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ACTA Nº. 3 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL                     

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

 
---- Aos dez dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e nove, 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 Dra. Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva 
Pedro, estando presentes os Senhores Vereadores Dr.ª Natália Henriques Coelho, Dr. José 
Manuel Borges da Silva, Adelino José Borges Amaral, Dr. Manuel da Conceição Marques, 
Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues e Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas. ---- 
 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador Dr. José Manuel 
Borges da Silva, a acta da reunião ordinária pública anterior, realizada em 27 de Janeiro de 
2009, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para efeitos imediatos. --------- 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva declarou que se absteve na votação da 
acta da reunião ordinária pública de 27 de Janeiro de 2009, em virtude de não ter estado 
presente na referida reunião. -------------------------------------------------------------------------------- 
 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 44.172,57 � (quarenta e quatro mil cento e 
setenta e dois euros e cinquenta e sete cêntimos); - De operações extra orçamentais: 157.770,04 
� (cento e cinquenta e sete mil setecentos e setenta euros e quatro cêntimos). ---------------------- 
 

INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA 
 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou o seguinte assunto para ser incluído na Ordem 
do Dia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Paróquia do Santíssimo Salvador de Canas de Senhorim � Pedido de financiamento para 
as obras de requalificação do adro da Igreja Matriz e da Capela de Santa Bárbara � 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 artº. 83º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
---- Não foram apresentados assuntos no Período de Antes da Ordem do Dia. ---------------------- 
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1 � ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
 
1.1.REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DE 24 DE FEVEREIRO DE 2009 � 
ALTERAÇÃO - APROVAÇÃO  
---- Em virtude da data da próxima reunião ordinária pública desta Câmara Municipal coincidir 
com Terça-Feira de Carnaval, a Câmara deliberou, por unanimidade, alterar a sua realização 
para o dia 25 de Fevereiro de 2009, pelas 15 horas. ----------------------------------------------------- 
 

2 � OBRAS PÚBLICAS 
 
2.1.VARIANTE À E.N. N.º 234, EM NELAS � 2.ª FASE � EXPROPRIAÇÃO � CARLOS 
ALVES RODRIGUES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 14 de Janeiro de 2009, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Variante à E.N. n.º 234, em Nelas � 2.ª Fase-------------------------------------------------------- 
---- - Para abertura da Variante à E.N. n.º 234 � 2.ª Fase, estes Serviços contactaram o  
proprietário Carlos Alves Rodrigues, contribuinte n.º 104073039, residente no Beco das Lajes, 
n.º 2, Algerás, 3520-011 Nelas, que acordou o seguinte: ----------------------------------------------- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 
14 Com a abertura da Variante à E.N. n.º 234 � 2.ª Fase, é ocupada na 

parcela de terreno do proprietário a área de 128 m2. A parcela a 
expropriar tem direito a água de partilhas de um poço que existe na 
parcela 12. Com a construção da Variante o poço existente será 
inutilizado. Neste caso o proprietário pretende a construção de novo 
poço para garantir a água a que tem direito.  ------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
800,00 � 

Terreno  128 m2   5,00 �    640,00 � 
Videiras  20   2,50 �      50,00 � 
Árvores de fruto  3 20,00 �      60,00 � 
Oliveiras  2 25,00 �      50,00 � 

---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Atendendo a que os preços unitários se encontram dentro do praticado na zona, julga-se ser 
de aceitar os valores propostos. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição do terreno atrás referido, de 
que é proprietário Carlos Alves Rodrigues, pela quantia de oitocentos euros, necessário para a 
construção da �Variante à E.N. n.º 234, em Nelas � 2.ª Fase�, bem como autorizar o respectivo 
pagamento e a construção de novo poço, nos termos e de acordo com a informação do Técnico 
Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. ---------------------------------------------------------------------- 
2.2.VARIANTE À E.N. N.º 234, EM NELAS � 2.ª FASE � EXPROPRIAÇÃO � JOSÉ 
MENDES TAVARES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 13 de Janeiro de 2009, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------ 
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---- �Variante à E.N. n.º 234, em Nelas � 2.ª Fase -------------------------------------------------------
---- - Para abertura da Variante à E.N. n.º 234 � 2.ª Fase, estes Serviços contactaram o  
proprietário José Mendes Tavares, contribuinte n.º 128591838, residente na Rua Dr. Aprígio 
Barbosa, n.º 9, Algerás, 3520-011 Nelas, que acordou o seguinte: ------------------------------------ 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 
10 Com a abertura da Variante à E.N. n.º 234 � 2.ª Fase, é ocupada na 

parcela de terreno do proprietário a área de 436 m2. Na parcela a 
expropriar existem três pilares em pedra com arame farpado que 
fazem vedação. Com a construção da estrada o proprietário pretende a 
recolocação dos pilares e do arame farpado. -------------------------------   

 
 
 
 
 
 
 
2.740,00 � 

Terreno  436 m2   5,00 �    2.180,00 � 
Videiras  200   2,50 �       500,00 � 
Árvores de fruto  3 20,00 �        60,00 � 

---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Atendendo a que os preços unitários se encontram dentro do praticado na zona, julga-se ser 
de aceitar os valores propostos. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição do terreno atrás referido, de 
que é proprietário José Mendes Tavares, pela quantia de dois mil setecentos e quarenta euros, 
necessário para a construção da �Variante à E.N. n.º 234, em Nelas � 2.ª Fase�, bem como 
autorizar o respectivo pagamento e a recolocação de três pilares em pedra e do arame farpado, 
nos termos e de acordo com a informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. ----- 
2.3.VARIANTE À E.N. N.º 234, EM NELAS � 2.ª FASE � EXPROPRIAÇÃO � 
ANTÓNIO FERNANDO RIBEIRO CARDOSO E VICTOR MANUEL RIBEIRO 
CARDOSO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 13 de Janeiro de 2009, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Variante à E.N. n.º 234, em Nelas � 2.ª Fase ------------------------------------------------------- 
---- - Para abertura da Variante à E.N. n.º 234 � 2.ª Fase, estes Serviços contactaram os 
proprietários António Fernando Ribeiro Cardoso, contribuinte n.º 185186939, residente na Rua 
do Carvalhal, n.º 3, Algerás, 3520-011 Nelas e Victor Manuel Ribeiro Cardoso, contribuinte n.º 
202986667, residente na Av.ª José Maria da Fonseca, n.º 22, 3520-099 Nelas, que acordaram o 
seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 
12 Com a abertura da Variante à E.N. n.º 234, em Nelas, é ocupada na 

parcela de terreno dos proprietários a área de 91 m2. Os proprietários 
não aceitam ficar com a área sobrante e propõem a aquisição de toda a 
parcela. --------------------------------------------------------------------------   

 
 
 
 
 
 
 
2.747,50 � 

Terreno  500 m2     5,00 �    2.500,00 � 
Oliveiras  5   25,00 �       125,00 � 
Videiras  9     2,50 �         22,50 � 
Tanque  1 100,00 �       100,00 � 
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---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Atendendo a que os preços unitários se encontram dentro do praticado na zona, julga-se ser 
de aceitar os valores propostos. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição da totalidade do terreno atrás 
referido, de que são proprietários António Fernando Ribeiro Cardoso e Victor Manuel Ribeiro 
Cardoso, pela quantia de dois mil setecentos e quarenta e sete euros e cinquenta cêntimos, 
necessário para a construção da �Variante à E.N. n.º 234, em Nelas � 2.ª Fase�, bem como 
autorizar o respectivo pagamento, nos termos e de acordo com a informação do Técnico 
Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. --------------------------------------------------------------------- 
2.4.VARIANTE À E.N. N.º 234, EM NELAS � 2.ª FASE � EXPROPRIAÇÃO � 
JOAQUIM LEOPOLDO RODRIGUES FERREIRA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 14 de Janeiro de 2009, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Variante à E.N. n.º 234, em Nelas � 2.ª Fase ------------------------------------------------------- 
---- - Para abertura da Variante à E.N. n.º 234 � 2.ª Fase, estes Serviços contactaram o  
proprietário Joaquim Leopoldo Rodrigues Ferreira, contribuinte n.º 106768310, residente na 
Rua da Enfermaria, n.º 6, Algerás, 3520-011 Nelas, que acordou o seguinte: ----------------------- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 
15 Com a abertura da Variante à E.N. n.º 234 � 2.ª Fase, é ocupada na 

parcela de terreno do proprietário a área de 379 m2. ----------------------   
 
 
 
 
 
2.965,00 � 

Terreno  379 m2   5,00 �    1.895,00 � 
Videiras 256   2,50 �       640,00 � 
Árvores de fruto  9 20,00 �       180,00 � 
Oliveiras  5 50,00 �       250,00 � 

---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Atendendo a que os preços unitários se encontram dentro do praticado na zona, julga-se ser 
de aceitar os valores propostos. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição do terreno atrás referido, de 
que é proprietário Joaquim Leopoldo Rodrigues Ferreira, pela quantia de dois mil novecentos e 
sessenta e cinco euros, necessário para a construção da �Variante à E.N. n.º 234, em Nelas � 2.ª 
Fase�, bem como autorizar o respectivo pagamento, nos termos e de acordo com a informação 
do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. -------------------------------------------------------- 
2.5.VARIANTE À E.N. N.º 234, EM NELAS � 2.ª FASE � EXPROPRIAÇÃO � IDALINA 
GONÇALVES PEREIRA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 16 de Janeiro de 2009, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Variante à E.N. n.º 234, em Nelas � 2.ª Fase-------------------------------------------------------- 
---- - Para abertura da Variante à E.N. n.º 234 � 2.ª Fase, estes Serviços contactaram a  
proprietária Idalina Gonçalves Pereira, contribuinte n.º 139416790, residente na Rua da 
Enfermaria, n.º 3, em Algerás - Nelas, que acordou o seguinte: --------------------------------------- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 
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13 Com a abertura da Variante à E.N. n.º 234 � 2.ª Fase, é ocupada na 
parcela de terreno da proprietária a área de 101 m2. ----------------------   

 
 
 
 
 
  690,00 � 

- Terreno   101 m2    5,00 �       505,00 � 
- Videiras    24    2,50 �         60,00 � 
- Oliveiras      1   25,00 �         25,00 � 
- Tanque      1 100,00 �       100,00 � 

---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Atendendo a que os preços unitários se encontram dentro do praticado na zona, julga-se ser 
de aceitar os valores propostos. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição do terreno atrás referido, de 
que é proprietária Idalina Gonçalves Pereira, pela quantia de seiscentos e noventa euros, 
necessário para a construção da �Variante à E.N. n.º 234, em Nelas � 2.ª Fase�, bem como 
autorizar o respectivo pagamento, nos termos e de acordo com a informação do Técnico 
Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. ---------------------------------------------------------------------- 
2.6.VARIANTE À E.N. N.º 234, EM NELAS � 2.ª FASE � EXPROPRIAÇÃO � 
AMÉRICO ANTÓNIO PAIS BORGES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 22 de Janeiro de 2009, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------ 
---- �Variante à E.N. n.º 234, em Nelas � 2.ª Fase -------------------------------------------------------
---- - Para abertura da Variante à E.N. n.º 234 � 2.ª Fase, estes Serviços contactaram o  
proprietário Américo António Pais Borges, contribuinte n.º 134953061, residente na Rua do 
Paço, n.º 115, 3525 Canas de Senhorim, que acordou o seguinte: ------------------------------------ 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 
6 Com a abertura da Variante à E.N. n.º 234 � 2.ª Fase, é ocupada na 

parcela de terreno do proprietário uma parcela com a área de 1.200 m2 
para ser incluída no domínio público. --------------------------------------- 
Pelo facto da parcela de terreno passar a confrontar directamente com 
a nova Variante o proprietário pretende a vedação da mesma nessa 
área. ------------------------------------------------------------------------------ 
Neste caso, o proprietário aceitou que lhe seja descontado no 
pagamento da indemnização, o valor estimado de 490,00 � para a 
construção da vedação. --------------------------------------------------------   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.610,00 � 

Terreno  1.200 m2   5,00 �    6.000,00 � 
Oliveiras      22 50,00 �    1.100,00 � 
Construção da vedação      70   7,00 �     - 490,00 � 

---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Atendendo a que os preços unitários se encontram dentro do praticado na zona, julga-se ser 
de aceitar os valores propostos. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição do terreno atrás referido, de 
que é proprietário Américo António Pais Borges, pela quantia de seis mil seiscentos e dez 
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euros, necessário para a construção da �Variante à E.N. n.º 234, em Nelas � 2.ª Fase�, bem 
como autorizar o respectivo pagamento e a construção da vedação, nos termos e de acordo com 
a informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. --------------------------------------- 
2.7.VARIANTE À E.N. N.º 234, EM NELAS � 2.ª FASE � EXPROPRIAÇÃO � VÍTOR 
MANUEL BORGES LOUREIRO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 22 de Janeiro de 2009, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Variante à E.N. n.º 234, em Nelas � 2.ª Fase-------------------------------------------------------- 
---- - Para abertura da Variante à E.N. n.º 234 � 2.ª Fase, estes Serviços contactaram o 
proprietário Vítor Manuel Borges Loureiro, contribuinte n.º 112355439, residente na Rua 
Eurico do Amaral, 3520-050 Nelas, que acordou o seguinte: --------------------------------------- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 
4 Com a abertura da Variante à E.N. n.º 234 � 2.ª Fase, é ocupada no 

terreno do proprietário, uma parcela de terreno com a área de 11.413 
m2, para ser incluída no domínio público. -----------------------------------
O proprietário acordou a venda desta área, desde que as duas parcelas 
sobrantes a sul, entre a Nova Variante e o arruamento existente em 
tout-venant, com o total de 8.042 m2, fossem também adquiridas. ------
Em relação ao montante a pagar o proprietário aceita o pagamento em 
6 prestações a efectuar da seguinte forma: ----------------------------------
- Efectuar durante o mês de Março de 2009 o pagamento inicial no 
valor de 20.000,00 �; ----------------------------------------------------------  
- Efectuar mensalmente o pagamento de 16.000,00 � até Agosto de 
2009. ----------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100.000,00 � 

- Terreno ocupado 
pela Variante à E.N. 
n.º 234 � 2.ª Fase 

 11.413 m2    5,00 �  57.065,00 � 

- Terreno sobrante a 
sul, entre a Nova 
Variante, o Pavilhão 
Desportivo e os 
Campos de Futebol 

  8.042 m2    5,34 �  42.935,00 � 

- TOTAL 19.455 m2    100.000,00 � 
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---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Atendendo a que os preços unitários se encontram dentro do praticado na zona, julga-se ser 
de aceitar os valores propostos. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição do terreno atrás referido, de 
que é proprietário Vítor Manuel Borges Loureiro, pela quantia de cem mil euros, necessário 
para a construção da �Variante à E.N. n.º 234, em Nelas � 2.ª Fase�, bem como autorizar o 
respectivo pagamento, nos termos e de acordo com a informação do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, atrás descrita. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
2.8.LIGAÇÃO DA E.N. N.º 234 À RADIAL DA URGEIRIÇA � EXPROPRIAÇÃO � 
VÍTOR MANUEL BORGES LOUREIRO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 23 de Janeiro de 2009, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Ligação da E.N. n.º 234 à Radial da Urgeiriça. ----------------------------------------------------
---- - Para efeitos da construção da Nova Rotunda de ligação da E.N. n.º 234 à Radial da 
Urgeiriça, estes Serviços contactaram o proprietário Vítor Manuel Borges Loureiro, 
contribuinte n.º 112355439, residente na Rua Eurico do Amaral, 3520-050 Nelas, que acordou o 
seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Com a construção da Nova Rotunda de ligação da E.N. n.º 234 à Radial da Urgeiriça em 
Nelas é ocupada na parcela de terreno do proprietário a área de 92 m2. ------------------------------
---- - O proprietário acordou ceder o terreno necessário para a construção da rotunda sem 
qualquer indemnização pecuniária nas seguintes condições: ------------------------------------------- 
---- - Construção do ramal de ligação de esgotos domésticos; -----------------------------------------
---- - Reconstrução do muro de vedação existente. ------------------------------------------------------
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Atendendo a que os preços unitários se encontram dentro do praticado na zona, julga-se ser 
de aceitar os valores propostos. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as condições atrás descritas, referentes à 
aquisição de terreno, de que é proprietário Vítor Manuel Borges Loureiro, necessário para a 
construção da Nova Rotunda de ligação da E.N. n.º 234 à Radial da Urgeiriça, em Nelas, nos 
termos e de acordo com a informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. ---------- 
2.9.EMPRÉSTIMO NO VALOR DE 2.500.000,00 � DESTINADO A FINANCIAR OS 
PROJECTOS DE INVESTIMENTO CANDIDATADOS AO QREN E OUTROS DE 
INTERESSE PARA O CONCELHO � ANÁLISE DO PARECER JURÍDICO 
SOLICITADO À COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL DO CENTRO 
---- Na sequência da deliberação de 13 de Janeiro de 2009, foi presente à reunião o parecer 
jurídico solicitado à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro para 
apreciação das propostas abertas naquela reunião, referentes ao concurso público de contracção 
de empréstimo no valor de 2.500.000,00 � destinado a financiar os projectos de investimento 
candidatados ao QREN e outros de interesse para o Concelho, que a seguir se transcreve: ------- 
---- �Informação nº. DCTF 28/09.--------------------------------------------------------------------------- 
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---- Contracção de Empréstimo a Médio/Longo Prazo destinado a financiar os projectos de 
investimento das Grandes Opções do Plano de 2009. ---------------------------------------------------
---- Pretende a Câmara Municipal de Nelas contrair um empréstimo de longo prazo no valor de 
� 2.500.000, destinado ao financiamento de projectos de investimento de projectos identificados 
no Plano Plurianual de Investimentos, cumprindo o estabelecido no artigo 38.º da Lei n.º 
2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais), com prazo de amortização até 15 anos. -----
---- Igualmente cumpre o previsto no artigo 36.º da Lei das Finanças Locais no que diz respeito 
ao conceito de endividamento municipal. ----------------------------------------------------------------- 
---- O n.º 5 do referido artigo refere que o prazo de vencimento seja o adequado à sua natureza, 
não podendo exceder a vida útil dos investimentos a que se destina. É igualmente cumprido o 
seu n.º 6, no que diz respeito à consulta das condições praticadas em três instituições de crédito. 
---- A análise das propostas das instituições de crédito permite referir o seguinte: -----------------
---- O período de diferimento é idêntico nas três instituições financeiras; ----------------------------
---- Comissões: apenas o Banco Millennium BCP exige comissões de organização e gestão 
anual; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A taxa de juro é indexada à Euribor, acrescida do �spread� de 1,74% na Caixa Geral de 
Depósitos, de 2,25% no Millennium BCP e 2,5% no Banco Santander Totta; ----------------------
---- O período de utilização é de dois anos na Caixa Geral de Depósitos e no Santander Totta, 
não sendo referido no Millennium BCP; ------------------------------------------------------------------ 
---- Apenas a Caixa Geral de Depósitos refere as condições para o caso de reembolso 
antecipado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Face ao exposto, parece-nos mais favorável a proposta apresentada pela Caixa Geral de 
Depósitos.� ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, face ao parecer jurídico da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro, atrás descrito, e para os efeitos a que se refere a alínea d), do nº. 2, do artº. 
53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
deliberou, por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral 
e Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues, solicitar à Assembleia Municipal autorização 
para a contratação do empréstimo em referência, remetendo-se-lhe as propostas das entidades 
bancárias, o parecer jurídico atrás descrito e o mapa demonstrativo da capacidade de 
endividamento do Município. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral declarou que se absteve na presente 
votação em virtude de, na reunião ordinária de 09 de Dezembro de 2008, ter votado contra a 
proposta de contracção do referido empréstimo. --------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues declarou que se absteve 
na presente votação em virtude de não exercer as funções de Vereador em 09 de Dezembro de 
2008, data em que esta Câmara Municipal aprovou a proposta de contracção do referido 
empréstimo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3 � ZONAS INDUSTRIAIS 
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3.1.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � CEDÊNCIA DE TERRENO À FIRMA 
QBEIRAS � ENERGIA, LD.ª � CORRESPONDÊNCIA A ARTIGO MATRICIAL - 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação datada de 27 de Janeiro de 2009, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial de Nelas � Pedido de cedência de terreno. Requerente: QBeiras � Energia, 
Ld.ª. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em reunião de 25 de Novembro de 2008, a Ex.ma Câmara deliberou ceder ao requerente 
uma parcela de terreno localizada na Zona Industrial de Nelas, lado da Topack. ------------------- 
---- Os serviços informam que o terreno cedido corresponde ao artigo registado na matriz 
predial rústica sob o n.º 4782, sito em �Corga � Algerás�, Freguesia de Nelas, com a área de 
6.093 m2, pelo que solicito a V.ª Ex.ª a confirmação da cedência deste artigo. ----------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, confirmar a cedência da parcela de terreno, sita na 
Zona Industrial de Nelas, a que se refere a deliberação tomada em reunião da Câmara de 25 de 
Novembro de 2008, à qual corresponde o artigo matricial acima referido, ao requerente QBeiras 
� Energia, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, 
atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.2.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � ALTERAÇÃO NA LOCALIZAÇÃO DA 
CEDÊNCIA DE TERRENO À FIRMA �QUÍMICA 2000� - APROVAÇÃO  
---- Presente um ofício, datado de 21 de Janeiro de 2009, da firma Química 2000, com sede no 
Largo João Pereira Ruivo, Lote 5, Loja D, na Vila, Freguesia e Concelho de Nelas, que a seguir 
se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------- 
---- Zona Industrial de Nelas -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Acusamos a recepção do V/ofício, datado de 8 de Janeiro do corrente ano. ---------------------
---- Considerando alguns desenvolvimentos verificados na actividade da n/empresa solicitamos 
a V.ª Ex.ª uma breve reunião para sermos esclarecidos sobre a cedência do terreno na supra 
Zona Industrial, uma vez que o interesse sobre o mesmo se mantém.� ------------------------------- 
---- Presente também uma informação, datada de 02 de Fevereiro de 2009, do Técnico Superior 
de 2.ª Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------- 
---- �Zona Industrial de Nelas - Alteração na localização - Cedência de terreno à firma 
�Química 2000�;  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Em reunião de 13/04/2005 deliberou a Ex.m.ª Câmara Municipal ceder uma parcela de 
terreno na Zona Industrial de Nelas à Firma �Química 2000� para instalação da empresa, área 
de exposição de produtos e armazém. --------------------------------------------------------------------- 
---- b) Com a cedência a Câmara Municipal impõe determinadas condições, entre as quais a 
obrigatoriedade de apresentação de projecto no prazo de 45 dias e reversão a favor da Câmara 
Municipal caso a firma não esteja a laborar num prazo de 3 anos. ------------------------------------
---- c) Para verificação do cumprimento das condições referidas, em 08/01/2009 solicitou-se à 
firma informação sobre as causas do atraso para o qual se concedeu um prazo de 15 dias para o 
fazer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
Fls.__________ 

Reunião de 10-02-2009 

 

10 

---- d) Em resposta, a Firma �Química 2000� solicitou uma reunião no sentido de ser 
esclarecida sobre a eventual anulação da cedência do terreno supra citado, uma vez que ainda 
mantém interesse em se instalar na Zona Industrial de Nelas. -----------------------------------------
---- e) Ouvidas as razões sobre o facto da parcela cedida em 13/04/2005 ainda não estar 
ocupada e explicado pelos serviços a necessidade da mesma poder ser objecto de investimento 
por outra empresa que confina com esta parcela, a Firma �Química 2000� concordou que a 
mesma fosse cedida a outro investidor interessado com o objectivo de expandir a sua 
actividade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2 � Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Atendendo que a Firma �Química 2000� mantém interesse em se instalar na Zona Industrial 
de Nelas e o Município ter na zona envolvente uma parcela de terreno disponível, propõe-se o 
seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Alteração na localização da parcela cedida em 13/04/2005. -------------------------------------
---- - Ceder uma parcela de terreno com área equivalente à actual parcela, próxima da zona 
atribuída anteriormente. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- Face à informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, Dr. Luis Costa, atrás descrita, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração da localização da parcela de terreno 
cedida à Firma �Química 2000�, em reunião ordinária de 13 de Abril de 2005, mantendo as 
condições de venda descritas na acta dessa reunião e que a seguir se transcrevem: -----------------
---- CONDIÇÕES DE VENDA ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - Venda em regime de propriedade plena; ----------------------------------------------------------
---- 2 - Preço de venda é de 1,25 � (um euro e vinte e cinco 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. -------------------------------------------------------------------------------- 
3.3.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � PEDIDO DE CEDÊNCIA DE TERRENO. 
REQUERENTE: JOSÉ CARDOSO � COMÉRCIO DE MADEIRAS, UNIPESSOAL 
LD.ª� � APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício, datado de 29 de Janeiro de 2009, da firma José Cardoso � Comércio de 
Madeiras, Ld.ª, com sede na Zona Industrial de Nelas, que a seguir se transcreve: -----------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Eu, José Manuel Batista Cardoso, sócio-gerente da empresa �José Cardoso � Unipessoal, 
Ld.ª� venho por este meio solicitar a cedência de um lote de terreno com cerca de três mil 
metros que confina com as nossas instalações, tendo como finalidade expandir a actividade.� --- 
---- Presente também uma informação, datada de 02 de Fevereiro de 2009, do Técnico Superior 
de 2.ª Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------
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------- �Zona Industrial de Nelas � Pedido de cedência de terreno. Requerente: José Cardoso � 
Comércio de Madeiras Unipessoal, Ld.ª: ------------------------------------------------------------------ 
---- 1 � Solicitação da Empresa: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Solicitou a firma José Cardoso � Comércio de Madeiras Unipessoal, Ld.ª, contribuinte n.º 
506737969, com sede na Zona Industrial de Nelas, (lado Topack), a cedência de uma parcela de 
terreno com aproximadamente 3.000 m2, anexo ás actuais instalações, com a finalidade de 
expandir a actividade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2 � Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Estes Serviços informam que o Município de Nelas tem na Zona Industrial de Nelas, (lado 
Topack), uma parcela de terreno, com 3.550 m2, inscrita com o artigo matricial n.º 3467, sito ao 
�Valongo�, Freguesia de Vilar Seco, identificado na planta de localização em anexo com a letra 
B, que poderá ser cedido nas condições habituais. -------------------------------------------------------
---- No entanto com o futuro alargamento da ligação entre a EN n.º 234/IC 12, será ocupada a 
área de 134 m2 da actual parcela de terreno que a Firma José Cardoso � Comércio de Madeiras 
Unipessoal, Ld.ª já ocupa na Zona Industrial de Nelas. -------------------------------------------------
---- Caso V.ª Ex.ª concorde com a cedência solicitada, propõe-se uma permuta em que ao 
terreno agora cedido com a área de 3.550 m2 deverá ser deduzida a parcela de 134 m2 a ocupar 
com o alargamento da ligação entre a EN 234/IC12. ----------------------------------------------------
---- Assim ao terreno com a área de 3.550 m2 corresponderá o seguinte valor: ----------------------
---- - 3550 m2 � 134 m2 = 3,416 m2 x 0,50 � = 1.708,00 �. ---------------------------------------------
---- No entanto, deixa-se à consideração de V.ª Ex.ª a superior decisão.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder uma parcela de terreno na Zona Industrial de 
Nelas, sita ao �Valongo�, Freguesia de Vilar Seco, inscrita na matriz predial rústica sob o artigo 
matricial n.º 3467, à Firma �José Cardoso � Comercio de Madeiras Unipessoal, Ld.ª�, para 
efeitos de expansão da sua actividade, nos termos e de acordo com a informação do Técnico 
Superior de 2.ª Classe, atrás descrita e 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. -------------------------------------------------------------------------------- 

 
4 � SUBSÍDIOS 

 
---- Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral. ---------------- 
4.1.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA 
ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA E LAR 
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DE IDOSOS DA FREGUESIA DE SENHORIM E APOIO NO LEVANTAMENTO 
TOPOGRÁFICO E NA CANDIDATURA AO QREN A PRESTAR PELOS SERVIÇOS 
TÉCNICOS � APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício, datado de 08 de Fevereiro de 2009, da ATS (Amigos Terras de 
Senhorim) � Associação de Acção Social e Cultural da Freguesia de Senhorim, que a seguir se 
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
--- Em face da impossibilidade dos Serviços Técnicos da Autarquia executarem o projecto de 
arquitectura, para a construção de um Lar de Idosos e Centro de Dia que a ATS (Amigos Terras 
de Senhorim), pretende levar a efeito no lugar de Igreja, freguesia de Senhorim e dada a 
urgência deste processo, a fim de poder ser candidatado ao QREN, teremos de recorrer aos 
serviços de um gabinete privado, para a execução do mesmo projecto. ------------------------------
---- Consultados vários gabinetes, verificamos que a estimativa de custo do projecto de 
arquitectura, para a obra referida, será superior a 10.000 � (dez mil euros), valor de que a 
Associação não dispõe, pelo que, havendo necessidade de proceder ao seu pagamento imediato, 
vimos solicitar a V.ª Ex.ª a atribuição de um subsídio por parte da Câmara Municipal, para fazer 
face a esta despesa. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Solicitamos também que os Serviços Técnicos da Autarquia nos disponibilizem o 
levantamento topográfico do terreno em que irá ser implantada a referida obra, que entretanto 
foi elaborado, conforme acordado na reunião de 4 de Fevereiro e que desde já agradecemos. ----
---- Solicitamos ainda que autorize que os Serviços Técnicos nos possam prestar todo o apoio 
de que vamos necessitar, no processo de formalização da candidatura ao QREN e de 
licenciamento, por parte da Câmara Municipal e outras entidades e também que a Câmara 
Municipal dispense a Associação do pagamento de taxas e licenças, pela entrada de documentos 
e de licenciamento e execução da obra. ------------------------------------------------------------------- 
---- Aproveitamos a oportunidade para manifestar o nosso apreço pela forma cordial como a 
Senhora Presidente da Câmara sempre nos recebeu e procurou, de forma empenhada, colaborar 
na procura de soluções para estes problemas, cuja resolução antecipadamente agradecemos.� --- 
---- A Senhora Presidente da Câmara deu uma breve explicação sobre o assunto. ------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à ATS � Amigos Terras de Senhorim - 
Associação de Acção Social e Cultural da Freguesia de Senhorim, um subsídio no valor de 
10.000 � destinado a ajudar a pagar a execução do projecto da Construção de um Lar de Idosos 
e Centro de Dia no lugar de Igreja, Freguesia de Senhorim, deste Concelho de Nelas. ------------ 
---- Mais foi deliberado, também por unanimidade, autorizar os Serviços Técnicos de Obras a 
efectuar o respectivo levantamento topográfico e a apoiar aquela Associação na elaboração da 
candidatura a apresentar ao QREN. ------------------------------------------------------------------------ 
---- Regressou à reunião o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral. ---------------------  
4.2.PARÓQUIA DO SANTÍSSIMO SALVADOR DE CANAS DE SENHORIM � 
PEDIDO DE FINANCIAMENTO PARA AS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO 
ADRO DA IGREJA MATRIZ E DA CAPELA DE SANTA BÁRBARA � APROVAÇÃO 
---- Presente o ofício n.º 06/2009, datado de 06 de Fevereiro de 2009, da Paróquia do 
Santíssimo Salvador de Canas de Senhorim, que a seguir se transcreve: -----------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
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---- Pedido de financiamento para as obras de requalificação do adro da Igreja Matriz e da 
Capela de Santa Bárbara. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Fábrica da Igreja da Paróquia de Canas de Senhorim acaba de executar a requalificação 
do adro da Igreja Matriz e a Capela de Santa Bárbara, na Urgeiriça. Estes espaços, como é do 
conhecimento de V.ª Ex.ª, estavam necessitados de uma pronta intervenção reabilitadora. -------
---- Desde a primeira hora que o actual Executivo da Autarquia se mostrou empenhado em 
apoiar, técnica e materialmente, os projectos de conservação e requalificação do rico património 
arquitectónico e artístico cristão, deste concelho. É exemplo clarividente desta vossa diligência, 
todo o apoio que nos têm prestado para a celebração das obras em epígrafe, o qual agradecemos 
sentidamente. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Com os trabalhos concluídos, resta-nos liquidar algumas das despesas feitas na execução 
dos mesmos, que estão fixadas em 30.000 �. Estamos, assim, a solicitar-vos para esse fim a 
atribuição de um subsídio, a fim de solucionarmos a situação acima exposta. -----------------------
---- Atenciosamente gratos, apresentamos os melhores cumprimentos.� ---------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Paróquia do Santíssimo Salvador de Canas 
de Senhorim um subsídio no valor de 30.000 euros, destinado a ajudar a pagar parte das 
despesas com a requalificação do adro da Igreja Matriz de Canas de Senhorim e da Capela de 
Santa Bárbara, de Urgeiriça. -------------------------------------------------------------------------------- 
 

5 � DIVERSOS 
 
5.1.PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS E A 
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL �OS CARVALHENSES� � 
RATIFICAÇÃO 
---- Presente um Protocolo, datado de 19 de Janeiro de 2009 e celebrado entre a Câmara 
Municipal de Nelas e a Associação Recreativa e Cultural �Os Carvalhenses�, que a seguir se 
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Integrado nos seus planos de actividades, pretende a Câmara Municipal de Nelas e a Junta 
de Freguesia de Carvalhal Redondo, construir na Freguesia, infra-estruturas para a Feira 
Mensal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para o efeito será necessária a requalificação de dois Prédios Rústicos, propriedade da 
Associação Recreativa e Cultural �Os Carvalhenses�, de modo a cumprir a legislação aplicável. 
---- O Protocolo será acordado nos seguintes termos: ---------------------------------------------------
---- Município de Nelas, pessoa colectiva de direito público, contribuinte número 506834166, 
com sede no Largo do Município de Nelas, como primeiro outorgante, devidamente 
representada pela sua Presidente em exercício, Dr.ª Isaura Pedro, com poderes para este acto, e, 
---- Associação Recreativa e Cultural �Os Carvalhenses�, representada pelos seus directores e 
denominada por segundo outorgante. ----------------------------------------------------------------------
----- O Primeiro Outorgante compromete-se a fazer: ----------------------------------------------------
---- a) Infra-estruturas para a Feira Mensal, num prédio rústico, inscrito na matriz predial rústica 
da Freguesia de Carvalhal Redondo, sob o artigo n.º 308, que se tem destinado a campo de 
futebol. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- As infra-estruturas serão executadas de acordo com os projectos e pareceres dos Serviços 
Técnicos da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Vedar e executar as obras necessárias no prédio rústico, inscrito na matriz predial rústica 
da Freguesia de Carvalhal Redondo, sob o artigo 914, criando lugares de estacionamento, que 
servirão de apoio à Feira Mensal. -------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Demolir o muro confinante com a Estrada Municipal e construir um outro, depois da 
cedência de uma faixa de terreno, com a largura nunca inferior a 1,5 metros e não superior a 4 
metros, permitindo a constituição de uma área pedonal/passeio, de acordo com o parecer dos 
Serviços Técnicos da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------- 
---- O Segundo Outorgante compromete-se a: ------------------------------------------------------------
---- a) Ceder gratuitamente por um período de 25 anos, renovável por períodos de 5 anos, se 
qualquer das partes não denunciar o presente Protocolo com a antecedência mínima de 180 
dias, por carta registada. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Autorizar o Município de Nelas e a Junta de Freguesia de Carvalhal Redondo a proceder 
às obras necessárias à adaptação dos espaços acima identificados para a Feira Mensal. -----------
---- c) Autorizar o Município de Nelas e a Junta de Freguesia de Carvalhal Redondo, a 
execução de outros eventos nos espaços objecto deste Protocolo. -------------------------------------
---- d) As benfeitorias resultantes das obras de adaptação, findo o presente Protocolo, não serão 
indemnizados, pelo Segundo Outorgante, à Câmara Municipal, nem este os levantará.� ----------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Protocolo celebrado entre a Câmara 
Municipal de Nelas e a Associação Recreativa e Cultural �Os Carvalhenses�, atrás descrito. ---- 
5.2.PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE NELAS E A ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE VISEU, 
RELATIVO À REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM 
ANIMAÇÃO CULTURAL � RATIFICAÇÃO 
---- Presente um Protocolo de Colaboração, datado de 29 de Outubro de 2008, celebrado entre a 
Câmara Municipal de Nelas e a Escola Superior de Educação de Viseu e relativo à realização de 
Estágios do Curso de Licenciatura em Animação Cultural, que a seguir se transcreve: ------------
---- �Entre: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 � A Escola Superior de Educação, integrada no Instituto Politécnico de Viseu, adiante 
designada por ESEV, representada pela sua Presidente, Doutora Maria de Jesus Fonseca, com 
sede na Rua Maximiano Aragão � 3504 � 501 Viseu; e ------------------------------------------------ 
---- 2 � Câmara Municipal de Nelas, com morada na Praça do Município, 3520-001 Nelas, neste 
acto representada pela Ex.ª Sr.ª Presidente Dr.ª Isaura Pedro; e ----------------------------------------
---- 3 � Filipa Lopes (n.º 6396), na qualidade de aluna da ESEV para realizar o Estágio 
Curricular do Curso de Animação Cultural que frequenta. ---------------------------------------------
---- É celebrado um protocolo de colaboração que se rege pelas seguintes cláusulas: --------------
---- Objecto e Âmbito do Protocolo ------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. O presente Protocolo visa implementar uma recíproca colaboração entre as duas 
Entidades, na área da Animação Cultural, definindo os termos e condições de realização do 
Estágio Curricular do curso de Animação Cultural da ESEV. -----------------------------------------
---- 2. A colaboração prevista no âmbito do presente protocolo rege-se por critérios e princípios 
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de reciprocidade e gratuitidade, não havendo lugar a quaisquer pagamentos, quer ao estagiário, 
quer às entidades signatárias. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Objectivos do Protocolo -------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Fomentar a cooperação entre as entidades signatárias, de modo a possibilitar uma maior 
articulação entre os perfis profissionais dos alunos e as exigências do mercado de trabalho. -----
---- - Garantir a realização de estágios curriculares de alunos do curso de Animação Cultural da 
ESEV. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Facilitar o reconhecimento por parte das Entidades receptoras de novas formações e novas 
qualificações profissionais. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Permitir aos alunos um contacto com a realidade do mundo laboral em que podem vir a 
exercer a sua actividade, facilitando a inserção no mercado de trabalho aos diplomados do 
Ensino Superior. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Contribuir para uma melhor orientação dos estagiários, proporcionando-lhes uma 
experiência profissional técnica, através da aplicação prática em contexto de trabalho dos 
saberes adquiridos na unidade curricular do curso de Licenciatura em Animação Cultural. -------
---- Obrigações ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Da ESEV: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Designar o Professor Coordenador de Estágio e/ou o Supervisor Tutor; -----------------------
---- - Coordenar, acompanhar, supervisionar e avaliar, por intermédio do Professor Supervisor 
Tutor designado para o efeito, a execução do programa de trabalho; ---------------------------------
---- - Conceber os instrumento de avaliação a utilizar; --------------------------------------------------
---- - Colaborar no desenvolvimento de programas, projectos e acções da responsabilidade da 
Instituição/Serviço de acolhimento, desde que no âmbito da missão da ESEV; ---------------------
---- - Garantir, durante todo o período de Estágio, a cobertura dos riscos constantes da Apólice 
do Seguro Escolar; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Remeter uma adenda à Entidade receptora a incluir i) o local de realização do Estágio; ii) 
a sua duração; iii) data de início e de términus; iv) número de semanas previstas na Entidade 
receptora; v) número total de horas previstas/semana; vi) identificação dos alunos; vii) 
identificação do Supervisor Tutor da ESEV e viii) do Orientador Cooperante da Entidade 
receptora. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Da Entidade receptora: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Assegurar as condições necessárias para a realização do Estágio. ------------------------------
---- - Designar o Orientador Cooperante com perfil adequado às exigências da formação; --------
---- - Permitir a entrada de professores e de alunos da ESEV nas instalações que sirvam de 
suporte à actividade do aluno; ------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Facultar o acesso a documentação e equipamentos que sejam compatíveis com a execução 
do projecto de trabalho do estagiário; ---------------------------------------------------------------------- 
---- - Disponibilizar as instalações existentes, de modo a permitir aos alunos o desenvolvimento 
das actividades programadas, conducentes à realização do projecto; ---------------------------------
---- - Informar o Supervisor Tutor de Estágio de eventuais problemas que possam surgir durante 
o período de estágio; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- - Não atribuir aos estagiários tarefas não previstas no programa de trabalho de estágio, 
excepto se as mesmas complementarem e enriquecerem o programa de estágio e seus 
objectivos, e desde que previamente acordadas com o Supervisor/Tutor; --------------------------- 
---- - Permitir a participação dos alunos, a título de observador, nos fóruns e reuniões de âmbito 
cultural, com relevo para a sua formação; ----------------------------------------------------------------- 
---- - Emitir, gratuitamente, ao formando um Certificado comprovativo do Estágio concluído, 
sob proposta da Instituição de Ensino Superior; --------------------------------------------------------- 
---- 3. Do Professor Supervisor Tutor (ESEV): -----------------------------------------------------------
---- - Definir, conjuntamente, com a Entidade receptora (ou por quem a representa para os 
efeitos do presente protocolo)/Orientador Cooperante e com os estagiários, o plano de trabalho 
a desenvolver; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Supervisionar o trabalho desenvolvido pelos alunos no âmbito do Estágio; -------------------
---- - Avaliar o aluno em formação de acordo com o Regulamento de Estágio em vigor; ----------
---- - Colaborar com o orientador e com a entidade receptora sempre que tal seja necessário e, 
designadamente, na resolução de quaisquer dificuldades e problemas que surjam no âmbito da 
realização do Estágio. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. Do Orientador Cooperante (Entidade receptora): ------------------------------------------------
---- - Definir, conjuntamente, com o Supervisor Tutor da ESEV e os alunos o plano de trabalho 
de Estágio; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Acompanhar e orientar o trabalho desenvolvido pelos alunos no âmbito do Estágio; -------- 
---- - Assegurar o Registo da Assiduidade do Formando; -----------------------------------------------
---- - Avaliar o aluno em formação, tendo subjacente a evolução da aprendizagem, desempenho 
e resultados finais obtidos no Estágio pelo estagiário, de acordo com o Regulamento de Estágio 
em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 5. Do estagiário: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Cumprir o horário de trabalho que lhe for atribuído pela Entidade receptora; -----------------
---- - Ser assíduo e pontual; --------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Preservar e fomentar as boas relações humanas, durante a realização do Estágio; -----------
---- - Desenvolver e realizar as actividades/projectos planeados no programa de trabalho de 
Estágio; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Demonstrar sentido de responsabilidade e empenho na realização de todas as tarefas que 
lhe sejam cometidas; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Durante e após a realização do Estágio, o estagiário obriga-se a manter sigilo rigoroso 
quanto a quaisquer informações a que tenha sido acesso na Entidade receptora. --------------------
---- Vigência do contrato de Formação -------------------------------------------------------------------- 
---- 1 � O presente Protocolo entra em vigor à data de início do Estágio 02/03/2009 e termina 
em 09/04/2009; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2 � Os casos omissos e/ou duvidosos, bem como as alterações ao presente Protocolo, serão 
resolvidos por ambas as partes, através de decisões consensuais e de acordo com a legislação 
em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Rescisão do Protocolo ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nos casos em que o desenvolvimento do estágio, por parte de qualquer estagiário, se venha 
a mostrar lesivo e insatisfatório para ambas as instituições, qualquer uma das partes envolvidas 
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poderá rescindir unilateralmente o presente acordo relativamente a esse estagiário, cada uma 
das partes informando de imediato as outras. Desta rescisão não decorre, para qualquer das 
partes, direito a reclamação ou a pedido de indemnização.� -------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Protocolo de Colaboração celebrado entre 
a Câmara Municipal de Nelas e a Escola Superior de Educação de Viseu, relativo à realização 
de Estágios do Curso de Licenciatura em Animação Cultural, atrás descrito. ----------------------- 
5.3.NOVO REGULAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL � APROVAÇÃO 
---- Presente o projecto do novo Regulamento do Cemitério Municipal, o qual fica anexo a esta 
acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Projecto do novo Regulamento do 
Cemitério Municipal e remeter o assunto para a 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, após decorrido o período de inquérito público. ---------------- 
5.4.PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECTIVO DA ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA 
DE VISEU � AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício datado de 22 de Janeiro de 2009, do Presidente do Conselho Directivo 
da Escola Superior Agrária de Viseu, que a seguir se transcreve: -------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Agradecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Ao cessar funções de Presidente do Conselho Directivo da Escola Superior Agrária de 
Viseu, venho agradecer a V.ª Ex.ª e à Instituição que representa, quer em nome da Escola, quer 
em meu nome pessoal, toda a disponibilidade, colaboração e empenho sempre manifestados, 
durante os anos em que desempenhei estas funções. ----------------------------------------------------
---- Reitero a minha elevada consideração por V.ª Ex.ª e pela Instituição que dirige, 
manifestando a minha disponibilidade pessoal para continuar, enquanto professor da Escola 
Superior Agrária, a colaborar com V.ª Ex.ª e com a Instituição que representa. ---------------------
---- Desejo a V.ª Ex.ª os maiores sucessos institucionais, pessoais e profissionais.� ----------------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------  
5.5.CONSTITUIÇÃO DE EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS � RATIFICAÇÃO 
DE DESPACHOS 
---- Presente uma informação, datada de 27 de Janeiro de 2009, do Gabinete Técnico Florestal, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Constituição de Equipa de Sapadores Florestais --------------------------------------------------- 
---- I � Informação -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No âmbito do Decreto-Lei n.º 179/99, de 21 de Maio, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
38/2006, de 20 de Fevereiro, para formalizar a candidatura da constituição de equipas de 
sapadores florestais é necessária a acta da deliberação da constituição da equipa de sapadores 
florestais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Informo que a Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, em reunião de 
22 de Janeiro de 2009, deu parecer favorável à constituição de uma equipa de sapadores 
florestais, sendo a área de intervenção todo o concelho. ------------------------------------------------
---- II � Parecer dos Serviços -------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Face ao exposto solicito a V.ª Ex.ª a aprovação da constituição da equipa de sapadores 
florestais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- Na informação atrás descrita encontra-se exarado um Despacho, datado de 29 de Janeiro de 
2009, do Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques, que a seguir se transcreve: -------
---- �Concordo com o exposto abaixo descrito.� ---------------------------------------------------------
---- Na informação acima descrita também se encontra exarado um Despacho, datado de 29 de 
Janeiro de 2009, da Senhora Presidente da Câmara, que a seguir se transcreve: --------------------
---- �Concordo. Agendar próxima reunião de Câmara.� ------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques deu uma breve explicação sobre o 
assunto, realçando que a candidatura para a constituição de equipa de sapadores florestais foi 
apresentada em 29 de Janeiro de 2009, a Senhora Presidente da Câmara emitiu o Despacho de 
Aprovação e na presente reunião pedia à Ex.m.ª Câmara que ratificasse o referido Despacho. ---  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar os Despachos atrás descritos e aprovou a 
constituição de Equipa de Sapadores Florestais do Concelho de Nelas. ------------------------------ 
5.6.JUNTA DE FREGUESIA DE VILAR SECO � BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO DO 
TRALCUME � ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DO CONCURSO E 
FISCALIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS � AUTORIZAÇÃO  
---- Presente o ofício n.º 11/09, datado de 02 de Fevereiro de 2009, da Junta de Freguesia de 
Vilar Seco, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------- 
---- Beneficiação do Caminho do Tralcume em Vilar Seco. --------------------------------------------
---- A Junta de Freguesia de Vilar Seco solicita a V.ª Ex.ª que autorize os Serviços Técnicos a 
colaborar na elaboração e análise do processo do procedimento, fiscalização da obra na 
beneficiação do Caminho do Tralcume, em Vilar Seco e demais tarefas inerentes.� ---------------
---- Presente também uma informação, datada de 03 de Fevereiro de 2009, dos Serviços 
Técnicos de Obras, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------- 
---- �Beneficiação do Caminho do Tralcume � Acompanhamento do processo de concurso e 
fiscalização. Requerente: Junta de Freguesia de Vilar Seco. ------------------------------------------- 
---- I. Solicitação do Requerente: --------------------------------------------------------------------------- 
---- Solicita a Junta de Freguesia de Vilar Seco à Sr.ª Presidente que autorize os Serviços 
Técnicos a colaborar na elaboração e análise do processo do procedimento do concurso, 
fiscalização da obra e demais tarefas inerentes à �Beneficiação do Caminho do Tralcume, em 
Vilar Seco�, uma vez que a candidatura elaborada pela Junta de Freguesia para a construção da 
obra teve aprovação por parte dos fundos comunitários. ------------------------------------------------
---- II. Parecer dos Serviços: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Apesar dos prazos apertados impostos pela DRAP Centro para a conclusão da obra (30 de 
Março de 2009), julga-se que, caso V.ª Ex.ª concorde, com um pequeno esforço por parte destes 
Serviços, se consegue satisfazer a pretensão da Junta de Freguesia. ---------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os Serviços Técnicos de Obras desta 
Câmara Municipal a colaborar com a Junta de Freguesia de Vilar Seco na elaboração e análise 
do processo do concurso e a fiscalizar a execução da obra de �Beneficiação do Caminho do 
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Tralcume, em Vilar Seco� e demais tarefas inerentes, nos termos e de acordo com a informação 
dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------------------------------------------- 
5.7.CENTRO PAROQUIAL DE VILAR SECO � APROVAÇÃO DO PROJECTO 
ELABORADO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS  
---- Depois de analisado o projecto do Centro Paroquial de Vilar Seco, elaborado pelos Serviços 
Técnicos de Obras, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprová-lo. ------------------------------- 
5.8.CENTRO PAROQUIAL DE VILAR SECO � ACOMPANHAMENTO DO 
PROCESSO DE CONCURSO E FISCALIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE 
OBRAS � AUTORIZAÇÃO  
---- Presente um ofício, datado de 02 de Fevereiro de 2009, do Centro Paroquial de Vilar Seco, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas. ------------------------------------------- 
---- Vimos por este meio solicitar a V.ª Ex.ª que autorize os Serviços Técnicos dessa Câmara 
Municipal da qual V.ª Ex.ª é mui digna Presidente, a integrar o Júri de Procedimento e a 
colaborar na elaboração e análise do Processo de Procedimento, na fiscalização e demais tarefas 
inerentes até à conclusão da obra.� ------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente também uma informação, datada de 03 de Fevereiro de 2009, dos Serviços 
Técnicos de Obras, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------- 
---- �Centro Paroquial de Vilar Seco � Júri do Procedimento, Acompanhamento do Processo de 
Concurso e Fiscalização. Requerente: Centro Paroquial de Vilar Seco. ------------------------------
---- I. Solicitação do Requerente: --------------------------------------------------------------------------- 
---- Solicita o Centro Paroquial de Vilar Seco à Sr.ª Presidente que autorize os Serviços 
Técnicos a integrar o Júri do Procedimento e a colaborar na elaboração e análise do 
procedimento do concurso, fiscalização da obra e demais tarefas inerentes à �Construção do 
Centro de Dia/Creche, em Vilar Seco�, uma vez que a candidatura para a sua construção foi 
aprovada na generalidade, tendo grandes possibilidades de ser financiada através do programa 
PARES. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Regulamento deste programa prevê ainda um acréscimo de 10% no valor da 
comparticipação caso a obra seja consignada até 30 de Abril de 2009. -------------------------------
---- II. Parecer dos Serviços: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Apesar dos prazos apertados para se proceder ao concurso, escritura do contrato e posterior 
consignação, julga-se que, caso V.ª Ex.ª concorde, com um esforço suplementar por parte destes 
Serviços se consegue satisfazer a pretensão do Centro Paroquial de Vilar Seco. --------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
---- �A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os Serviços Técnicos de Obras desta 
Câmara Municipal a integrar o Júri do Procedimento e a colaborar na elaboração e análise do 
procedimento do concurso, fiscalização da obra e demais tarefas inerentes à �Construção do 
Centro de Dia/Creche, em Vilar Seco�, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------- 
5.9.ACORDO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS E O CENTRO 
PAROQUIAL DE VILAR SECO � APROVAÇÃO  
---- Presente um Acordo a celebrar entre a Câmara Municipal de Nelas e o Centro Paroquial de 
Vilar Seco, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------- 
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---- �Entre a Câmara Municipal de Nelas, representada pela sua Presidente, Dr.ª Isaura Leonor 
Marques Figueiredo Silva Pedro e o Centro Paroquial de Vilar Seco, representado pelo seu 
Presidente, Padre Delfim Dias Cardoso, é acordado o seguinte: ---------------------------------------
---- 1. A Câmara Municipal de Nelas compromete-se, conjuntamente com o Centro Paroquial 
de Vilar Seco, a assegurar o financiamento da parte não comparticipada pelo Programa PARES, 
referente ao investimento necessário para a construção do Centro de Dia/Creche de Vilar Seco. 
---- 2. A proporção de financiamento será aprovada na reunião dos órgãos colegiais das 
representadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. A Câmara Municipal de Nelas tudo fará para que o montante em falta esteja assegurado 
com verbas a incluir no Plano Plurianual de Investimentos.� ------------------------------------------
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Acordo a celebrar entre o Município de 
Nelas e o Centro Paroquial de Vilar Seco, atrás descrito. ----------------------------------------------- 
5.10.ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE AGUIEIRA � ALTERAÇÃO DO 
REGULAMENTO DE TRÂNSITO DA FREGUESIA DE AGUIEIRA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma Minuta de Acta, da Assembleia de Freguesia de Aguieira, que a seguir se 
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Na reunião da Assembleia de Freguesia de Aguieira efectuada no dia vinte do mês de 
Dezembro do ano de mil e oito, foi aprovado em retirar do Largo da Igreja o �sinal de rotunda, 
pôr o sinal obrigatório e sinais de estacionamento proibido a pesados�. Colocar na Rua 
Professor Sampaio, junto ao chafariz, o sinal de �passagem proibida a pesados a 200 metros�. 
Nesta mesma rua Este � Oeste, junto à Rua Serrado, colocar o �sinal de sentido único�. ---------- 
---- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador Dr. José Manuel 
Borges da Silva, aprovar a proposta de alteração ao Regulamento de Trânsito da Freguesia de 
Aguieira, atrás descrita, devendo este assunto ser presente à próxima sessão ordinária da 
Assembleia Municipal de Nelas, para aprovação. -------------------------------------------------------- 
5.11.FUNCIONAMENTO DOS JULGADOS DE PAZ � PROTOCOLO A CELEBRAR 
ENTRE O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E A CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS � 
APROVAÇÃO 
---- Tendo por objectivo regular a instalação, organização e funcionamento do Julgado de Paz 
no Município de Nelas, foi presente à reunião uma proposta de Protocolo, a celebrar entre o 
Ministério da Justiça e a Câmara Municipal de Nelas, que a seguir se transcreve: ------------------
---- �Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os julgados de paz constituem uma forma inovadora de administração da justiça dirigida 
aos Cidadãos e, nessa medida, subordinada aos princípios de proximidade, simplicidade e 
celeridade, em que se reforça a tutela efectiva dos direitos e garantias processuais; ----------------
---- Os julgados de paz estão vocacionados para a participação cívica e responsabilização das 
partes na superação dos conflitos em que intervêm, uma vez que estas podem optar pela 
mediação � meio não adversarial de resolução de litígios � ou pelo julgamento pelo juiz de paz, 
privilegiando-se, em qualquer dos casos, a consensualidade, contribuindo-se, desta feita, 
decisivamente, para a almejada pacificação social; ------------------------------------------------------ 
---- As assinaladas características inerentes aos julgados de paz e o desenvolvimento da sua 
actividade assentam na estreita colaboração entre o Ministério da Justiça e o Poder Local, da 
qual resulta a convergência entre, respectivamente, o dever de administrar a justiça e o de 
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interpretar e acorrer às necessidades e aspirações dos Munícipes; ------------------------------------
---- Os julgados de paz se enquadram, pelas razões assinaladas, no Programa do XVII Governo 
Constitucional, nomeadamente na política desenvolvida pelo Ministério da Justiça, no sentido 
de promover o acesso ao Direito e alargar a oferta do sistema de justiça a novos meios de 
resolução alternativa de litígios, permitindo a resolução de conflitos de forma mais célere e 
económica para as partes do que através da via judicial e em simultâneo promover a 
desjudicialização e consequentemente o descongestionamento dos Tribunais; ----------------------
---- Da última avaliação efectuada, relativamente ao funcionamento dos julgados de paz 
existentes, concluiu-se que estes são eficientes e eficazes, recomendando-se o desenvolvimento 
e reforço da rede dos julgados de paz com vista ao seu alargamento a todo o território nacional; 
---- Das conclusões apresentadas, deliberou o Conselho de Ministros através da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 172/2007, de 6 de Novembro, criar quatro novos julgados de paz em 
2007 e quatro julgados de paz em 2008; ------------------------------------------------------------------ 
---- O Município de Mangualde manifestou vontade em dispor de um julgado de paz, inserido 
no agrupamento de concelhos de Mangualde, Nelas e Carregal do Sal; ------------------------------
---- O Ministério da Justiça, representado pelo Ministro da Justiça, Alberto Costa e o Município 
de Nelas, representado pela sua Presidente da Câmara Municipal, Isaura Pedro, celebram o 
presente protocolo, que se rege pelas cláusulas seguintes: ---------------------------------------------- 
---- PRIMEIRA ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O presente protocolo tem por objecto, regular a instalação, organização e funcionamento do 
Julgado de Paz do Município de Nelas, inserido no agrupamento de concelhos de Mangualde, 
Nelas e Carregal do Sal, que abrange todas as freguesias do Concelho, o qual ficará localizado 
em --------instalações que serão facultadas, para o efeito, pelo Município. --------------------------
---- SEGUNDA ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ao Ministério da Justiça, através do Gabinete de Resolução Alternativa de Litígios, 
compete: -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- a) Proceder ao acompanhamento da instalação e funcionamento do Julgado de Paz; ----------
---- b) Promover a formação dos meios humanos que integram os Serviços de Atendimento e de 
Apoio Administrativo do Julgado de Paz; -----------------------------------------------------------------
---- c) Suportar os encargos relativos à remuneração dos juízes de paz e deslocações em serviço; 
---- d) Elaborar e actualizar, nos termos da lei, a lista dos mediadores que prestam serviço no 
julgado de paz; ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- e) Suportar os encargos decorrentes da actividade dos mediadores; ------------------------------
---- f) Proceder ao acompanhamento pós formativo dos meios humanos;  ---------------------------
---- g) Instalar o sistema informático que permita a gestão integrada do Julgado de Paz; ----------
---- h) Proceder à divulgação do Julgado de Paz. --------------------------------------------------------
---- TERCEIRA ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Compete ao Município de Nelas: ----------------------------------------------------------------------
---- a) Disponibilizar as respectivas instalações, compreendendo designadamente: ----------------
---- - Gabinete dos Juízes de Paz; --------------------------------------------------------------------------- 
---- - Gabinete dos Mediadores; ---------------------------------------------------------------------------- 
---- - Sala de Audiência de Julgamento; ------------------------------------------------------------------- 
---- - Sala de Mediação; -------------------------------------------------------------------------------------- 
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----  - Sala de Pré-mediação; -------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Sala de Testemunhas; ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Sala de Espera; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Sala de Apoio Administrativo; ----------------------------------------------------------------------- 
---- - Sala de Atendimento; ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Realizar e suportar os encargos com a execução das obras destas instalações, dotando-as 
de dignidade, privacidade, climatização e insonorização, consentâneas com a utilização que 
delas é feita; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- c) Dotar as instalações de mobiliário, equipamentos, incluindo o informático, assegurando, 
ainda, a respectiva manutenção; ----------------------------------------------------------------------------
---- d) Dotar as instalações com os meios de segurança adequados; ----------------------------------
---- e) Fornecer os bens consumíveis e documentação técnica necessária; ---------------------------
---- f) Suportar os encargos do abastecimento de água, fornecimento de electricidade e, bem 
assim, as despesas de comunicação; ----------------------------------------------------------------------- 
---- g) Assegurar  a manutenção e limpeza das instalações; --------------------------------------------
---- h) Disponibilizar os meios humanos para os Serviços de Atendimento e de Apoio 
Administrativo e suportar os encargos inerentes à sua remuneração; ---------------------------------
---- i) Suportar os encargos com a aquisição de módulos ou passes de transportes públicos, ou 
facultar o meio de transporte necessário, de forma a permitir a prática do acto de citação ou 
notificação pessoal das partes ou outras deslocações em serviço que se revelem necessárias; ----
--- j) Apoiar a divulgação do Julgado de Paz. ------------------------------------------------------------
---- QUARTA ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Sem prejuízo de eventuais ajustamentos ditados pelas necessidades de funcionamento do 
Julgado de Paz, é este dotado de: --------------------------------------------------------------------------- 
---- a) Um (1) Juiz de Paz; ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- b) Os Mediadores que constam da lista a que se refere o n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 
78/2001, de 13 de Julho; -------------------------------------------------------------------------------------
---- c) Dois (2) elementos no Serviço de Atendimento; -------------------------------------------------
---- d) Um (1) elemento no Serviço de Apoio Administrativo. -----------------------------------------
---- QUINTA -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O horário de funcionamento do Julgado de Paz é das ___ horas às ____ horas e das ___ 
horas ____ às horas, de segunda a sexta-feira. -----------------------------------------------------------
---- 2. O horário de atendimento do Julgado de Paz é das ___ horas às ____ horas e das ___ 
horas ____ às horas, de segunda a sexta-feira. -----------------------------------------------------------
---- SEXTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O presente Protocolo vigora pelo prazo de um ano a contar da data da sua assinatura, 
sendo susceptível de renovação automática por iguais períodos de tempo. --------------------------
---- 2. As partes podem denunciar o presente Protocolo, desde que manifestem expressamente a 
sua vontade, por qualquer forma escrita, com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias em 
relação à data do seu termo. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- SÉTIMA -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O presente Protocolo pode ser objecto de revisão sempre que se verifiquem alterações de 
circunstâncias, imperiosas e fundamentadas, nomeadamente as decorrentes do efectivo 



 
Fls.__________ 

Reunião de 10-02-2009 

 

23 

funcionamento do julgado de paz e de orientações e recomendações acolhidas pelo Ministério 
da Justiça. � ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Protocolo, a celebrar entre o 
Ministério da Justiça e a Câmara Municipal de Nelas, atrás descrita. --------------------------------- 
5.12.PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTECÇÃO CIVIL, DE NELAS � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 20 de Janeiro de 2009, do Gabinete de Protecção Civil 
desta Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------- 
---- �Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil � Consulta Pública. ----------------------- 
---- I � Informação -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para aprovação por parte de V.ª Ex.ª junto em anexo as componentes não reservadas do 
Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil (PMEPC). --------------------------------------- 
---- Caso mereça a aprovação de V.ª Ex.ª, face às directrizes da Resolução n.º 25/2008, de 18 de 
Julho, a elaboração do PMEPC tem que incluir uma fase de consulta pública das componentes 
não reservadas, por um período nunca inferior a 30 dias. -----------------------------------------------
---- II � Parecer dos Serviços -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Face ao exposto, solicito a V.ª Ex.ª que o PMEPC seja sujeito a consulta pública por um 
período de 30 dias. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------  
---- Presente também o Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil, de Nelas, o qual 
fica anexo a esta acta (Anexo II), fazendo dela parte integrante. --------------------------------------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano Municipal de Emergência de 
Protecção Civil, de Nelas e submeter a consulta pública, por um período de 30 dias, as 
componentes não reservadas do referido Plano. ---------------------------------------------------------- 

 
6 � CONTABILIDADE 

 
6.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Janeiro de 2009, no total de 854.509,53 � (oitocentos e cinquenta e quatro mil 
quinhentos e nove euros e cinquenta e três cêntimos), referente a Operações Orçamentais e no 
total de 53.916,08 � (cinquenta e três mil novecentos e dezasseis euros e oito cêntimos), 
referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de 
Contabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.2.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DE 2009 � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal, do ano de 
2009, n.º 1 e às Grandes Opções do Plano para o ano de 2009, n.º 1, as quais ficam anexas a 
esta acta (Anexo III), fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------------- 
6.3.EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR � COMPONENTE SÓCIO-EDUCATIVA. 
PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 23 de Janeiro de 2009, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------- 
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---- �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. Exªs. e posterior 
aprovação a seguinte transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de algumas 
crianças dos Jardins de Infância de Folhadal, Nelas, Santar, Moreira, Vila Ruiva, Aguieira, 
Carvalhal Redondo, Vilar Seco, Vale de Madeiros, Póvoa de Santo António e Canas de 
Senhorim, referente ao ano lectivo de 2008/2009: -------------------------------------------------------
---- Associação de Folhadal: --------------------------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Folhadal: Novembro de 2008 � 646,80 �; TOTAL: 646,80 �; --------
---- Centro Paroquial de Canas de Senhorim: -------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Vale de Madeiros: Dezembro de 2008 � 226,80 �; ---------------------
---- - Jardim de Infância de Lapa do Lobo: Dezembro de 2008 � 207,90 �; --------------------------
---- - Jardim de Infância de Póvoa de Santo António: Dezembro de 2008 � 143,10 �; -------------
---- TOTAL: 577,80 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Santa Casa da Misericórdia: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Santar: Novembro de 2008�546,75 �; Dezembro de 2008- 366,75 �; 
---- - Jardim de Infância de Senhorim: Novembro de 2008 � 335,25 �; Dezembro de 2008 � 
211,50 �; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Moreira: Novembro de 2008 � 373,50�; Dezembro de 2008 � 
200,25 �; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Vila Ruiva: Novembro de 2008- 492,75 �; Dezembro de 2008 � 
330,75 �; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Aguieira: Novembro de 2008 � 177,75 �; Dezembro de 2008 � 
112,50 �; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Carvalhal Redondo: Novembro de 2008 � 321,75 �; Dezembro de 
2008 � 195,75 �; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Vilar Seco: Novembro de 2008 � 465,75 �; Dezembro de 2008 � 
252,00 �. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- TOTAL: 4.383,00 �. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Escola Secundária de Nelas: ----------------------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Nelas: Novembro de 2008 � 1.123,92 �; Dezembro de 2008 � 
604,80 �; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- TOTAL: 1.728,72 �. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ---------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Canas de Senhorim: Novembro de 2008 � 552,72 �; Dezembro de 
2008 � 300,72 �; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- TOTAL: 853,44 �.� --------------------------------------------------------------------------------------
--- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, por 
unanimidade, autorizar o pagamento das verbas referidas, à Associação do Folhadal � Centro 
Social, Cultural e Recreativo, ao Centro Paroquial de Canas de Senhorim, à Santa Casa da 
Misericórdia de Santar, à Escola Secundária de Nelas e ao Agrupamento de Escolas de Canas 
de Senhorim. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6.4.PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS 
RELATIVAMENTE ÀS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO CONCELHO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 23 de Janeiro de 2009, 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 
2008/2009: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim: ----------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Vale de Madeiros: Dezembro de 2008 � 189,00 �; ----------------------------------
---- - 1.º CEB de Lapa do Lobo: Dezembro de 2008 � 488,70 �; --------------------------------------
---- - 1.º CEB de Póvoa de Santo António: Dezembro de 2008 � 202,50 �; --------------------------
---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim - Feira: Dezembro de 2008 � 1.401,30 �; ---------------------
---- TOTAL: 2.281,50 �. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Santa Casa da Misericórdia de Santar: ----------------------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Moreira: Novembro de 2008 � 294,75 �; Dezembro de 2008 � 114,75 �; -------
---- - 1.º CEB de Aguieira: Novembro de 2008 � 533,25 �; Dezembro de 2008 � 267,75 �; ------
---- - 1.º CEB de Vila Ruiva: Novembro de 2008 � 630,00 �; Dezembro de 2008 � 346,50 �; --- 
---- - 1.º CEB de Carvalhal Redondo:Novembro de 2008�992,75 �; Dezembro de 2008�526,50� 
---- - 1.º CEB de Vilar Seco: Novembro de 2008 � 855,00 �; Dezembro de 2008 � 456,75 �; ----
---- - 1.º CEB de Santar: Novembro de 2008 � 776,25 �; Dezembro de 2008 � 380,25 �; ---------
---- - 1.º CEB de Senhorim: Novembro de 2008 � 776,25 �; Dezembro de 2008 � 465,75; -------
---- TOTAL: 7.416,00 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Associação do Folhadal: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB do Folhadal: Novembro de 2008 � 473,00 �; - TOTAL: 473,00 �; ------------------- 
---- Escola Secundária de Nelas: ----------------------------------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Nelas � Serra da Estrela: Novembro de 2008 � 1.268,40 �; Dezembro de 2008 
� 677,04 �; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- TOTAL: 1.945,44 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ---------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim - Fojo: Novembro de 2008 � 335,58 �; Dezembro de 2008 
� 172,45 �; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- TOTAL: 508,03 �; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida (Comparticipações relativas aos alunos 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico no ano lectivo 2008/2009): Setembro de 2008 � 443,47 �; 
Outubro de 2008 � 1.078,47 �; Novembro de 2008 � 1.003,72 �; Dezembro de 2008 � 510,58 �. 
---- TOTAL: 3.036,24 �. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas referidas, ao Centro Social Paroquial de 
Canas de Senhorim, à Santa Casa da Misericórdia de Santar, à Associação do Folhadal � Centro 
Social, Cultural e Recreativo, á Escola Secundária de Nelas, ao Agrupamento de Escolas de 
Canas de Senhorim e ao Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida, de Nelas. -------- 
 

7 � LOTEAMENTOS 
 

7.1.PROCESSO DE LOTEAMENTO N.º 2/2008. REQUERENTE: MIGUEL PAULO 
FERREIRA HENRIQUES. LOCAL DA OBRA: VALE DE SENHORIM � NELAS. 
PERMUTA DE TERRENOS COM ÁREAS IGUAIS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 02 de Fevereiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Processo de Loteamento n.º 2/2008. Requerente: Miguel Paulo Ferreira Henriques. Local 
da obra: Vale de Senhorim � Nelas. ------------------------------------------------------------------------ 
---- O terreno, objecto de intervenção do processo de loteamento acima referido, confina com 
um terreno do domínio privado municipal, no qual está prevista a implantação do Centro 
Educativo de Nelas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Durante a análise do processo de loteamento colocou-se a hipótese de alterar a configuração 
dos terrenos, de modo a que fosse anulado o �bico� que existe, tornando o terreno destinado 
para o Centro Educativo de Nelas, especialmente junto ao campo de jogos, com uma 
configuração mais apropriada. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Assim, estes Serviços propõem uma permuta de áreas iguais (168 m2), de acordo com 
planta anexa, de modo a rectificar o formato dos dois terrenos envolvidos, com o qual o 
loteador concorda. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª.� ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a permuta de terrenos, com áreas iguais 
(168 m2), entre o Município de Nelas e o loteador Miguel Paulo Ferreira Henriques, nos termos 
e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------  
 

8 - OBRAS PARTICULARES 
 
8.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
8.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO 
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---- 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 19 e 30 de Janeiro de 2009, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte 
integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8.1.2.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 19 e 30 de Janeiro de 2009, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte 
integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES 
HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, ENTRADOS NOS 
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO � 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 de 
Urbanização e Edificação no período compreendido entre 19 e 30 de Janeiro de 2009, a qual 
fica anexa à acta (Anexo VI), fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------
8.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES E RECIBOS DE 
ADMISSÃO 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 relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares referente a alvarás de licenças, autorizações e recibos de admissão de comunicação 
prévia, ou suas prorrogações, caducadas, precedidas de audiência prévia, nos termos da alínea 
d), do número 3, do artº. 71º., do Dec.Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com posteriores 
alterações, no período compreendido entre 19 e 30 de Janeiro de 2009, a qual fica anexa à acta 
(Anexo VII), fazendo dela parte integrante. --------------------------------------------------------------
8.3.PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EMISSÃO DE ALVARÁ. PROCESSO N.º 
231/2002. REQUERENTE: JOSÉ NEVES COSTA, DE CASAL SANCHO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 26 de Janeiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Prorrogação do prazo de emissão de alvará. Requerente: José Neves Costa. Local da obra: 
Casal Sancho. Processo n.º 231/2002. --------------------------------------------------------------------- 
---- I � Solicitação do Requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- O requerente efectuou o pedido de prorrogação por mais 20 dias do prazo para requerer a 
emissão do alvará de alteração de moradia que expirou no dia 25 de Janeiro de 2009, devido a 
questões de incumprimento associadas ao empreiteiro inicialmente contratado. --------------------
---- Deste modo, o requerente solicita que a Câmara Municipal de Nelas conceda um prazo de 
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vinte dias para através de outro empreiteiro que não o previsto inicialmente, juntar o alvará de 
construção civil e demais elementos legais. --------------------------------------------------------------- 
---- II � Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os Serviços não se opõem à prorrogação do prazo para emissão do alvará de acordo com o 
pedido efectuado propondo assim a não caducidade do processo em questão, nas condições da 
pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação do prazo para emissão de 
alvará, por mais vinte dias, referente ao processo de obras n.º 231/2002, em que é requerente 
José Neves Costa, de Casal Sancho, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------------------------
8.4.INSTALAÇÃO DE ARMAZENAGEM DE PRODUTOS DERIVADOS DE 
PETRÓLEOS. REQUERENTE: DIRECÇÃO REGIONAL DA ECONOMIA DO 
CENTRO � AUTORIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 2 de Fevereiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Autorização de Localização � Instalação de armazenagem de produtos derivados de 
petróleos � Aprovação. Requerente: Direcção Regional de Economia do Centro. Local da obra: 
Nelas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Solicitação do requerente: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O Ministério da Economia e da Inovação � Direcção Regional da Economia do Centro 
solicita que seja emitido o parecer desta Câmara Municipal relativamente à localização da 
instalação de armazenagem de produtos derivados de petróleo superficial de 40.000 litros da 
empresa Luso Finsa � Indústria e Comércio de Madeiras, S.A., com morada na E.N. n.º 234 � 
Km 92.7, na Zona Industrial I de Nelas. ------------------------------------------------------------------- 
---- II � Enquadramento legal: ------------------------------------------------------------------------------
---- 1. O Decreto-Lei n.º 195/2008, D.R. n.º 193, Série I, de 2008-10-06, procede à terceira 
alteração e à republicação do Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de Novembro, que estabelece os 
procedimentos e define as competências para efeitos de licenciamento e fiscalização de 
instalações de armazenamento de produtos do petróleo e postos de abastecimento de 
combustíveis. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Nos termos do artigo 9.º deste diploma legal, relativo às entidades consultadas, refere 
que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2.1 � São consultadas as entidades cujo parecer seja legalmente exigido; -----------------------
---- 2.2 � Até ao termo do prazo fixado no n.º 2 do artigo anterior, a identidade licenciadora 
envia o pedido às entidades a consultar, para emissão de parecer. ------------------------------------
---- 3. E nos termos do artigo 10.º - Prazos para parecer, cada uma das entidades consultadas 
emite o seu parecer no prazo máximo de 20 dias, não prorrogável. -----------------------------------
---- III. Parecer dos Serviços: -------------------------------------------------------------------------------  
---- 1. Assim, após análise dos documentos entregues, não vejo inconveniente na aprovação da 
localização da instalação. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À superior consideração de Vª. Exª.�.-----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao pedido de autorização 



 
Fls.__________ 

Reunião de 10-02-2009 

 

29 

para instalação de armazenagem de produtos derivados de petróleo superficial de 40.000 litros, 
na empresa Luso Finsa � Indústria e Comércio de Madeiras, S.A., em que é requerente a 
Direcção Regional de Economia do Centro, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------------- 
8.5.PEDIDO DE EMISSÃO DE PARECER PARA INSTALAÇÃO DE UMA 
ACTIVIDADE TEMPORÁRIA DE FABRICAÇÃO DE MISTURAS BETUMINOSAS. 
LOCAL: PEDREIRA �VALE DO BOI�, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO � DIRECÇÃO REGIONAL DE 
ECONOMIA DO CENTRO - APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 04 de Fevereiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de emissão de parecer para instalação de uma actividade temporária de fabricação 
de misturas betuminosas. Registo n.º 1505, de 02/02/2009. Local: Pedreira �Vale do Boi�, em 
Canas de Senhorim. Requerente: Ministério da Economia e da Inovação � Direcção Regional de 
Economia do Centro. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Solicitação do requerente: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O Ministério da Economia e da Inovação � Direcção Regional da Economia do Centro 
solicita que seja emitido o parecer desta Câmara Municipal relativamente à instalação de uma 
actividade temporária de Fabricação de Misturas Betuminosas � Indústria Tipo 2 � pela 
empresa Urbanop � Urbanização e Obras Públicas, Ld.ª, na pedreira �Vale do Boi� da Agrepor 
Agregados � Extracção de Inertes, S.A., em Canas de Senhorim. -------------------------------------
---- Com este licenciamento temporário de uma central móvel de betuminoso pretende-se 
utilizar a matéria-prima existente, os inertes da pedreira. -----------------------------------------------
---- II � Enquadramento legal: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. O Decreto Regulamentar n.º 61/2007, D.R. n.º 89, Série I, de 2007-05-09, altera o 
Regulamento do Licenciamento da Actividade Industrial, aprovado pelo Decreto Regulamentar 
n.º 8/2003, de 11 de Abril. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- 2. Nos termos do artigo 5.º, n.º 12 � Os estabelecimentos industriais dos tipos 2 e 3, com 
actividade temporária, necessitam de autorização de instalação, a emitir pela entidade 
coordenadora, ouvida a respectiva Câmara Municipal, considerando-se parecer favorável a falta 
de resposta no prazo de 10 dias. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1.Após análise dos documentos apresentados, não vejo inconveniente na referida instalação. 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à instalação de uma 
actividade temporária de fabricação de misturas betuminosas, Indústria Tipo 2, pela empresa 
Urbanop � Urbanização e Obras Públicas, Ld.ª, na pedreira �Vale do Boi� da firma Agrepor 
Agregados � Extracção de Inertes, S.A., em Canas de Senhorim, em que é requerente o 
Ministério da Economia e da Inovação � Direcção Regional de Economia do Centro, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------ 
8.6.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE PARA COLOCAÇÃO DE 
DOIS ANÚNCIOS LUMINOSOS MONO-FACE. LOCAL: VALE DE SENHORIM, EM 
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NELAS. REQUERENTE: PINGO DOCE - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, S.A. � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 02 de Fevereiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de licenciamento de publicidade para colocação de dois anúncios luminosos mono-
face. Local: Vale de Senhorim, em Nelas. Requerente: Pingo Doce � Distribuição Alimentar, 
S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- I. Nos termos do disposto no artigo 6.º do Regulamento de Publicidade do Município de 
Nelas, a afixação de publicidade de natureza e finalidade comercial, desde que produzida com 
fins lucrativos, depende de licenciamento prévio da Câmara Municipal. -----------------------------
---- II. Foi solicitado à Sra. Presidente da Câmara o licenciamento para a colocação de dois 
anúncios luminosos, no edifício onde funciona o estabelecimento comercial, conforme o 
descrito nas peças escritas e desenhadas, apresentadas pelo requerente. -----------------------------
---- III. Em conformidade com o disposto no artigo 9.º do mesmo regulamento é da 
competência da Câmara Municipal a decisão final sobre o pedido de licenciamento da 
publicidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------  
---- V. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de 
licenciamento, desde que: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- a) seja cumprido o disposto nas peças escritas e desenhadas apresentadas; ---------------------
---- b) os anúncios apresentem solidez e resistência suficiente, de modo a não causarem perigo 
para os transeuntes do estabelecimento. ------------------------------------------------------------------- 
---- VI. Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros, resultantes das instalação e manutenção dos suportes 
publicitários. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�.---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento de publicidade para 
colocação de dois anúncios luminosos mono-face, sito ao Vale de Senhorim, em Nelas, em que 
é requerente a Firma Pingo Doce � Distribuição Alimentar, S.A., nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
8.7.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2009 - APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 21 de Janeiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários para o ano de 2009. ---------------------------------
---- 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-
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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. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 800, de 20/01/2009 � �Supless�, de Maria Mafalda do Nascimento 
Faria, sito na Av.ª João XXIII, Bloco 4, loja 1, em Nelas, com o horário de funcionamento das 
09:30 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal 
ao domingo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 144, de 06/01/2009 � �Mercearia�, de António Fonseca Correia, 
sito na Rua Direita, n.º 48, em Carvalhal Redondo, com o horário de funcionamento das 07:00 h 
às 22:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao 
domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 23, de 02/01/2009 � �Mini-Mercado Central�, 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 encerramento semanal ao 
domingo a partir das 12:00 h. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 279, de 08/01/2009 � �Café Cruzeiro Bar�, de Carlos Alberto da 
Silva, sito na Rua do Cruzeiro, n.º 43, em Carvalhal Redondo, com o horário de funcionamento 
das 08:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 31, de 02/01/2009 - �Mercearia�, de Severino Santos Carvalho, sito 
no Largo do Poço Santo, n.º 16, na Vila de Senhorim, com o horário de funcionamento das 
08:00 h às 21:00 h, com paragem para almoço das 13:30 h às 14:00 h e sem encerramento 
semanal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 155, de 06/01/2009 - �Pensão Mondego�, sito nas Caldas da 
Felgueira, com horário de funcionamento das 08:00 h às 24:00 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.8.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2009 - APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 21 de Janeiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários para o ano de 2009. ---------------------------------
---- 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 
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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. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 436, de 13/01/2009 � �Nelas Natur�, de Francisco José de Campos, 
sito no Largo Prof. Dr. Veiga Simão, n.º 5, em Nelas, com o horário de funcionamento das 
09:30 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 15:00 h e encerramento semanal 
ao sábado e domingo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 445, de 13/01/2009 � �Neline � Arquitectura e Engenharia, Ld.ª�, 
sito na Urbanização Ruivo, Loja b, R/C, Frente, em Nelas, com o horário de funcionamento 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. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 469, de 13/01/2009 � �Coimbras & Companhia, Ld.ª�, sito na Rua 
Nova, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 08:00 h às 19:00 h, com 
paragem para almoço das 13:00 h às 14:00 h e encerramento semanal ao domingo. --------------- 
---- - Registo de entrada n.º 153, de 06/01/2009 � �Nova Padaria e Pastelaria de Nelas�, sito na 
Rua Sacadura Cabral, em Nelas, com o horário de funcionamento das 07:00 h às 20:00 h, sem 
paragem para almoço e encerramento semanal ao domingo. -------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 387, de 12/01/2009 - �Mercearia�, de Maria Helena Ribeiro da 
Cunha, sito na Rua Cimo do Povo, n.º 20, em Lapa do Lobo, com o horário de funcionamento 
das 07:00 h às 21:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e sem encerramento 
semanal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 388, de 12/01/2009 - �Café�, de Maria Olívia Alves Fernandes, sito 
na Av.ª Sá Carneiro, n.º 38, em Nelas, com horário de funcionamento das 08:00 h às 24:00 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.9.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2009 - APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 21 de Janeiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
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---- �Pedidos de renovação de mapa de horários para o ano de 2009. ---------------------------------
---- 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. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 207, de 08/01/2009 � �Padaria Monteiro�, Cafetaria e depósito de 
pão, sito na Rua da Liberdade, n.º 6, em Nelas, com o horário de funcionamento das 06:00 h às 
02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao domingo. --------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 287, de 08/01/2009 � �Café Sempre Abrir�, sito na Rua do Soito, 
n.º 20, em Vilar Seco, com o horário de funcionamento das 12:00 h às 02:00 h, sextas, sábados 
e vésperas de feriados, das 12:00 h às 04:00 h, sem paragem para almoço e encerramento 
semanal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 280, de 08/01/2009 � �Mini-Mercado�, de Maria Conceição Santos 
L. Henriques, sito na Rua do Vale, n.º 32, em Vilar Seco, com o horário de funcionamento das 
07:00 h às 21:30 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 14:30 h e encerramento semanal 
ao domingo a partir das 11:30 h. --------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 284, de 08/01/2009 � �Café Emigrante�, de Maria Sofia Henriques 
P. A. Freitas, sito na Rua do Emigrante, n.º 5, em Lapa do Lobo, com o horário de 
funcionamento das 08:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ----- 
---- - Registo de entrada n.º 148, de 06/01/2009 - �Mini-Mercado São Pedro�, de Laurinda 
Rodrigues Oliveira Almeida, sito na Rua D. Afonso Henriques, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 08:00 h às 24:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 14:00 h e 
encerramento semanal ao domingo a partir das 13:00 h. ------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 828, de 20/01/2009 - �Tatuagem e Similares�, de José Manuel 
Pereira da Costa, sito no Bairro das Toiças, em Nelas, com horário de funcionamento das 10:00 
h às 00:00 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.10.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2009 � APROVAÇÃO 
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---- Presente uma informação, datada de 23 de Janeiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários para o ano de 2009. ---------------------------------
---- 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. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 937, de 21/01/2009 � �Lucro Nelas�, sito na Rua Sacadura Cabral, 
Loja 4, em Nelas, com o horário de funcionamento 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. --------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 941, de 21/01/2009 � �Oficina de motorizadas�, de José Gouveia 
Figueiredo, sito no Largo Vasco da Gama, em Nelas, com o horário de funcionamento de 
segunda a sexta das 09:00 h às 21:00 h, ao sábados das 09:00 h às 14:00 h, com paragem para 
almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao domingo. -------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 59, de 05/01/2009 � �DistriNelas - Supermercado�, sito no Vale de 
Senhorim ou Areal, 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 16.612, de 31/12/2008 � �Café Petisco Bar�, de Maria Luísa Rocha 
da Cruz Tavares, sito no Bairro das Toiças, em Nelas, com o horário de funcionamento das 
08:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao domingo. -------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.442, de 30/12/2008 - �Café Cervejaria e Mini-Mercado�, de 
Alzira Monteiro Jorge Pimentel Gonçalves, sito na Rua St.º António, n.º 17, na Vila de 
Senhorim, com o horário de funcionamento do Mini-Mercado das 07:00 h às 24:00 h, o Café 
Cervejaria 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 92, de 05/01/2009 - �Mercearia Quatro Esquinas�, sito no Largo 
Francisco Gonçalves, em Nelas, de segunda a sexta com horário de funcionamento das 08:30 h 
às 20:00 h, ao sábado e domingo das 08:30 h às 14:30 h, com paragem para almoço das 13:00 h 
às 14: 30 h e sem encerramento semanal. ----------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V. Exa.� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8.11.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2009 � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 29 de Janeiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários para o ano de 2009. ---------------------------------
---- 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. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 938, de 21/01/2009 � �Frutaria�, de Maria Madalena Fernandes 
Pinheiro, sito 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 16.498, de 30/12/2008 � �Farmácia do Pelourinho�, de Helena 
Catarina Pinho Direito, Unipessoal, Ld.ª, sito na Rua Abade Dourado, n.º 3, em Canas de 
Senhorim, com o horário de funcionamento de segunda a sexta, na semana de disponibilidade, 
das 09:00 h às 23:00 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h e das 15:00 às 23:00 h, ao domingo 
das 09:30 h às 13:00 h e das 15:00 h às 23:00 h e na semana que se encontra em regime normal, 
de segunda a sexta inclusivé das 09:00 h às 19:30 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h e 
encerramento semanal ao domingo e feriados. ----------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1082, de 26/01/2009 -  �Quinquilharia�, de Vera Aurora de Jesus, 
sito na Rua Gago Coutinho, n.º 35, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 
20:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao domingo. --------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.005, de 22/01/2009 � �Talho�, de José Manuel Mendes Matias, 
sito na Rua do Balchã, n.º 7, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 08:00 
h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal à 
segunda-feira. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.006, de 22/01/2009 - �Cabeleireiro�, de Maria Ederlinda Pereira 
G. Sousa, sito na Rua Luís de Camões, n.º 19, em Nelas, com o horário de funcionamento das 
09:00 h às 19:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao Domingo e Segunda.  
---- - Registo de entrada n.º 1.057, de 23/01/2009 - �Casa Santos�, de José António Lopes 
Moreira, sito no Largo Alexandre Herculano, n.º 60, em Nelas, com horário de funcionamento 
de segunda a sexta das 09:00 h às 19:00 h, ao sábado das 09:30 h, com paragem para almoço 
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das 12:30 h às 14: 30 h e encerramento semanal ao domingo. -----------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1.031, de 22/01/2009 - �Venda de Produtos Fitofarmacêuticos�, de 
António Manuel Marques Ramos Pinto, sito na Rua das Casquilhas, n.ºs 31 e 33, em Santar, 
com horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00 h às 19:00 h, ao sábado das 09:00 
h às 12:00 h, com paragem para almoço das 12:00 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

A Presidente, 
 

_______________________________________ 
 

O Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, 
 

__________________________________________ 


