordinária da Assembleia 
Municipal em 11 de Dezembro de 2009 e de reunião interna, concluiu-se, entre outros, que 
dever-se-á proceder à abertura de procedimento concursal comum para o preenchimento de 
um posto de trabalho da carreira geral de Técnico Superior por tempo indeterminado na 
seguinte área de competência: - Animação Cultural, uma vez que aquele posto de trabalho se 
revela necessário à prossecução das actividades da Autarquia. --------------------------------------
---- Nesse sentido, sou a propor a V. Exa. a abertura do Procedimento Concursal de 
Recrutamento acima referenciado, nos termos do artigo 50.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro, alínea a), do artigo 3.º e do n.º 2, do artigo 40.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 
Janeiro e ainda do artigo 4.º, do Decreto-Lei, n.º 209/2009, de 3 de Setembro, para que assim 
se possa iniciar o recrutamento dos trabalhadores necessários à ocupação de alguns postos de 
trabalho previstos, e não ocupados no mapa de pessoal aprovado, que abaixo se indicam em 
tabela. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Complementarmente a essa decisão, deverá ser igualmente designado e constituído um 
júri, nos termos do Artigo 20.º da Portaria já referida anteriormente, propondo-se que o 
mesmo seja constituído, pelos seguintes elementos: --------------------------------------------------- 
---- Presidente: Dra. Sónia Maria Correia de Sá Boloto � Técnica Superior. ----------------------
---- Vogais efectivos: Dra. Lucília Maria Cabral Ferreira � Técnica Superior que substituirá a 
Presidente nas suas faltas e impedimentos e Dra. Sandra Rita Vasconcelos Pereira � Técnica 
Superior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Vogais suplentes: Dra. Paula Celeste Lourenço Vitória � Técnica Superior e Dra. Susana 
Alexandra Aires Leandro Cardoso � Técnica Superior. ----------------------------------------------- 
---- A tabela seguinte indica o número de lugares colocados a concurso; a caracterização dos 
respectivos Postos de Trabalho, e as habilitações literárias exigidas: ------------------------------- 
 
Ref.ª. 
 

Postos de 
trabalho / 
Unidade 
Orgânica 

Caracterização do Posto de Trabalho Nº de 
Lugares 

Habilitações 
Literárias 
exigidas 

 
A 

Técnico 
Superior 
de 

Caracterização dos postos de trabalho: - Funções 
constantes no anexo à Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro, referido no n.º 2 do artigo 49.º da 

1 
Licenciatura 
em 
Animação 
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Animação 
Cultural  

mesma lei, às quais corresponde o grau 3 de 
complexidade funcional. Exerce com autonomia e 
responsabilidade, funções de estudo, concepção e 
adaptação de métodos e processos científico-
técnicos, inerentes à licenciatura, e inseridos nos 
seguintes domínios de actividade: Planificação e 
organização da componente de apoio à família no 
pré-escolar; gestão, dinamização, acompanhamento 
e avaliação do serviço de refeições escolares; 
planeamento, organização desenvolvimento de 
actividades e projectos de animação sócio-
educativa em contexto de prolongamento de 
horário no pré-escolar, e 1.º complementar ao 
sistema educativo pré-escolar; interacção no 
âmbito do processo educativo, com educandos, 
agentes educativos e encarregados de educação; 
realização de intercâmbios entre as CAF existentes 
no Concelho; realização de avaliações periódicas 
do serviço prestado; acompanhamento das crianças 
nas faltas e impedimentos das educadoras titulares; 
colaboração no despiste de situações de risco 
social; orientar comportamentos e actividades; 
estimular uma participação activa dos encarregados 
de educação nas actividades educativas dos seus 
educandos e estabelecer canais de comunicação 
com os mesmos e com a Associação de Pais; 
respeitar os imperativos de segurança. -------------- 

Cultural 

---- V. Exa. superiormente decidirá. --------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com cinco votos favor, da Senhora Presidente da 
Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores, 
Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, Maria 
Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva e duas abstenções, 
do Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral e Hélder José Gomes Ambrósio, 
aprovar a abertura de procedimento concursal de recrutamento para o preenchimento de um 
posto de trabalho, de Técnico Superior, da careira geral de Técnico Superior, em regime de 
contrato de trabalho por tempo indeterminado, nos termos e de acordo com a informação da 
Técnica Superior de Recursos Humanos, atrás descrita. ---------------------------------------------- 
 

4 � CONTABILIDADE 
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4.1.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES 
DO PLANO DE 2010 � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal para o ano de 
2010, n.º 29, e às Grandes Opções do Plano, para o mesmo ano de 2010, n.º 26, as quais ficam 
anexas a esta acta (Anexo II), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------------- 
4.2.EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR � COMPONENTE SÓCIO-EDUCATIVA. 
PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 22 de Dezembro de 2010, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
---- �Educação Pré-Escolar � Componente Sócio-Educativa � Pagamento de refeições às 
entidades fornecedoras. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- No âmbito do Programa de Alargamento e Expansão da Rede Pré-Escolar e de acordo 
com a Lei nº. 5/97 e o Dec.Lei nº. 147/97, este Serviço sugere para apreciação de V. Exª. e 
posterior aprovação a seguinte transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de 
algumas crianças dos Jardins de Infância de Folhadal, Nelas, Moreira, Carvalhal Redondo, 
Vila Ruiva, Santar, Vilar Seco, Vale de Madeiros, Lapa do Lobo, Póvoa de Santo António, 
Canas de Senhorim e Aguieira, referentes ao ano lectivo de 2010/2011: --------------------------- 
---- Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim: -------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Vale de Madeiros: Outubro de 2010 � 575,10 �; Novembro de 
2010 � 626,40 �; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Póvoa de Santo António: Outubro de 2010 � 64,80 �; Novembro 
de 2010 � 67,50 �; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- TOTAL: 1.333,80 �; ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Nelas � Escola Secundária de Nelas: ----------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Nelas: Outubro de 2010�994,56 �; Novembro de 2010 � 992,88 �; 
------ TOTAL: 1.987,44 �. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Canas de Senhorim: Outubro de 2010 � 438,48 �; Novembro de 
2010 � 399,84 �; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- TOTAL: 838,32 �.� ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Empresa Gertal ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Vila Ruiva: Outubro de 2010 � 106,08 �; Novembro de 2010 � 
114,24 �; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Senhorim: Outubro de 2010 � 330,48 �; Novembro de 2010 � 
319,60 �; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Folhadal: Outubro de 2010 � 180,88 �; Novembro de 2010 � 
197,20 �; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Lapa do Lobo: Outubro de 2010 � 28,56 �; Novembro de 2010 � 
32,64 �; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- - Jardim de Infância de Aguieira: Outubro de 2010 � 182,24 �; Novembro de 2010 � 
170,00 �; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Carvalhal Redondo: Outubro de 2010 � 172,72 �; Novembro de 
2010 � 179,52 �; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Moreira: Outubro de 2010 � 266,56 �; Novembro de 2010 � 
248,88 �; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Santar: Outubro de 2010� 258,40 �; Novembro de 2010�293,76 �; 
---- - Jardim de Infância de Vilar Seco: Outubro de 2010 � 213,52 �; Novembro de 2010 � 
239,36 �; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Total: 3.535,36 � * 13% IVA = 3.994,95 �.� ------------------------------------------------------
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas, nos valores e às entidades referidas nessa 
informação, Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim, Agrupamento de Escolas de 
Nelas - Escola Secundária de Nelas, Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim e 
Empresa Gertal, S.A. --------------------------------------------------------------------------------------- 
4.3.PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS 
RELATIVAMENTE ÀS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO CONCELHO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 22 de Dezembro de 2010, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
---- �Pagamento de refeições às entidades fornecedoras relativamente às Escolas do Primeiro 
Ciclo do Concelho ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- No âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos 
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de acordo com o Despacho n.º 22251/05, de 25 de 
Outubro, este serviço sugere para apreciação de V.ª Ex.ª e posterior aprovação, a seguinte 
transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de algumas crianças das Escolas 
de Folhadal, Nelas, Moreira, Vila Ruiva, Santar, Vilar Seco, Vale de Madeiros, Lapa do 
Lobo, Póvoa de Santo António, Canas de Senhorim e Aguieira, referentes ao ano lectivo de 
2010/2011: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim: -------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Vale de Madeiros: Outubro de 2010 � 488,70 �; Novembro de 2010 � 
459,00�; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - 1.º CEB de Póvoa de Santo António: Outubro de 2010 � 418,50 �; Novembro de 2010 � 
448,20 �; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim - Feira: Outubro de 2010 � 2.772,90 �; Novembro de 
2010 � 2.878,20 �; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Total: 7.465,50 �. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim � Pólo Fojo: Outubro de 2010 � 445,85 �; Novembro de 
2010 � 457,46 �; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Total: 903,31 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Nelas: ----------------------------------------------------------------- 



 
Fls.__________ 

Reunião de 28-12-2010 

                                                                                       

 

12

---- - Escola Secundária de Nelas - 1.º CEB de Nelas � Serra da Estrela: Outubro de 2010 � 
1.360,80 �; Novembro de 2010 � 1.315,44 �; ---------------------------------------------------------- 
---- Escola EB 2,3 Dr. Fortunato de Almeida � Comparticipações relativas aos alunos do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico, no ano lectivo de 2010/2011): Outubro de 2010 � 1.754,67 �; 
Novembro de 2010 � 1.839,25 �; ------------------------------------------------------------------------ 
---- Total: 6.270,16 �.� ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Empresa Gertal: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - EB1 de Vila Ruiva: Outubro de 2010 � 511,36 �; Novembro de 2010 � 535,84 �; ------- 
---- - EB1 de Senhorim: Outubro de 2010 � 466,48 �; Novembro de 2010 � 492,32 �; ----------
---- - EB1 de Lapa do Lobo: Outubro de 2010 � 446,08 �; Novembro de 2010 � 421,60 �; -----
---- - EB1 de Aguieira: Outubro de 2010 � 384,88 �; Novembro de 2010 � 391,68 �; -----------
---- - EB1 de Carvalhal Redondo: Outubro de 2010�469,20 �; Novembro de 2010 � 493,68 �; 
---- - EB1 de Moreira: Outubro de 2010 � 202,64 �; Novembro de 2010 � 202,64 �; ------------ 
---- - EB1 de Santar: Outubro de 2010 � 463,76 �; Novembro de 2010 � 512,72 �; --------------
---- - EB1 de Vilar Seco: Outubro de 2010 � 776,56 �; Novembro de 2010 � 783,36 �; --------- 
---- Total: 7.518,80 � * 13% IVA = 8.536,92 �.� ------------------------------------------------------ 
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas, nos valores e às entidades referidas nessa 
informação, Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim, Agrupamento de Escolas de 
Canas de Senhorim, Agrupamento de Escolas de Nelas e Empresa Gertal, S.A. ------------------ 
4.4.PAGAMENTO DE REFEIÇÕES À EMPRESA GERTAL, S.A. � APROVAÇÃO 
 ---- Presente uma informação, datada de 22 de Dezembro de 2010, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
---- �Pagamento de refeições à Empresa Gertal, S.A. ------------------------------------------------- 
---- No âmbito do Programa de Alargamento e Expansão da Rede Pré-Escolar e de acordo 
com a Lei nº. 5/97 e o Dec.Lei nº. 147/97, e do Programa de Generalização do Fornecimento 
de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, com base no Despacho n.º 
22251/05, de 25 de Outubro, este Serviço sugere para apreciação de V. Exª. e posterior 
aprovação a seguinte transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de algumas 
crianças dos Jardins de Infância e EB1 de Folhadal, Nelas, Moreira, Carvalhal Redondo, Vila 
Ruiva, Santar, Vilar Seco, Vale de Madeiros, Lapa do Lobo, Póvoa de Santo António, Canas 
de Senhorim e Aguieira, referentes ao ano lectivo de 2010/2011: -----------------------------------
---- Empresa Gertal: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Vila Ruiva: Setembro de 2010 � 76,16 �; ------------------------------ 
---- - Jardim de Infância de Senhorim: Setembro de 2010 � 240,72 �; ------------------------------ 
---- - Jardim de Infância de Folhadal: Setembro de 2010 � 114,24 �; ------------------------------ 
---- - Jardim de Infância de Lapa do Lobo: Setembro de 2010 � 19,04 �; -------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Aguieira: Setembro de 2010 � 129,20 �; ------------------------------ 
---- - Jardim de Infância de Carvalhal Redondo: Setembro de 2010 � 108,80 �; ------------------ 
---- - Jardim de Infância de Moreira: Setembro de 2010 � 170,00 �; -------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Santar: Setembro de 2010 � 202,64 �; ---------------------------------- 
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---- - Jardim de Infância de Vilar Seco: Setembro de 2010 � 141,44 �; -----------------------------
---- Total: 1.202,24 � * 13% IVA = 1.358,53 �.� ------------------------------------------------------
---- - EB 1 de Vila Ruiva: Setembro de 2010 � 341,36 �; -------------------------------------------- 
---- - EB 1 de Senhorim: Setembro de 2010 � 320,96 �; ----------------------------------------------
---- - EB 1 de Lapa do Lobo: Setembro de 2010 � 341,36 �; -----------------------------------------
---- - EB 1 de Aguieira: Setembro de 2010 � 273,36 �; -----------------------------------------------
---- - EB 1 de Carvalhal Redondo: Setembro de 2010 � 311,44 �; ----------------------------------
---- - EB 1 de Moreira: Setembro de 2010 � 152,32 �; ------------------------------------------------ 
---- - EB 1 de Santar: Setembro de 2010 � 330,48 �; --------------------------------------------------
---- - EB 1 de Vilar Seco: Setembro de 2010 � 523,26 �; ---------------------------------------------
---- Total: 2.594,88 � * 13% IVA = 2.932,22 �.� ------------------------------------------------------ 
---- Total: 4.290,75 �.� ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas e nos valores referidos, à Empresa Gertal, 
S.A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
5 - OBRAS PARTICULARES 

 
5.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI N.º 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
5.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO   
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido 
entre 10 e 20 de Dezembro de 2010, a qual fica anexa a esta acta (Anexo III), fazendo dela 
parte integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO    
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a licenças e autorizações de construção e utilização emitidas no período 
compreendido entre 07 e 20 de Dezembro de 2010, a qual fica anexa a esta 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  
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---- 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 27 de Novembro de 
2010 e 20 de Dezembro de 2010, a qual fica anexa a esta acta (Anexo V), fazendo dela parte 
integrante. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS E ADMISSÕES DE COMUNICAÇÃO 
PRÉVIA OU SUAS PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO 
DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � 
APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos alvarás de licenças e 
admissão de comunicação prévia, ou suas prorrogações, caducadas, precedidas de audiência 
prévia, constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, nos termos da 
alínea d), do número 3, do artº. 71.º, do Dec.Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com 
posteriores alterações, no período compreendido entre 07 e 20 de Dezembro de 2010, a qual 
fica anexa à acta (Anexo VI), fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------- 
5.3.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE UM OUTDOOR � PAINEL PUBLICITÁRIO. 
LOCAL: ROTUNDA DA VINHA, EM NELAS. REQUERENTE: MESTRE DESIGN, 
LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 15 de Dezembro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Licença de publicidade � Painel publicitário: Outdoor. Registo n.º 15495, de 07/12/2010. 
Local: Rotunda da Vinha, em Nelas. Requerente: Mestre Design, Ld.ª ----------------------------
---- I. Solicitação do Requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Foi solicitado autorização de afixação de um outdoor, junto da Rotunda da Vinha, com 
as dimensões de 2,50 x 1,50 metros. O painel é feito em tubos de ferro e tela com a 
publicidade indicada nas fotomontagens, 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 licenciamento de publicidade. ------
---- II � 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 inconveniente na aprovação do painel, desde que: -------
---- � Painel na Rotunda da Vinha: O painel a instalar seja implantado no seguimento dos 
outros painéis já instalados. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. Mais informo que se encontra em elaboração pelos Serviços Técnicos um plano de 
reordenamento da publicidade na Vila de Nelas e o painel solicitado não colide com este 
plano. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- No entanto, a empresa requerente deverá ser alertada de que futuramente é possível que 
seja necessário reimplantar o painel. ------------------------------------------------------------------ 
---- 4. 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 para a colocação do 
outdoor, painel publicitário, junto à Rotunda da Vinha, em Nelas, em que é requerente a firma 
Mestre Design, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------------- 
5.4.PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ANTERIOR LICENCIAMENTO E PEDIDO DE 
LICENCIAMENTO DE DOIS PAINÉIS E DOIS ANÚNCIOS LUMINOSOS. LOCAL: 
PRAÇA DR. JOSÉ VEIGA SIMÃO, EM NELAS. REQUERENTE: REPSOL 
PORTUGUESA, S.A. � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 21 de Dezembro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Licença de publicidade � Anular a anterior licença de publicidade e novo licenciamento 
de dois painéis e dois anúncios luminosos - Registo n.º 15956, de 16/12/2010. Local: Praça 
Dr. José Veiga Simão, em Nelas. Requerente: Repsol Portuguesa, S.A. ---------------------------
---- I. Solicitação do Requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Foi solicitado autorização para anular o anterior pedido de publicidade e licenciamento 
de novos elementos de imagem, constituídos por 2 painéis (2 monopostes com dupla face: 
1,88 m2 x 2 + 1,88 m2 x 2) e dois anúncios luminosos (cobertura � friso 1 e 2:3,08 m2 + 1,95 
m2). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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 licenciamento de publicidade. ------
---- II � 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 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 a anulação do pedido de licenciamento 
anterior e aprovar o licenciamento para a colocação de dois painéis e dois anúncios 
luminosos, junto à Praça Dr. José Veiga Simão, em Nelas, em que é requerente a firma Repsol 
Portuguesa, S.A., nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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5.5.PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS MUNICIPAIS � TAXAS 
PELO CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E PELA LIGAÇÃO DO 
RAMAL DE ÁGUA E ESGOTOS - LOCAL: RUA DO OUTEIRO, EM VILAR SECO. 
REQUERENTE: FÁBRICA DA IGREJA DE VILAR SECO � ISENTAR, OU 
REDUZIR, OU INDEFERIR O PEDIDO  
---- Presente uma informação, datada de 21 de Dezembro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais � Taxas pelo contrato de 
abastecimento de água e pela ligação do ramal de água e esgotos - Local: Rua do Outeiro, em 
Vilar Seco. Requerente: Fábrica da Igreja de Vilar Seco � Isentar, ou Reduzir, ou Indeferir o 
pedido -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I - Solicitação do requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade requerente solicita isenção do pagamento das taxas municipais devidas pelo 
contrato de abastecimento de água e pela ligação do ramal de água e esgotos, ao abrigo do n.º 
2, da alínea c), do artigo 5.º, do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, conforme 
fotocópias em anexo das respectivas certidões. -------------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento legal: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Nelas, n.º 2, da alínea 
c), do artigo 5.º: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Na medida do interesse público municipal de que se revistam os actos cujo 
licenciamento se pretende obter, ou as prestações de serviços requeridas, podem ainda 
beneficiar de isenção, ou de redução do pagamento de taxas e outras receitas municipais: ------
---- - Alínea c) As associações religiosas, culturais, desportivas, profissionais, ou recreativas, 
legalmente constituídas e as comissões fabriqueiras de igrejas e capelas pelas actividades que 
se destinem, directamente, à realização dos seus fins estatutários. ---------------------------------- 
---- 2. As isenções e reduções referidas no número anterior não afastam a necessidade de 
apresentação de requerimento dirigido à Câmara Municipal das necessárias licenças, quando 
devidas, nos termos da lei, ou Regulamento Municipal, nem dispensam o prévio 
licenciamento municipal a que houver lugar. ----------------------------------------------------------- 
---- 3. As isenções e reduções referidas no n.º 2 serão concedidas por deliberação da Câmara 
Municipal mediante requerimento dos interessados e apresentação de prova da qualidade em 
que requerem e dos requisitos exigidos para a concessão da isenção ou redução. ----------------
---- III � Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A entidade interessada apresenta um requerimento de isenção do pagamento das taxas 
municipais do contrato de água (30,37 �) e de esgotos (17,70 �) e pela execução do respectivo 
ramal (606,94 �), alegando ter direito à sua natureza jurídica religiosa. ----------------------------
---- 2. Assim sendo, como o pedido se encontra devidamente instruído, deixo à consideração 
de V.ª Ex.ª isentar, reduzir, ou indeferir o pedido. ----------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a Fábrica da Igreja de Vilar Seco, com sede 
na Rua do Outeiro, em Vilar Seco, do pagamento das taxas municipais devidas pelo contrato 
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de abastecimento de água e pelos serviços de instalação do ramal de água e esgotos, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------- 
5.6.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: REGADA, EM CAGUNÇA, 
FREGUESIA DE SENHORIM. REQUERENTES: PEDRO MIGUEL SOARES 
ALBUQUERQUE E SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA COSTA � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 21 de Dezembro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de um prédio rústico. Local: 
Regada � Cagunça, Freguesia de Senhorim. Requerentes: Pedro Miguel Soares Albuquerque  
e Sandra Cristina Rodrigues da Costa. ------------------------------------------------------------------- 
---- 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 n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto. ---------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa 
ou dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, 
nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade 
económica não urbana. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Os dois requerentes solicitam parecer favorável de constituição de regime de 
compropriedade do terreno rústico, sito à �Regada�, artigo n.º 5971, localizado em Senhorim, 
sendo ½ a favor de cada um. --------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião 
que se poderá emitir um parecer favorável. -------------------------------------------------------------
--- - Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento físico 
de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em lotes 
com vista ao mesmo fim. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar parecer favorável à constituição de 
compropriedade, em nome das requerentes Pedro Miguel Soares Albuquerque e Sandra 
Cristina Rodrigues da Costa, do prédio rústico, sito à �Regada�, em Cagunça, inscrito na 
matriz predial rústica da Freguesia de Senhorim, sob o artigo número 5971, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------
5.7.PEDIDO DE ALARGAMENTO PONTUAL DO MAPA DE HORÁRIO � 
ENCERRAMENTO ÀS 06:00 HORAS DA MANHÃ NO DIA 01 DE JANEIRO DE 
2011. LOCAL: SPASSO LOUNGE, NA RUA DAS FLORES, EM NELAS. 
REQUERENTE: KAPÍTULO DA VIDA UNIPESSOAL, LD.ª � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 23 de Dezembro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
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---- �Pedido de alargamento pontual do mapa de horário � Encerramento às 06:00 horas da 
manhã, no dia 01 de Janeiro de 2011. Local: Spasso Lounge, na Rua das Flores, em Nelas. 
Requerente: Kapítulo da Vida Unipessoal, Ld.ª -------------------------------------------------------- 
---- I � Solicitação do Requerente: ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O requerente solicita o alargamento pontual do horário de funcionamento do Bar 
�Spasso Lounge�, em Nelas, no dia 01 de Janeiro de 2011, de forma a prever o encerramento 
das 04:00 horas para as 06:00 horas da manhã, devido à passagem do ano. -----------------------
---- 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 e tendo em conta o acontecimento 
festivo, nada a opor ao alagamento 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 no dia 
solicitado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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 da GNR de Nelas e da Junta de Freguesia de Nelas, para efeito 
de conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª� --------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o alargamento pontual do mapa de 
horário, autorizando o prolongamento do horário de funcionamento até às 06:00 horas da 
manhã, no dia 01 de Janeiro de 2011, do Bar Spasso Lounge, sito na Rua das Flores, em 
Nelas, em que é requerente a firma Kapítulo da Vida Unipessoal, Ld.ª, nos termos e de acordo 
com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------- 

 
6 � INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 
---- Não houve qualquer intervenção neste Período. --------------------------------------------------- 
 

ENCERRAMENTO 
 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
às quinze 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, 
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__________________________________________ 

 
 

O Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, 
 

__________________________________________ 
 


