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ACTA N.º 23 
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE NELAS, REALIZADA EM DEZ DE NOVEMBRO DE DOIS 
MIL E NOVE  

 
---- Aos dez dias do mês de Novembro 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, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva 
Pedro, estando presentes os Senhores Vereadores, Dr. Manuel da Conceição Marques, Adelino 
José Borges Amaral, Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, Maria Antónia Ferreira 
Casquilha de Figueiredo, Hélder José Gomes Ambrósio e Dr. Jorge David Sousa Paiva. --------- 

 
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da primeira reunião da Câmara Municipal, 
para o quadriénio de 2009 a 2013, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, 
para efeitos imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral apresentou uma declaração de voto, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Votei favoravelmente a acta da Reunião de 27 de Outubro, apesar de conter uma 
incorrecção, no que diz respeito às declarações do Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição 
Marques, no ponto 1.6 � Delegação de Competências, em resposta à declaração de voto dos 
vereadores do PS. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De facto, o dito Senhor Vereador afirmou que eu próprio havia votado favoravelmente a 
referida delegação de competências em 2005, o que não é verdade e desmenti de pronto. --------
---- É irrelevante o facto de isto não constar em acta. ---------------------------------------------------
---- O importante é clarificar que a evolução do sentido de voto tem a ver com um entendimento 
que faço de que, a delegação de todas as competências que a lei permite � e não apenas aquelas 
que justificam uma melhor agilização de procedimentos, com as quais concordo � resulta, como 
a experiência vem demonstrando, numa diminuição efectiva da importância do trabalho deste 
órgão e do contributo que deveria dar para a resolução dos problemas do Concelho.� -------------
---- Depois de ler a declaração de voto, atrás descrita, a Senhora Presidente da Câmara afirmou 
que, apesar de ter as competências delegadas, haverá sempre transparência na gestão dos  
assuntos da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 250.425,65 � (duzentos e cinquenta mil 
quatrocentos e vinte e cinco euros e sessenta e cinco cêntimos); - De operações extra 
orçamentais: 144.322,38 � (cento e quarenta e quatro mil trezentos e vinte e dois euros e trinta e 
oito cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 

 
---- Não foram apresentados assuntos para serem incluídos na Ordem do Dia. ------------------ 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

ORDEM DO DIA 
 

1 � ÓRGÃOS DA AUTARQUIA 
 

1.1.PROPOSTA DE REGIMENTO DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
NELAS � APRECIAÇÃO E DISCUSSÃO 
---- Presente uma proposta de regimento das reuniões da Câmara Municipal de Nelas, 
apresentada pela Senhora Presidente da Câmara, para apreciação e discussão, que a seguir se 
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------- REGIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS ---------------------
---- O presente Regimento foi elaborado de acordo com o disposto no artigo 64º, n.º1, alínea a), 
da Lei n.º169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de 
Janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 1º - Constituição --------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara Municipal, como órgão executivo colegial do Município, é constituída por um 
Presidente e 6 Vereadores, um dos quais designado Vice-Presidente. --------------------------------
---- Artigo 2º - Reuniões ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. As reuniões da Câmara realizam-se habitualmente nos Paços do Município, podendo 
realizar-se noutros locais do Município, por proposta da Presidente. --------------------------------- 
---- 2. As reuniões da Câmara Municipal são ordinárias e extraordinárias. --------------------------
---- 3. As reuniões ordinárias terão uma periodicidade bimensal, realizando-se, por norma, às 
segundas e últimas terças-feiras de cada mês, no período da tarde, sendo a última de cada mês 
pública, com intervenção do público. ---------------------------------------------------------------------- 
---- 4. A Câmara pode deliberar a realização de outras reuniões públicas. ---------------------------
---- 5. A deliberação referida no número anterior será publicada em edital afixado nos lugares 
de estilo durante os cinco dias anteriores à reunião. ----------------------------------------------------- 
---- 6. Os responsáveis pelos diversos serviços deverão estar presentes às reuniões da Câmara a 
fim de prestarem os esclarecimentos necessários e por convocação da Presidente. -----------------
---- Artigo 3º - Convocação e Agenda das Reuniões ---------------------------------------------------- 
---- 1. Cabe à Presidente da Câmara, além de outras funções que lhe estejam atribuídas, 
convocar, abrir e encerrar as reuniões, estabelecer, distribuir e organizar a Ordem do Dia, dirigir 
os trabalhos e assegurar o cumprimento das leis e a regularidade das deliberações. ----------------
---- 2. A Presidente da Câmara pode, ainda, suspender ou encerrar antecipadamente as reuniões, 
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quando circunstâncias excepcionais o justifiquem, mediante decisão fundamentada, a incluir na 
acta da reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. Na falta ou impedimento da Presidente dirigirá os trabalhos o Vice-Presidente ou, na sua 
falta, o Vereador que ocupe o lugar imediato na lista em que foi eleita a Presidente. --------------
---- 4. A Presidente da Câmara, ou quem a substituir, pode interpor acção judicial e pedir a 
suspensão jurisdicional da eficácia das deliberações tomadas pela Câmara Municipal que 
considere ilegais. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 4º - Ordem do Dia ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Ao estabelecer a Ordem do Dia de cada reunião, a Presidente deve incluir os assuntos 
que para esse fim lhe foram indicados por qualquer Vereador, desde que sejam da competência 
da Câmara Municipal e o pedido seja apresentado por escrito com a antecedência mínima de: --
---- - a) Cinco dias úteis sobre a data da reunião, no caso das reuniões ordinárias; -----------------
---- - b) Oito dias úteis sobre a data da reunião, no caso das reuniões extraordinárias. -------------
---- 2. A Ordem do Dia de cada reunião deve ser entregue a todos os Vereadores com a 
antecedência de, pelo menos, dois dias úteis sobre a data da reunião. --------------------------------
---- 3. Juntamente com a Ordem do Dia deverão ser disponibilizados os documentos que 
habilitem os Vereadores a participar na discussão das matérias dela constante. --------------------  
---- 4. Os documentos que complementem a instrução do processo deliberativo respeitantes aos 
assuntos que integram a ordem de trabalhos, que por razões de natureza técnica ou de 
confidencialidade, ainda que pontual, não sejam distribuídos nos termos do número anterior, 
devem estar disponíveis para consulta, desde o dia anterior à data indicada para a reunião. ------ 
---- 5. Os Serviços só poderão agendar assuntos que tenham prévio despacho para o seu 
agendamento, quer da Presidente, quer dos Vereadores com funções delegadas. -------------------
---- 6. As adendas à Ordem do Dia, quando absolutamente necessárias e urgentes, serão aceites 
desde que sejam aprovadas por, pelo menos, dois terços dos seus membros. ------------------------
---- Artigo 5º - Reuniões Extraordinárias ------------------------------------------------------------------  
---- 1. As reuniões extraordinárias são convocadas nos termos da lei. --------------------------------
---- 2. As reuniões extraordinárias são convocadas com, pelo menos, dois dias úteis de 
antecedência, sendo comunicadas a todos os membros por edital e através de protocolo. ---------
---- 3. As reuniões extraordinárias não têm período de antes da ordem do dia. ----------------------
---- Artigo 6º - Quórum -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A Câmara Municipal só pode deliberar quando esteja presente a maioria do número legal 
dos seus membros. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Quando a Câmara Municipal não puder reunir por falta de �quórum�, a Presidente, ou 
seu substituto, designará outro dia para nova reunião, que tem a mesma natureza da anterior, 
convocando-a de acordo com a lei. ------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 7º - Período de Antes da Ordem do Dia ------------------------------------------------------
---- 1. Nas reuniões ordinárias haverá um período de �Antes da Ordem do Dia�, com a duração 
máxima de 30 minutos, distribuído pelo número total de Vereadores. --------------------------------
---- 2. A Presidente zelará para que o tempo de intervenção seja distribuído proporcionalmente 
pelas diferentes forças políticas, sem prejuízo do disposto do n.º1. -----------------------------------
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---- 3. O tempo de intervenção referido no nº1, deverá ser utilizado para apreciação de assuntos 
gerais de interesse para a autarquia. ------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. Sempre que haja matérias consideradas de inegável importância e interesse, ou ainda, em 
casos de urgência, pode ser suprimido o período de �antes da ordem do dia� mediante 
deliberação da Câmara aprovada por maioria de, pelo menos, dois terços dos seus membros. ----
---- 5. Não poderá haver cedências de tempo entre os Vereadores. ------------------------------------ 
---- Artigo 8º - Período da Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------- 
---- 1. O Período da Ordem do Dia pode incluir um período de apreciação e votação das 
propostas nela constantes e das que forem apresentadas nos termos dos n.º 2, 3 e 4 do presente 
artigo, ou, de igual forma, adoptar-se a metodologia da aprovação seguida à apresentação do 
assunto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. A discussão e votação de propostas não constantes da Ordem do Dia das Reuniões 
Ordinárias, depende da deliberação tomada por, pelo menos, dois terços dos membros 
presentes, que reconheça a urgência de deliberação sobre o assunto. --------------------------------- 
---- 3. Os subscritores de cada proposta, no seu conjunto, dispõem de cinco minutos para a 
apresentar, dispondo cada membro de três minutos no total para a respectiva análise, discussão 
e pedidos de esclarecimento. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. O tempo disponível para cada membro da Câmara não poderá ser cedido a outro. --------- 
---- 5. Havendo várias propostas de deliberação urgente sobre o mesmo assunto, pode a 
Presidente, por sua iniciativa ou por solicitação de qualquer Vereador, suspender a Reunião 
pelo período máximo de dez minutos. ---------------------------------------------------------------------
---- 6. Reaberta a reunião, proceder-se-á à votação das propostas existentes, salvo se a Câmara 
decidir fixar um período para análise e discussão da proposta que resultar de eventual 
harmonização ou fusão. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 9º - Período de Intervenção do Público -------------------------------------------------------  
---- 1. O período de �Intervenção do Público� tem a duração máxima de trinta minutos, 
ocorrendo no final da reunião. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Os cidadãos interessados em intervir para solicitar esclarecimentos terão de fazer, 
antecipadamente, a sua inscrição, com pelo menos 5 dias de antecedência, referindo nome, 
morada e assunto a tratar. Não obstante deste procedimento, será permitido aos cidadãos 
interessados interpelar a Presidente da Câmara, no início dos trabalhos, para fazer a inscrição, 
referindo igualmente os aspectos supracitados. Posto isto, caberá à Câmara decidir a sua 
inclusão na ordem de trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. O período de intervenção aberto ao público será distribuído pelos inscritos, não podendo, 
porém, exceder cinco minutos por munícipe. -------------------------------------------------------------
---- 4. Às reuniões públicas deve ser dada publicidade aos dias, horas e locais da sua realização, 
de forma a garantir o conhecimento dos interessados com uma antecedência de, pelo menos, 
dois dias úteis sobre a data das mesmas. ------------------------------------------------------------------ 
---- 5. A nenhum cidadão é permitido, sob qualquer pretexto, intrometer-se nas discussões e 
aplaudir ou reprovar as opiniões emitidas, as votações feitas e as deliberações tomadas, sob 
pena de ser aplicado o preceituado no n.º 4 do art. 84.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
sua actual redacção. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- 6. A presença nas reuniões públicas de munícipes que apenas pretendam assistir ficará 
condicionada ao espaço existente para o efeito. ----------------------------------------------------------
---- 7. Da acta da reunião, no final, deve constar referência sumária às intervenções do público. 
---- Artigo 10º - Pedidos de esclarecimentos -------------------------------------------------------------- 
---- 1. Os pedidos de esclarecimento dos membros da Câmara devem ser formulados, 
sinteticamente, logo que finda a intervenção que os suscitou e restringem-se à matéria em 
dúvida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- Artigo 11º - Votação ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. As deliberações são tomadas por votação nominal, não contando as abstenções para o 
apuramento da maioria. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. A Presidente vota em último lugar. ----------------------------------------------------------------- 
---- 3. Pode a Câmara deliberar outra forma de votação, caso a caso. ---------------------------------
---- 4. Sempre que se realizem eleições ou estejam em causa juízos de valor sobre 
comportamentos ou de qualidades de qualquer pessoa, as deliberações são tomadas por 
escrutínio secreto salvo se, em caso de dúvida, a Câmara deliberar outra forma de votação. ------
---- 5. Em caso de empate de votação, a Presidente tem voto de qualidade, excepto se a votação 
se tiver efectuado por escrutínio secreto. ------------------------------------------------------------------ 
---- 6. Havendo empate na votação por escrutínio secreto, procede-se imediatamente a nova 
votação e, caso o empate se mantenha, adia-se a deliberação para a reunião seguinte. Se na 
primeira votação dessa reunião se verificar o empate, proceder-se-á a votação nominal. ----------
---- 7. Quando necessária, a fundamentação das deliberações tomadas por escrutínio secreto é 
feita pela Presidente após votação, tendo em conta a discussão que a tiver precedido. -------------
---- 8. Não podem estar presentes, no momento da discussão nem da votação, os membros do 
órgão que se encontrem ou se considerem impedidos. -------------------------------------------------- 
---- Artigo 12º - Declaração de Voto ----------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Finda a votação e anunciado o resultado, poderá qualquer membro da Câmara apresentar, 
por escrito, a sua declaração de voto e as razões que o justifiquem, a qual, se exceder os três 
minutos, deverá ser entregue por escrito. ------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Aqueles que ficarem vencidos na deliberação tomada e fizerem registo da respectiva 
declaração de voto na acta, ficam isentos da responsabilidade que, daquela, eventualmente 
resulte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. Quando se trate de pareceres a dar a outras entidades, as deliberações serão sempre 
acompanhadas das declarações de voto apresentadas. --------------------------------------------------- 
---- Artigo 13º - Faltas e Substituições --------------------------------------------------------------------- 
---- 1. As faltas dadas deverão ser justificadas até ao início da reunião em que se verificam. ----- 
---- 2. A marcação das faltas e a apreciação das justificações compete à Câmara Municipal, 
salvo verificada delegação de competências da Câmara na Presidente, nos termos do art.º 65.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção. -----------------------------------------
---- 3. As faltas que não resultem de impossibilidade derivada da prestação de serviço municipal 
implicam a perda da respectiva senha de presença. ------------------------------------------------------ 
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---- 4. Os membros da Câmara podem fazer-se substituir nos casos de ausência por períodos até 
30 dias, mediante simples comunicação por escrito dirigida à Presidente, na qual são indicados 
os respectivos início e fim. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Artigo 14º - Impedimentos e suspeições -------------------------------------------------------------- 
---- 1. Nenhum membro da Câmara pode intervir em procedimento administrativo ou em acto 
ou contrato de direito público ou privado do Município de Nelas, nos casos previstos no art.º 
44.º do Código do Procedimento Administrativo. ------------------------------------------------------- 
---- 2. A arguição e declaração do impedimento seguem o regime previsto nos artigos 45.º, 46.º 
e 47.º do Código do Procedimento Administrativo. ----------------------------------------------------- 
---- 3. Os membros da Câmara devem pedir dispensa de intervir em procedimento 
administrativo quando ocorra circunstância pela qual possa razoavelmente suspeitar-se da sua 
isenção ou da rectidão da sua conduta, designadamente quando ocorram as circunstâncias 
previstas no art. 48.º do Código do Procedimento Administrativo. ------------------------------------
---- 4. À formulação do pedido de dispensa e à decisão sobre a escusa ou suspeição aplica-se o 
regime constante dos artigos 49.º e 50.º do Código do Procedimento Administrativo. -------------
---- Artigo 15º - Actas ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Será lavrada acta que registe o que de essencial se tiver passado nas reuniões, indicando, 
designadamente: a data e o local da reunião, as presenças e as faltas verificadas, os assuntos 
apreciados, as deliberações tomadas, a forma e o resultado das respectivas votações, bem como 
o facto de a acta ter sido lida e aprovada. ----------------------------------------------------------------- 
---- 2. Os membros da Câmara que ficarem vencidos na deliberação podem fazer constar da acta 
o seu voto de vencido e as razões que o justifiquem. ---------------------------------------------------- 
---- 3. As actas ou o texto das deliberações mais importantes ou urgentes podem ser aprovadas 
em minuta no final das reuniões, desde que tal seja deliberado pela maioria dos membros 
presentes, sendo assinadas, após aprovação, pela Presidente e por quem as lavrou. ----------------
---- 4. As deliberações da Câmara só se tornam executórias depois de aprovadas as respectivas 
actas ou depois de assinadas as minutas, quando assim tenha sido deliberado. ---------------------- 
---- Artigo 16º - Entrada em vigor ------------------------------------------------------------------------- 
---- O presente regimento entra em vigor no dia ___ de ___________ de 2009.� ------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara explicou a proposta apresentada, realçando o facto de a 
última inspecção ordinária à Câmara Municipal de Nelas ter apontado, como uma falha, a falta 
do regimento aprovado das reuniões da Câmara Municipal e que na presente reunião ia ser, 
finalmente, analisada a proposta de regimento. ---------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que no inicio do anterior 
mandato, houve uma proposta apresentada numa reunião da Câmara, para apreciação, a qual 
foi, por unanimidade, retirada dessa reunião, para ser apresentada uma nova proposta, 
melhorada, para ser discutida novamente. ----------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que, nessa altura, o Executivo Municipal tinha a 
sua proposta e ficou à espera que os Senhores Vereadores da Oposição dessem o seu contributo 
para a nova proposta, do qual o Executivo Municipal ficou à espera durante três anos. -----------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou, que nessa proposta inicial, havia 
a questão polémica das gravações, ou não, das reuniões. Afirmou também que, em relação à 
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proposta actual, os Senhores Vereadores do Partido Socialista, não concordam com a duração 
do tempo do Período de Antes da Ordem do Dia, visto não verem vantagem na redução do 
tempo de 60 para 30 minutos. Também afirmou que, em relação ao Período de Intervenção do 
Público, era limitadora a forma de inscrição do Público. ----------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara, leu o artigo referente à inscrição dos interessados em 
intervir no Período de Intervenção do Público, que a seguir se transcreve: ----------------------- ---
---- �Os cidadãos interessados em intervir para solicitar esclarecimentos terão de fazer, 
antecipadamente, a sua inscrição, com pelo menos 5 dias de antecedência, referindo nome, 
morada e assunto a tratar. Não obstante deste procedimento, será permitido aos cidadãos 
interessados interpelar a Presidente da Câmara, no início dos trabalhos, para fazer a inscrição, 
referindo igualmente os aspectos supracitados. Posto isto, caberá à Câmara decidir a sua 
inclusão na ordem de trabalhos.� --------------------------------------------------------------------------- 
---- Seguidamente, o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, em nome dos Senhores 
Vereadores do Partido Socialista, apresentou uma proposta de alteração da proposta apresentada 
pela Senhora Presidente, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------
---- �Por entendermos que a utilização do Período de Antes da Ordem do Dia para apreciação 
de assuntos gerais de interesse para a autarquia, se reveste de grande importância política e para 
a gestão do município e como tal, não deve haver constrangimentos formais que, na prática 
limitem ou impeçam a livre expressão e o exercício da democracia, propomos que a duração 
máxima deste período seja fixada em 60 minutos, de acordo com o disposto na lei (Art.º 86.º, 
do Decreto-Lei n.º 169/99). --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, propomos que passem a ter a seguinte redacção: -------------------------------------------
---- - O n.º 1, do art.º 7.º: �Nas reuniões ordinárias haverá um período de �Antes da Ordem do 
Dia�, com a duração máxima de 60 minutos, igualmente distribuído pelo número total de 
Vereadores que se inscrevam para intervir�. -------------------------------------------------------------- 
---- - Suprimir o n.º 4, do art.º 7.º, porque o seu conteúdo contraria o referido Art.º 86.º, do 
Decreto-Lei n.º 169/99, que diz: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- �Em cada sessão ordinária dos órgãos autárquicos há um período de antes da ordem do dia, 
com a duração máxima de sessenta minutos, para tratamento de assuntos gerais de interesse 
para a autarquia.� --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De igual modo, o período de �Intervenção do Público� deve ser utilizado para os cidadãos 
exporem livremente os seus assuntos, de forma a poderem ser-lhes prestados os esclarecimentos 
solicitados. Também nesta matéria, entendemos que não deve haver constrangimentos formais 
que, na prática limitem ou impeçam a livre expressão e o exercício dos direitos de cidadania, 
pelo que propomos que passe a ter a seguinte redacção: ------------------------------------------------
---- - O n.º 2, do art.º 9.º: Os cidadãos interessados em intervir para solicitar esclarecimentos, 
terão de fazer a sua inscrição no inicio dos trabalhos. Nessa altura, sempre que haja público 
presente na sala, a Presidente da Câmara deve interpelar os presentes, para proceder à sua 
inscrição.� ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, rebateu a 
proposta apresentada pelo Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, afirmando que o 
Período de Antes da Ordem do Dia, deve ter um tempo máximo de 60 minutos, logo deve ser 
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menos de 60 minutos e que o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral não podia 
ultrapassar esses 60 minutos, porque isso seria ilegal. --------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que o Senhor Vice-Presidente da 
Câmara estava a levantar uma cortina de fumo e que ele tinha proposto o que estava na lei. -----
---- Posta à votação a proposta apresentada pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista, foi 
a mesma rejeitada, com cinco votos contra, da Senhora Presidente da Câmara e dos Senhores 
Vereadores, Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, 
Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva e dois votos a 
favor, dos Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral e Hélder José Gomes Ambrósio. 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas afirmou que votou contra a 
proposta apresentada pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista porque as alterações 
propostas não faziam qualquer sentido. ------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que 
quando um legislador faz uma lei, faz também a sua regulamentação, através de regimento, para 
assim os órgãos terem a sua vontade própria e que era ilegal, o Período de Antes da Ordem do 
Dia, ter mais de 60 minutos. Afirmou, ainda, que em relação ao problema da inscrição dos 
cidadãos, o publico podia-se inscrever no inicio da reunião, mas se fossem cinco dias antes, os 
serviços podiam estudar os pedidos de esclarecimento e assim responder ao público de uma 
forma mais esclarecedora. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Seguidamente, foi posta à votação a proposta de regimento das reuniões da Câmara 
Municipal de Nelas, apresentada pela Senhora Presidente da Câmara, tendo a mesma sido 
aprovada, com cinco votos a favor, da Senhora Presidente da Câmara e dos Senhores 
Vereadores, Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, 
Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. Jorge David Sousa Paiva e dois votos 
contra dos Senhores Vereadores, Adelino José Borges Amaral e Hélder José Gomes Ambrósio.  
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que os Senhores Vereadores do 
Partido Socialista votaram contra a proposta do regimento apresentada pela Senhora Presidente 
da Câmara, porque entendiam que o regimento não podia limitar o exercício de cidadania dos 
vereadores e do público. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Seguidamente, o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, em nome dos Senhores 
Vereadores do Partido Socialista, leu a declaração de voto, que a seguir se transcreve: -----------
---- �Votamos contra a Proposta de Regimento das Reuniões de Câmara, por não terem sido 
atendidas as propostas de alteração que fizemos e que, em nosso entender, seriam fundamentais 
para garantir a livre expressão dos vereadores e dos cidadãos e o exercício da democracia e dos 
direitos de cidadania.� --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara declarou que se regozijava com a aprovação do 
Regimento das Reuniões de Câmara e que lamentava que, só na presente data, isso tenha sido 
possível. Afirmou também que não será coarctada a intervenção do Público, visto que os 
cidadãos interessados poder-se-ão, também, inscrever no início de cada reunião. ----------------- 
 

2 � OBRAS PÚBLICAS 
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2.1.CONSTRUÇÃO DA ROTUNDA NA MATA DAS ALMINHAS, EM NELAS � 
EXPROPRIAÇÃO � ABÍLIO MANUEL ALBUQUERQUE NEVES GOUVEIA � 
RATIFICAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da Senhora Presidente, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Concordo. Pague-se, nos termos do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro.� ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- exarado na informação, datada de 27 de Outubro de 2009, do Técnico Superior, Dr. Luís 
Costa, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Construção da Rotunda na Mata das Alminhas ---------------------------------------------------- 
---- - Para a construção da Rotunda na Mata das Alminhas, em Nelas, estes serviços 
contactaram Abílio Manuel Albuquerque Neves Gouveia, contribuinte n.º 102682151, residente 
na Rua das Padeiras, n.º 15, 3520 Nelas, que acordou ceder o terreno necessário nas seguintes 
condições: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 

 Com a construção da Rotunda é ocupada a área de 41 m2 num terreno 
rústico localizado junto do Parque São Miguel. ---------------------------  

 
 

410,00 � Terreno 41 m2 10,00 �  
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Atendendo 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.� ----------------------------  
2.2.DESIGNAÇÃO DO JÚRI PARA CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA A 
FORMAÇÃO DE CONTRATOS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 30 de Outubro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Designação do júri para condução dos procedimentos para a formação de contratos. --------
---- I. O Art.º 67.º, do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29/01, obriga na que os procedimentos para a formação de contratos sejam conduzidos por 
um júri, constituído da seguinte maneira: ----------------------------------------------------------------- 
---- 1 � Salvo no caso de ajuste directo em que tenha sido apresentada uma única proposta, os 
procedimentos para a formação de contratos são conduzidos por um júri, designado pelo órgão 
competente para a decisão de contratar, composto, em número ímpar, por um mínimo de três 
membros efectivos, um dos quais presidirá, e dois suplentes. ------------------------------------------ 
---- 2 � O número 2 do mesmo artigo permite que �Os titulares do órgão competente para a 
decisão de contratar podem ser designados membros do júri�. ---------------------------------------- 
---- II. Nestes termos, propõe-se a seguinte constituição para o referido júri, para aprovação por 
parte de V.ª Ex.ª: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Presidente � Dr. Manuel da Conceição Marques; -------------------------------------------------
---- - Membro efectivo � Eng.º Luís Adelino Guerra Almeida Ferreira; ------------------------------
---- - Membro efectivo � Eng.ª Susana Maria Daniel Abrantes Mesquita; ---------------------------
---- - Suplente 1: - Eng.º João Luís Borges de Almeida Ferreira; --------------------------------------
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---- - Suplente 2: - Eng.ª Paula Alexandra Lopes Sampaio; --------------------------------------------
---- - Secretário: - António Manuel Neves da Costa. ----------------------------------------------------
---- (De acordo com o n.º 5, do Art.º 68.º do CCP, o júri pode designar um secretário de entre o 
pessoal dos serviços da entidade adjudicante, com a aprovação do respectivo dirigente 
máximo). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, designar para júri para condução dos procedimentos 
para a formação de contratos, nos termos do art.º 67.º, do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
Janeiro, os elementos constantes na informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.  
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, não votou 
este ponto por ser parte integrante do júri designado. ---------------------------------------------- 
 

3 � ZONAS INDUSTRIAIS 
 
3.1.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � PEDIDO DE CEDÊNCIA DE TERRENO. 
REQUERENTE: BEIRACER � DISTRIBUIDORA DE REFRIGERANTES E 
CERVEJAS, LD.ª � RATIFICAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, datado de 20 de Outubro de 2009, que anula a cedência de um terreno deliberada em 
reunião de Câmara de 12 de Novembro de 1996 e aprova a cedência de um lote de terreno, nas 
condições habituais, que abaixo se indicam, num dos parques industriais existentes no 
Concelho, com a área de, aproximadamente, 5.000 m2, para instalação de um armazém para 
distribuição alimentar e bebidas, que a seguir se transcreve: ----------------------------------  
---- �Concordo. Agende-se para a próxima reunião para ratificação�, --------------------------------
---- exarado na informação do Técnico Superior, Dr. Luis Costa, datada de 19 de Outubro de 
2009, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------- 
---- �Zona Industrial de Nelas � Pedido de cedência de terreno. Requerente: Beiracer � 
Distribuidora de Refrigerantes e Cervejas, Ld.ª ---------------------------------------------------------- 
---- 1 � Solicitação da Empresa ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Solicitou a firma Beiracer � Distribuidora de Refrigerantes e Cervejas, Ld.ª, contribuinte n.º 
502939079, com sede na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, 3525-076 Canas de Senhorim, a 
cedência de um lote de terreno num dos Parques Industriais existentes no Concelho, com a área 
de aproximadamente 5.000 m2 para instalação de um Armazém para Distribuição Alimentar e 
Bebidas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em reunião ordinária realizada em 12 de Novembro de 1996 a Câmara Municipal de Nelas, 
deliberou autorizar a cedência do Lote n.º 14, na Zona Industrial de Canas de Senhorim, com a 
área de 2.888 m2. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Entretanto a firma informa que a área cedida é insuficiente para as actuais pretensões da 
instalação, solicitando a cedência de uma parcela com a área aproximada de 8.000 m2. -----------
---- 2 � Parecer dos Serviços -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Neste sentido estes serviços informam que tem na Zona Industrial de Nelas I, (Lado 
Topack), uma parcela de terreno com a área aproximada de 7.500 m2, identificada na planta de 
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localização em anexo, que poderá ser cedida nas condições habituais. -------------------------------
---- Caso V.ª Ex.ª concorde, solicito a anulação da cedência deliberada em 12 de Novembro de 
1996 e a satisfação do actual pedido. ---------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se à consideração de V.ª Ex.ª a superior decisão. ----------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
---- As condições de venda são as seguintes: ------------------------------------------------------------- 
---- 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 � EDUCAÇÃO E CULTURA 
 

4.1.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: SALETE DO ROSÁRIO MIRANDA 
FREITAS � COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE ESCOLAR DO 
SEU EDUCANDO RAFAEL MIRANDA COSTA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta, datada de 06 de Outubro de 2009, de Salete do Rosário Miranda 
Freitas, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Dr.ª Isaura Pedro -------------------------------------------------------------------------- 
---- Venho por este meio pedir que me ajude a pagar o passe entre Nelas e Mangualde porque 
em Nelas não há o curso que o meu educando frequenta (Mecânico de Automóvel).� -------------
---- Presente também uma informação, datada de 13 de Outubro de 2009, da Técnica Superior 
de Serviço Social, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------- 
---- �Comparticipação de passe escolar. ------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com a informação prestada pelos Serviços Administrativos das Escolas 
Secundária de Nelas e do Ensino Básico/S Eng.º Dionísio Augusto Cunha, de Canas de 
Senhorim, informo V.ª Ex.ª que no seu elenco de cursos para o ano lectivo de 2009/2010 o 
Curso de Construção e Reparação de Veículos a Motor � 9.º Ano de Escolaridade � não 
funciona no Concelho de Nelas, pelo que o aluno Rafael Miranda Costa foi encaminhado para a 
Escola Secundária c/3.º Ciclo Felismina Alcântara, em Mangualde. Deste modo, o Município 
deverá comparticipar em 50% da totalidade do passe escolar entre Nelas � Mangualde � Nelas. 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara, atendendo ao desenvolvimento social, à carência económica da família e à 
informação da Técnica Superior de Serviço Social, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, 
autorizar que o encargo com o transporte escolar do aluno Rafael Miranda Costa seja suportado 
em 50% pela Autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------
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4.2.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: MARIA ISAURA FERREIRA GAIO 
PINTO � COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE ESCOLAR DA SUA 
EDUCANDA ANA ISABEL FERREIRA MORAIS PINTO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta, datada de 02 de Outubro de 2009, de Maria Isaura Ferreira Gaio Pinto, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------------- 
---- Maria Isaura Ferreira Gaio Pinto, portadora do B.I. n.º 10727424, moradora no Bairro das 
Cocarinhas, n.º 15, em Nelas, vem por este meio requerer o subsídio de transporte para a minha 
educanda Ana Isabel Ferreira Morais Pinto, em virtude de o curso que vai frequentar não existir 
nas Escolas de Nelas.� --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente também uma informação, datada de 13 de Outubro de 2009, da Técnica Superior 
de Serviço Social, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------- 
---- �Comparticipação de passe escolar. ------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com a informação prestada pelos Serviços Administrativos das Escolas 
Secundária de Nelas e do Ensino Básico/S Eng.º Dionísio Augusto Cunha, de Canas de 
Senhorim, informo V.ª Ex.ª que no seu elenco de cursos para o ano lectivo de 2009/2010 o 
Curso Profissional de Técnico de Apoio à Infância � 11.º Ano de Escolaridade � não funciona 
no Concelho de Nelas, pelo que a aluna Ana Isabel Ferreira Morais Pinto foi encaminhado para 
a Escola Secundária c/3.º Ciclo Felismina Alcântara, em Mangualde. Deste modo, o Município 
deverá comparticipar em 50% da totalidade do passe escolar entre Carvalhal Redondo � 
Mangualde � Carvalhal Redondo. -------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara, atendendo ao desenvolvimento social, à carência económica da família e à 
informação da Técnica Superior de Serviço Social, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, 
autorizar que o encargo com o transporte escolar da aluna Ana Isabel Ferreira Morais Pinto seja 
suportado em 50% pela Autarquia. ------------------------------------------------------------------------- 
4.3.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: ROSA MARIA NISA DOS SANTOS 
COELHO � COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE ESCOLAR DA 
SUA EDUCANDA JOANA ALEXANDRA NIZA MENDES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta, datada de 06 de Outubro de 2009, de Rosa Maria Nisa dos Santos 
Coelho, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------------- 
---- Venho por este meio pedir a V.ª Ex.ª subsídio para o passe escolar da minha filha Joana 
Alexandra Niza Mendes, que frequenta o 11.º Ano na Escola Secundária Felismina Alcântara, 
em Mangualde. As aulas tiveram inicio no dia 15 de Setembro de 2009.� --------------------------- 
---- Presente também uma informação, datada de 14 de Outubro de 2009, da Técnica Superior 
de Serviço Social, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------- 
---- �Comparticipação de passe escolar. ------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com a informação prestada pelos Serviços Administrativos das Escolas 
Secundária de Nelas e do Ensino Básico/S Eng.º Dionísio Augusto Cunha, de Canas de 
Senhorim, informo V.ª Ex.ª que no seu elenco de cursos para o ano lectivo de 2009/2010 o 
Curso de Técnico de Apoio à Infância não funciona no Concelho de Nelas, pelo que a aluna 
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Joana Alexandra Niza Mendes foi encaminhada para a Escola Secundária c/3.º Ciclo Felismina 
Alcântara, em Mangualde. Deste modo, o Município deverá comparticipar em 50% da 
totalidade do passe escolar entre Carvalhal Redondo � Mangualde � Carvalhal Redondo. --------
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, atendendo ao desenvolvimento social, à carência económica da família e à 
informação da Técnica Superior de Serviço Social, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, 
autorizar que o encargo com o transporte escolar da aluna Joana Alexandra Niza Mendes seja 
suportado em 50% pela Autarquia. ------------------------------------------------------------------------- 
4.4.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: ARMANDO DIAS ANTUNES � NÃO 
COMPARTICIPAÇÃO DO VALOR DO PASSE ESCOLAR DE SEU EDUCANDO 
HUGO ALEXANDRE FERREIRA RIBEIRO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta, datada de 07 de Outubro de 2009, de Armando Dias Antunes, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------------
---- Eu, Armando Dias Antunes, portador do B.I n.º 16764, por Lisboa, morador na Rua da 
Lameira, n.º 88, Póvoa de Santo António, 3525-543 Canas de Senhorim, Encarregado de 
Educação de Hugo Alexandre Ferreira Ribeiro, matriculado no 10.º D, n.º 5, do Ensino 
Profissional Técnico de Electrotécnica Electrónica, na Escola Secundária de Carregal do Sal, 
venho por este meio solicitar a V.ª Ex.ª se digne conceder comparticipação a que tiver direito 
nos transportes entre a Póvoa de Santo António e Carregal do Sal, visto este curso não estar a 
ser administrado no Concelho de Nelas.� ----------------------------------------------------------------- 
---- Presente também um e-mail, datado de 08 de Setembro de 2009, enviado pela Tesouraria da 
Escola Secundária/3, de Carregal do Sal, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 
---- �Venho por este meio informar V.ª Ex.ª que os transportes dos alunos dos Cursos 
Profissionais, residentes no Concelho de Nelas, são comparticipados na íntegra pela Escola 
Secundária/3, de Carregal do Sal. Informo ainda que os transportes serão pagos mediante 
apresentação do recibo comprovativo da liquidação.� ---------------------------------------------------   
---- Presente ainda uma informação da Técnica Superior de Serviço Social, datada de 14 de 
Outubro de 2009, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------- 
---- �Comparticipação de passe escolar. ------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com a informação prestada pelos Serviços Administrativos das Escolas 
Secundária de Nelas e do Ensino Básico/S Eng.º Dionísio Augusto Cunha, de Canas de 
Senhorim, informo V.ª Ex.ª que no seu elenco de cursos para o ano lectivo de 2009/2010 o 
Curso Profissional Técnico de Electrotecnia Electrónica � 10.º ano de escolaridade � não 
funciona no Concelho de Nelas, pelo que o aluno Hugo Alexandre Ferreira Ribeiro foi 
encaminhado para a Escola Secundária/3, de Carregal do Sal. -----------------------------------------
---- De acordo com o esclarecimento prestado pela Tesouraria dessa Escola (em anexo a esta 
informação), os transportes dos alunos dos Cursos Profissionais, residentes no Concelho de 
Nelas, são comparticipados na íntegra pela Escola Secundária de Carregal do Sal, mediante a 
apresentação dos recibos comprovativos do transporte utilizado. -------------------------------------
---- Deste modo, o Município não deverá comparticipar o passe escolar do aluno supracitado. --
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, não comparticipar o valor do passe escolar do aluno 
Hugo Alexandre Ferreira Ribeiro, nos termos e de acordo com a informação da Técnica 
Superior de Serviço Social, atrás descrita. ---------------------------------------------------------------- 
 

5 � DIVERSOS 
 
5.1.SPORTING CLUBE DE SANTAR � RELATÓRIO E CONTAS DA ÉPOCA 
2008/2009 � CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício, datado de 02 de Outubro de 2009, do Sporting Clube de Santar, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------- 
---- Envio de contas ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Direcção do Sporting Clube de Santar vem por este meio informar que em anexo 
apresenta as contas relativas à época 2008/09, aprovadas em Assembleia-Geral do dia 10 de 
Agosto de 2009, assim como o envio do plano e orçamento para a época de 2009/10.� -----------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas congratulou-se por mais 
uma associação apresentar à Câmara Municipal, as suas contas, o que prova a sua transparência.  
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, em nome dos Senhores Vereadores do 
Partido Socialista, leu a declaração, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------
---- �Em face do Relatório e Contas da Época 2008/2009, apresentado pelo Sporting Clube de 
Santar, presente a esta reunião de Câmara, os vereadores do Partido Socialista congratulam-se 
por esta associação, de forma simples e clara, trazer ao conhecimento da Câmara, informações 
sobre a sua gestão e situação financeira, justificando desta forma, a aplicação dos subsídios 
recebidos e dando cumprimento à lei, postura que nos apraz registar. --------------------------------
---- Registamos também com agrado que, na elaboração do Orçamento e Plano de Actividades 
para a próxima época, é visível a preocupação em ajustar o nível da despesa à nova realidade de 
contenção e rigor derivada da situação económica global e da autarquia em particular. -----------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou, também, que iria fazer chegar ao 
Senhor Presidente da Direcção do Sporting Clube de Santar uma fotocópia da declaração atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.2.CPCJ � COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE NELAS � 
PROGRAMA FÉRIAS EM ACÇÃO � AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 200/09, datado de 02 de Outubro de 2009, da CPCJ � Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens de Nelas, que a seguir se transcreve: --------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------- 
---- Agradecimento � Programa �Férias em Acção� ----------------------------------------------------- 
---- Venho, por este meio, em meu nome pessoal e da Comissão de Protecção de Crianças e 
Jovens de Nelas, apresentar a V.ª Ex.ª os nossos agradecimentos pela colaboração prestada, 
nomeadamente na integração das crianças propostas, no Programa �Férias em Acção�, 
dinamizado pela Autarquia, bem como na prestação gratuita dos respectivos almoços diários. ---
---- Foi possível, desta forma, proporcionar às referidas crianças um período de segurança e de 
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lazer importantes para o bem-estar, que lhes é devido.� ------------------------------------------------
----- A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------- 
5.3.FUNDAÇÃO LAPA DO LOBO � FELICITAÇÕES � CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício, datado de 12 de Outubro de 2009, da Fundação Lapa do Lobo, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Ex.m.ª Senhora Dr.ª Isaura Pedro, Digníssima Presidente da Câmara Municipal de Nelas --
---- Felicitações ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Registamos com grande satisfação a reeleição de V.ª Ex.ª como Presidente da Câmara 
Municipal de Nelas, cumprindo-nos apresentar as nossas mais calorosas felicitações pela 
brilhante vitória pessoal alcançada no escrutínio do dia 11 de Outubro. Esta vitória terá sido 
seguramente o resultado de um trabalho muito sério realizado em todo o concelho e ainda o 
reconhecimento por uma grande dedicação da parte de V.ª Ex.ª à Causa Pública. ------------------
---- Não podemos ainda deixar de referir a forma muito digna e de grande elevação cívica como 
V.ª Ex.ª conduziu a campanha eleitoral. ------------------------------------------------------------------- 
---- Finalmente, reiteramos os nossos agradecimentos pelo grande interesse que V.ª Ex.ª 
enquanto Presidente da Câmara Municipal de Nelas, sempre demonstrou pelo projecto da 
Fundação Lapa do Lobo e bem assim pela boa colaboração sempre prestada. ----------------------
---- Este é um projecto em marcha acelerada, pelo que, muito em breve, contamos poder levar 
muito mais longe a cooperação entre esta Fundação e as diversas entidades autárquicas, cívicas 
e sociais do Concelho de Nelas. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Reiterando as nossas felicitações, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração.� ---
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------   
5.4.IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE AVEIRO � 
COMEMORAÇÃO DO 50.º ANIVERSÁRIO DA IGREJA � AGRADECIMENTO � 
CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício, datado de 07 de Outubro de 2009, da Igreja Evangélica Assembleia de 
Deus de Aveiro, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------- 
---- �À Câmara Municipal de Nelas. À atenção da Ex.m.ª Sr.ª Presidente, Dr.ª Isaura Pedro ----- 
---- Comemoração do 50.º aniversário da Igreja --------------------------------------------------------- 
---- Ainda que tardiamente e, apresentando as nossas desculpas pelo facto, vimos apresentar os 
nossos agradecimentos pela cedência do Cine Teatro, no dia 23 de Maio deste ano, para a 
celebração em assunto. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Reiteramos os nossos agradecimentos e, com consideração subscrevemo-nos.� ---------------
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------
5.5.CASA DO BENFICA DE CANAS DE SENHORIM � VOTOS DE PARABÉNS � 
CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício, datado de 21 de Outubro de 2009, da Casa do Benfica, de Canas de 
Senhorim, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------- 
---- Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ---------------------------------------- 
---- Serve a presente para endereçar a V.ª Ex.ª e restantes membros da Câmara os nossos 
parabéns, congratulando-nos com a vossa reeleição. ---------------------------------------------------- 
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---- Vimos por este meio também agradecer toda a ajuda por vós prestada a esta associação.� ---
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
5.6.PROPOSTA DO NOVO REGULAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE 
NELAS � APROVAÇÃO 
---- Presente a proposta do novo Regulamento do Cemitério Municipal, a qual fica anexa a esta 
acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques deu uma breve 
explicação sobre o assunto em análise, realçando que se fizeram algumas correcções 
relativamente à anterior proposta do novo Regulamento do Cemitério Municipal de Nelas. ------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do novo Regulamento do 
Cemitério Municipal de Nelas 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. --------- 
 

6 � CONTABILIDADE 
 

6.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Outubro de 2009, no total de 1.141.735,41 � (um milhão cento e quarenta e 
um mil setecentos e trinta e cinco euros e quarenta e um cêntimos), referente a Operações 
Orçamentais e no total de 60.496,64 � (sessenta mil quatrocentos e noventa e seis euros e 
sessenta e quatro 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, para o ano de 
2009, n.ºs 29, 30 e 31 e às Grandes Opções do Plano para o mesmo ano de 2009, n.ºs 27, 28 e 
29, as quais ficam anexas a esta acta (Anexo II), fazendo dela parte integrante. -------------------- 
6.3.EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR � COMPONENTE SÓCIO-EDUCATIVA. 
PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 29 de Outubro de 2009, da Técnica Superior de 
Educação, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------- 
---- �Educação Pré-Escolar � Componente Sócio-Educativa � Pagamento de refeições às 
entidades fornecedoras. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No âmbito do Programa de Alargamento e Expansão da Rede Pré-Escolar e de acordo com 
a Lei nº. 5/97 e o Dec.Lei nº. 147/97, este Serviço sugere para apreciação de V. 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, referentes ao ano lectivo de 2009/2010: ------------------------------------------------------ 
---- Centro Paroquial de Canas de Senhorim: ------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Vale de Madeiros: Setembro de 2009 � 407,70 �; ---------------------- 
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---- - Jardim de Infância de Lapa do Lobo: Setembro de 2009 � 94,50 �; ---------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Póvoa de Santo António: Setembro de 2009 � 72,90 �; ----------------
---- - Jardim de Infância de Aguieira: Setembro de 2009 � 148,50 �; -------------------------------- 
---- TOTAL: 723,60 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Santa Casa da Misericórdia: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Santar: Setembro de 2009 � 345,00 �; ----------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Senhorim: Setembro de 2009 � 330,00 �; --------------------------------
---- - Jardim de Infância de Moreira: Setembro de 2009 � 165,00 �; ---------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Vila Ruiva: Setembro de 2009 � 227,50 �; ------------------------------
---- - Jardim de Infância de Carvalhal Redondo: Setembro de 2009 � 285,00 �; --------------------
---- - Jardim de Infância de Vilar Seco: Setembro de 2009 � 347,50 �; -------------------------------
---- - Jardim de Infância de Folhadal: Setembro de 2009 � 377,50 �; ---------------------------------
---- TOTAL: 2.077,50 �. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Escola Secundária de Nelas: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Nelas: Setembro de 2009 � 638,40 �; -------------------------------------
---- TOTAL: 638,40 �. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ---------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Canas de Senhorim: Setembro de 2009 � 450,24 �; --------------------
---- TOTAL: 450,24 �.� ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas referidas, 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. -------------------------------------------------------- 
6.4.PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS 
RELATIVAMENTE ÀS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO CONCELHO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 29 de Outubro 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 
2009/2010: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim: ----------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Vale de Madeiros: Setembro de 2009 � 326,70 �; -----------------------------------
---- - 1.º CEB de Lapa do Lobo: Setembro de 2009 � 634,50 �; ---------------------------------------
---- - 1.º CEB de Póvoa de Santo António: Setembro de 2009 � 294,30 �; ---------------------------
---- - 1.º CEB de Aguieira: Setembro de 2009 � 351,00 �; ---------------------------------------------
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---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim - Feira: Setembro de 2009 � 2.081,70 �; ----------------------
---- TOTAL: 3.688,20 �. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Santa Casa da Misericórdia de Santar: ---------------------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Moreira: Setembro de 2009 � 195,00 �; ----------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Vila Ruiva: Setembro de 2009 � 482,50 �; -------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Carvalhal Redondo: Setembro de 2009 � 670,00 �; ---------------------------------
---- - 1.º CEB de Vilar Seco: Setembro de 2009 � 767,50 �; -------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Santar: Setembro de 2009 � 465,00 �; ------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Senhorim: Setembro de 2009 � 582,50 �; --------------------------------------------
---- TOTAL: 3.162,50 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Escola Secundária de Nelas: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB de Nelas � Serra da Estrela: Setembro de 2009 � 742,56 �; -------------------------- 
---- TOTAL: 742,56 �; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ---------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim � Fojo: Setembro de 2009 � 148,09 �; ------------------------
---- TOTAL: 148,09 �; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida (Comparticipações relativas aos alunos 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico no ano lectivo 2009/2010): Setembro de 2009 � 936,11 �; --------
---- TOTAL: 936,11 �.� -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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, 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 - OBRAS PARTICULARES 
 
7.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI N.º 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
7.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido 
entre 06 e 30 de Outubro de 2009, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo dela parte 
integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7.1.2.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 
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entre 06 e 30 de Outubro de 2009, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte 
integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7.1.3.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 06 e 30 de Outubro de 2009, a qual 
fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. --------------------------------------------
7.2.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 caducidade dos alvarás de licenças, 
autorizações e recibos de admissão de comunicação prévia, ou suas prorrogações, caducadas, 
precedidas de audiência prévia, constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares, nos termos da alínea d), do número 3, do artº. 71º., do Dec.Lei nº. 555/99, de 16 de 
Dezembro, com posteriores alterações, no período compreendido entre 06 e 30 de Outubro de 
2009, a qual fica anexa à acta (Anexo VI), fazendo dela parte integrante. --------------------------- 
7.3.ACTOS, DECISÕES OU AUTORIZAÇÕES, PROFERIDOS PELA SENHORA 
PRESIDENTE, NO PERÍODO DE GESTÃO, NOS TERMOS DO N.º 2, DO ARTIGO 3.º, 
DA LEI N.º 47/2005, DE 29 DE AGOSTO � RATIFICAÇÃO 
 ---- Presente uma informação, datada de 28 de Outubro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Aprovação de processos de obras, nos termos do n.º 2, do artigo 3.º. da Lei n.º 47/2005, de 
29/08 � Ratificação ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I � Enquadramento legal: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A Lei n.º 47/2005, de 29 de Agosto � Estabelece o regime de gestão limitada dos órgãos 
das autarquias locais e seus titulares. Assim, a Assembleia da República decreta, nos termos da 
alínea c), do artigo 161.º, da Constituição, o seguinte � Artigo 3.º. -----------------------------------
----- - Presidentes de Câmara Municipal e Presidentes de Junta de Freguesia - ---------------------
---- N.º 1 � Sem prejuízo do disposto no número seguinte, durante o período de gestão caducam 
as delegações de competência que tenham sido aprovadas pelo órgão executivo colegial para o 
respectivo presidente. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- N.º 2 � Nos casos em que o Presidente de Câmara ou de Junta de Freguesia se tenha 
recandidatado e seja declarado vencedor do acto eleitoral não se aplica o disposto no número 
anterior, podendo o titular do cargo continuar a exercer normalmente as suas competências, 
ficando, no entanto, os respectivos actos, decisões ou autorizações sujeitos a ratificação do novo 
executivo na primeira semana após a sua instalação, sob pena de nulidade. -------------------------
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---- N.º 3 � Os actos, decisões ou autorizações dos Presidentes de Câmara ou de Junta de 
Freguesia praticados nos termos referidos no número anterior devem fazer referência expressa à 
precariedade legalmente estabelecida. --------------------------------------------------------------------- 
---- II. Parecer dos Serviços: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim, no âmbito do n.º 2, do artigo 3.º, da Lei n.º 47/2005, de 29/08, relativo ao período 
compreendido entre 12/10/2009 e 27/10/2009, proponho a ratificação do acto de aprovação dos 
processos de obras enumeradas na lista fornecida pelos Serviços Administrativos da Divisão de 
Obras Municipais e que estão descritas na informação seguinte. -------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
---- Presente também, outra informação, datada de 26 de Outubro de 2009, dos Serviços 
Administrativos da Divisão de Obras Municipais, que a seguir se transcreve: ----------------------  
---- �Ratificação de actos, decisões ou autorizações, proferidos pela Senhora Presidente, no 
período de gestão, nos termos do n.º 2, do artigo 3.º, da Lei n.º 47/2005, de 29/08 -----------------
---- Em relação ao assunto em epígrafe, informo que foram aprovados por despacho da Senhora 
Presidente, em regime de delegação, os seguintes processos de obras: -------------------------------
---- 1. Processo de Obras n.º 88/2009, de José Carlos Figueiredo Silvério e outros, aprovado por 
despacho de 13/10/2009; ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Processo de Obras n.º 54/2007, de André Miguel Lopes Sousa, aprovado por despacho de 
13/10/2009; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. Processo de Obras n.º 128/2009, de Carlos Alberto Loureiro Marques, aprovado por 
despacho de 13/10/2009; ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 4. Processo de Obras n.º 122/2009, de Mariana Alexandra Pinto, aprovado por despacho de 
16/10/2009; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 5. Processo de Obras n.º 129/2009, de Maria Fernanda Martins Silva, aprovado por 
despacho de 16/10/2009; ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 6. Processo de Obras n.º 122/2008, de António Jorge Costa Gomes, aprovado por despacho 
de 16/10/2009; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 7. Processo de Loteamento n.º 1/2004, de Pedro Filipe Fernandes e Outro, aprovado por 
despacho de 20/10/2009; ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 8. Processo de Obras n.º 102/2009, de Joaquim Marques Sousa � Comércio de Móveis, 
Ld.ª, aprovado por despacho de 20/10/2009; -------------------------------------------------------------
---- 9. Processo de Obras n.º 169/2008, de Marco Paulo Ávila Baltazar, aprovado por despacho 
de 20/10/2009.� ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar os actos, decisões ou autorizações, 
proferidos pela Senhora Presidente, no período de gestão, compreendido entre 12 de Outubro de 
2009 e 27 de Outubro de 2009, nos termos do n.º 2, do artigo 3.º, da Lei n.º 47/2005, de 29 de 
Agosto e nos termos e de acordo com as informações dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descritas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.4.LICENCIAMENTO ADMINISTRATIVO � PEDIDO DE DEMOLIÇÃO DE 
EDIFÍCIO DE ARRUMOS/GARAGEM E INSTALAÇÃO DE UM POSTO DE 
ABATECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS DE GASOLINAS E GASÓLEOS. 
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PROCESO N.º 72/2009. REQUERENTE: PINGO DOCE � DISTRIBUIÇÃO 
ALIMENTAR, S.A. LOCAL DA OBRA: NELAS 
A) APROVAÇÃO, OU NÃO, DA LOCALIZAÇÃO; 
B) APROVAÇÃO, OU NÃO, DA CONVOCAÇÃO DE UMA VISTORIA; 
C) APROVAÇÃO, OU NÃO, DO PROJECTO DE ARQUITECTURA  
---- Presente uma informação, datada de 28 de Outubro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Licenciamento Administrativo � Pedido de demolição de edifício de arrumos/garagem e 
instalação de um posto de abastecimento de combustíveis líquidos de gasolinas e gasóleos. 
Processo n.º 72/2009. Requerente: Pingo Doce � Distribuição Alimentar, S.A. Local da obra: 
Nelas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- I. Pretensão: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. No dia 26/05/2009, com registo de entrada n.º 7019, o requerente, Pingo Doce � 
Distribuição Alimentar, S.A., �na qualidade de futura arrendatária�, solicita a aprovação do 
projecto de arquitectura da construção de um posto de abastecimento de combustíveis líquidos e 
gasóleos, com dois tanques subterrâneos, de 60,00 m3 cada e duas bombas electrónicas 
multiline, pelo prazo de 20 anos. --------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Helena Maria Prata Martins, na qualidade de proprietária do imóvel, declara autorizar a 
sociedade a licenciar o posto de abastecimento, de acordo com declaração apresentada. ----------
---- 3. O terreno apresentado possui 750,00 m2, com área coberta de 96,00 m2, destinado a 
garagem, arrumos e escritórios. No dia 25/02/2009 registou-se um arresto, na certidão predial 
da Conservatória, n.º 3279/19960416, a favor da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Terras de 
Viriato, CRL. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. No dia 18/08/2009, com registo de entrada n.º 11.669, apresentou uma alteração ao 
projecto inicial, de forma a contemplar uma nova proposta de circulação. Em 28/09/2009 
apresenta novo aditamento, de forma a respeitar a notificação efectuada através do nosso ofício 
n.º 4298, de 04/09/2009. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Instrução do processo (n.º 11.º, da Portaria n.º 232/2009, de 11/03): - Está conforme; ----
---- III. Apreciação do projecto de arquitectura (n.º 1, do artigo 20.º, do D.L. n.º 555/99, de 
16/12, com posteriores alterações): ------------------------------------------------------------------------ 
---- - a) Conformidade com o Regulamento do PDM de Nelas: ---------------------------------------
---- A pretensão localiza-se em Espaço Urbano 1 (Vila de Nelas), zona residencial R1, de 
acordo com a Secção II, do Título III, conjugada com a alínea a), do ponto 5, do artigo 28.º, do 
Regulamento do PDM de Nelas, aprovado em Resolução do Conselho de Ministros n.º 66/93 � 
Está conforme; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - b) Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública � Está conforme; -----------
---- - c) Aspecto exterior, inserção urbana, paisagística � Está conforme; ----------------------------
---- - d) Outras normas e regulamentos em vigor � Está conforme; -----------------------------------
---- - e) Outras informações relevantes: De acordo com o nosso ofício n.º 4298, de 04/09/2009, 
foi solicitado: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A declaração apresentada por Helena Maria Pratas Martins não confere titularidade ao 
Pingo Doce � Distribuição Alimentar, S.A. ---------------------------------------------------------------
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---- - Assim sendo, a empresa requerente apresenta um contrato de arrendamento urbano a 
prazo certo para fins não habitacionais, em que o contrato fica suspenso de emissão do alvará 
de licença de construção do PA pela Câmara Municipal e do levantamento do arresto e seu 
cancelamento na Conservatória do Registo Predial de Nelas. ------------------------------------------
---- 2. O arresto inscrito na certidão predial da Conservatória n.º 3279/19960416, no dia 
25/02/2009, a favor da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Terras de Viriato, CRL, impede 
qualquer realização de obras no prédio. ------------------------------------------------------------------- 
---- - A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Terras, CRL, apresenta uma declaração em que 
informa não ver inconveniente na realização de obras, independentemente do arresto. ------------
---- 3. De acordo com a Portaria n.º 362/2005, D.R. n.º 65, Série I-B, de 2005-04-04 � Altera o 
Regulamento de Construção e Exploração de Postos de Abastecimento de Combustíveis, anexo 
à Portaria n.º 131/2002, de 9 de Fevereiro, artigo 9.º, as entradas e saídas de postos de 
abastecimentos devem poder ser acessíveis directamente da via pública por vias de sentido 
único exclusivamente adstritas ao seu funcionamento, ou às actividades complementares do 
posto de abastecimento, que se denominam por vias de ligação, podendo, no entanto, ser 
acessíveis por outras vias. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- - A empresa requerente alega que as vias de ligação acessíveis por outras vias poderão ser 
definidas como arruamentos privados e uma declaração de autorização de passagem pelo 
terreno confinante, datada de 23/09/2009. ---------------------------------------------------------------- 
---- 4. A proposta de execução de rampas no passeio público deverá ser precedida de 
apresentação de orçamento, para que, caso seja aprovada, servirá para determinar o valor da 
caução a apresentar para a correcta execução dos trabalhos. ------------------------------------------- 
---- - A empresa requerente pretende remodelar o passeio público, numa extensão de 15 metros, 
com a execução de uma rampa, com um orçamento de 4.500,00 �. -----------------------------------
---- 4 � Enquadramento Jurídico: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Decreto-Lei n.º 302/2001, D.R. n.º 272, Série I-A, de 2001-11-23- Estabelece o novo 
quadro legal para a aplicação do Regulamento de Construção e Exploração de Postos de 
Abastecimentos de Combustíveis. -------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Decreto-Lei n.º 260/2002, D.R. n.º 271, Série I-A, de 2002-11-23- Transfere para as 
Câmaras Municipais o licenciamento de áreas de serviço que se pretende instalar na rede viária 
municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - A Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, estabelece no artigo 17.º, n.º 2, alínea c), que é da 
competência dos órgãos municipais o licenciamento de áreas de serviço que se pretenda instalar 
na rede viária municipal. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. Portaria n.º 362/2005, D.R. n.º 65, Série I-B, de 2005-04-04 � Altera o Regulamento de 
Construção e Exploração de Postos de Abastecimento de Combustíveis, anexo à Portaria n.º 
131/2002, de 9 de Fevereiro. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. Portaria n.º 131/2002, D.R. n.º 34, Série I-B, de 2002-02-09 � Aprova o Regulamento de 
Construção e Exploração de Postos de Abastecimento de Combustíveis. ----------------------------
---- 5. 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 
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instalações de armazenamento de produtos do petróleo e postos de abastecimento de 
combustíveis. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 6. Nos termos do Artigo 5.º, do 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 � Licenciamento municipal: ------------------------------------------------------------------- 
---- - N.º 1 � É da competência das Câmaras Municipais: ----------------------------------------------
---- - Alínea b) O licenciamento de postos de abastecimento de combustíveis não localizados 
nas redes viárias regional e nacional: ---------------------------------------------------------------------- 
---- - N.º 2 � Os procedimentos administrativos de instalação, construção, reconstrução, 
ampliação, alteração, conservação e exploração das instalações de armazenamento e dos postos 
de abastecimento de combustíveis seguem a tramitação aplicável à respectiva operação 
urbanística nos termos dos n.ºs 1, 2 e 3, do artigo 4.º e do n.º 3, do artigo 6.º, do regime jurídico  
da urbanização e da edificação (RJUE). ------------------------------------------------------------------- 
---- - Artigo 7.º - Processo de licenciamento: ------------------------------------------------------------- 
---- - 1 � A entidade promotora apresenta o pedido de licenciamento à entidade competente, a 
quem incumbe a instrução do respectivo processo. ------------------------------------------------------
---- - 2 � A instrução do processo de licenciamento poderá incluir a consulta a outras entidades 
nos termos do artigo 9.º, bem como a realização de vistorias. ----------------------------------------- 
---- - Artigo 12.º - Vistorias --------------------------------------------------------------------------------- 
---- - 1 � As vistorias têm em vista o cumprimento dos regulamentos aplicáveis e, em geral, a 
garantia da segurança de pessoas e bens e são efectuadas pela entidade licenciadora ou por uma 
comissão por ela constituída para o efeito, nos termos estabelecidos na portaria a que se refere o 
artigo 4.º, sendo lavrado auto das respectivas conclusões. ---------------------------------------------- 
---- - 2 � A comissão de vistorias é convocada pela entidade licenciadora, com a antecedência 
mínima de 10 dias sobre a data da realização da vistoria. ----------------------------------------------- 
---- - 3 � A vistoria inicial destina-se a avaliar o local, podendo ser impostas condições e prazos 
julgados convenientes para a construção e exploração das instalações. -------------------------------
---- - 4 � A convocatória para a vistoria inicial deve ser emitida até 10 dias após a recepção dos 
pareceres das entidades consultadas. ----------------------------------------------------------------------- 
---- 5- Parecer da CCDR: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- No dia 21/10/2009, com registo n.º 14.912, deu entrada o parecer n.º 166, de 06/10/2009, 
emitido pela CCDR do Centro, relativo à questão do arresto do prédio objecto deste processo de 
licenciamento, conforme documento em anexo, no qual informa que: -------------------------------
----- - �� o que importa averiguar é se a operação urbanística pretendida é de molde a diminuir 
as garantias que se pretendam acautelar com o arresto.� ------------------------------------------------
---- - �No caso presente, terá de se avaliar se a operação urbanística pretendida diminui o valor 
patrimonial do bem arrestado. Se assim for, como é, aliás, avançado em informação dos 
próprios serviços camarários, transcritos no ofício, então, deve considerar-se que se encontra 
diminuída a legitimidade do requerente, devendo ser negada a pretensão.� --------------------------
---- 6 � Análise da Pretensão: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- O posto de abastecimento de combustíveis obriga à demolição do edifício de 
garagem/arrumos existente no local e, posteriormente, a instalação dos equipamentos que 
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constituem o posto. A entrada principal efectua-se através da Avenida da Liberdade, a cerca de 
35 metros da entrada da rotunda do �Milenium� que poderá vir a afectar a amenidade de 
circulação, fluidez e a sua capacidade, conforme planta �Lay-Out 01ª � esc. 1/500�, em anexo. -
---- Prevê-se outra entrada secundária e a única saída através da zona de circulação circundante 
do parque de estacionamento comercial do Pingo Doce, tendo esta entidade apresentado 
declaração de autorização de passagem, conforme documentação anexa. ---------------------------- 
---- 1. Face ao exposto, deixo à consideração de V.ª Ex.ª: ----------------------------------------------
---- a) A aprovação, ou não, da localização do Posto de Abastecimento de Combustível, bem 
como dos acessos previstos e remodelação do passeio público existente. ---------------------------- 
---- b) A convocação, ou não, de uma vistoria inicial a realizar pela Comissão Municipal e pela 
ANPC. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Caso V.ª Ex.ª não julgue necessária a realização da referida vistoria, deixo à consideração 
de V.ª Ex.ª a aprovação, ou não, do projecto de arquitectura de instalação do Posto de 
Abastecimento de Combustível, bem como da demolição do edifício existente. --------------------
---- 3. Caso V.ª Ex.ª delibere aprovar o projecto de arquitectura, a empresa requerente deverá 
apresentar a certidão de registo comercial da Conservatória do Pingo Doce � Distribuição 
Alimentar, S.A. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Visto que a empresa requerente pretende efectuar o acesso pelo artigo 3893-P, pertencente a 
IMORETALHO � Gestão de Imóveis, S.A., deverá apresentar uma planta de implantação com 
a delimitação do artigo 3893-P e respectiva certidão de registo predial emitida pela 
Conservatória. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nesta situação, deverá também apresentar os seguintes projectos de engenharia de 
especialidades: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Projecto de estabilidade que inclua o projecto de escavação e contenção periférica; --------- 
---- - Fichas electrotécnicas e respectiva declaração de responsabilidade; ----------------------------
---- - Projecto de instalação de gás, visado por entidade inspectora; ---------------------------------- 
---- - Projecto de redes prediais de água e esgotos; ------------------------------------------------------ 
---- - Projecto de águas pluviais; ---------------------------------------------------------------------------- 
---- - Projecto de arranjos exteriores; ---------------------------------------------------------------------- 
---- - Projecto de instalações telefónica e de infra-estruturas de telecomunicações, caso preveja a 
sua utilização; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Projecto de segurança contra incêndios; ------------------------------------------------------------ 
---- - Termos de responsabilidade pela elaboração dos projectos acima mencionados, -------------
---- - Termo de responsabilidade pela direcção técnica da obra. ---------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
---- A pedido da Senhora Presidente da Câmara, o Senhor Eng.º Luís Almeida deu uma breve 
explicação sobre o assunto. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Conceição Marques, afirmou que, 
com base na lei, o pedido podia ser indeferido por ser inestético e por isso alterar a estética da 
paisagem do local e por o acesso às bombas de combustível ser feito através da E.N. n.º 231, 
Nelas � Viseu, pelo que a fila de veículos que aquele acesso provocaria, seria perigoso e 
estrangularia o trânsito naquela via. ------------------------------------------------------------------------ 
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---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que tinha dificuldade em fazer 
apreciações técnicas, mas que lhe parecia não haver prejuízo no trânsito, visto que a experiência 
demonstrava que em Nelas não se verificam filas de trânsito no acesso às bombas de gasolina. 
Afirmou também que, em termos de estética, isso era um conceito muito subjectivo e nesse 
aspecto também não via problemas. Afirmou, ainda, que devia haver concorrência entre os dois 
hipermercados e visto que o Ecomarché já explorava umas bombas de gasolina, então a Câmara 
não devia impedir a instalação de bombas de gasolina no Pingo Doce e que ele, Vereador 
Adelino José Borges Amaral, ia votar favoravelmente a localização das bombas de gasolina 
solicitadas. Afirmou, ainda, que o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Manuel da 
Conceição Marques, devia ter a coragem de apresentar uma proposta de resolução para o 
assunto em análise. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva questionou o Senhor Eng.º Luis de 
Almeida acerca do traço contínuo existente na via pública, naquele local, o qual lhe prestou 
alguns esclarecimentos. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que ia votar contra 
a localização das bombas de gasolina, mas que não se opunha a uma futura reapreciação do 
projecto, visto que devido à fluidez do trânsito, principalmente na época das vindimas, ficava 
em causa a segurança dos peões e do trânsito em geral e entendia que o promotor devia fazer 
alterações ao projecto. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que subscrevia as palavras do Senhor Vereador 
Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas e que lhe fazia confusão ver um camião cisterna a 
atravessar um parque de estacionamento, ficando em causa a segurança das pessoas. Afirmou, 
também, que, em seu entender, este tipo de equipamento não deve ser instalado no perímetro 
urbano e que ia votar contra a localização das bombas de gasolina, embora esteja receptiva a 
um novo tipo de projecto. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral propôs que fosse aprovada a localização 
das bombas de gasolina, com algumas restrições, nomeadamente no que se referia à passagem 
dos camiões cisternas naquele local. Voltou, ainda, a afirmar que em Nelas não havia filas de 
trânsito intermináveis, provocadas pelos veículos que queiram aceder às bombas de 
combustíveis já existentes na Vila. ------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que, pela sua experiência de médica, durante 25 
anos no Centro de Saúde de Nelas, podia afirmar que naquele local, na época das vindimas, tem 
havido atropelamentos. Afirmou, ainda, que devia haver uma alteração ao projecto. --------------
---- Posta à votação a localização das bombas de gasolina, a instalar no Hipermercado Pingo 
Doce � Distribuição Alimentar, S.A., foi a mesma rejeitada, com cinco votos contra, da Senhora 
Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores, Dr. Manuel da Conceição Marques, Dr. 
Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, Maria Antónia Ferreira Casquilha de Figueiredo e Dr. 
Jorge David Sousa Paiva e duas abstenções, dos Senhores Vereadores, Adelino José Borges 
Amaral e Hélder José Gomes Ambrósio. ------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara afirmou que votou contra a localização da instalação 
das bombas de gasolina, pois, para além das condicionantes indicadas na informação dos 
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Serviços Técnicos de Obras, também entendia que essa instalação era inestética para o local. ---
---- De seguida, foi feito um intervalo de cerca de 10 minutos. ------------------------------------- 
7.5.COMISSÕES DE VISTORIA DIVERSAS � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 02 de Novembro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Comissão de vistorias diversas - Aprovação -------------------------------------------------------- 
---- 1. No seguimento do acto eleitoral autárquico de 11/10/2009, proponho a aprovação de V.ª 
Ex.ª a constituição das comissões de vistorias enumeradas em anexo. --------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª� ----------------------------------------------------------------- 
---- �Comissão de Vistorias --------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Edifícios de Habitação e outros � nº. 2, do artº. 65º., do Dec.Lei nº. 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado pela Lei nº. 60/2007, de 04/09: ----------------------------------------------------- 
---- - Engº. Luis Adelino Guerra Almeida Ferreira; ------------------------------------------------------
---- - Engº. João Luis Borges de Almeida Ferreira; ------------------------------------------------------ 
---- - Alberto Manuel Moreira. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Substituto: António Pereira Borges. ----------------------------------------------------------------- 
---- 2 - Edificações em más condições de Segurança ou de Salubridade � nº. 1, do artº. 90º., do 
Dec.Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei nº. 60/2007, de 04/09: ------------------
---- - Engº. Luis Adelino Guerra Almeida Ferreira; ------------------------------------------------------
---- - Engº. João Luis Borges de Almeida Ferreira; ------------------------------------------------------
---- - Alberto Manuel Moreira. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Substituto: António Pereira Borges. ----------------------------------------------------------------- 
---- 3 � Estabelecimentos de Alojamento Local � n.º 5, do art.º 3, da Portaria n.º 517/2008: ------
---- - Engº. João Luis Borges de Almeida Ferreira; ------------------------------------------------------ 
---- - Alberto Manuel Moreira. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Substituto: António Pereira Borges. ----------------------------------------------------------------- 
---- 4 - Empreendimentos Turísticos � nº. 2, do artº. 36º., do Dec.Lei nº. 39/2008, de 07/03, 
alterado pelo Dec.Lei nº. 228/2009, de 14/09: ------------------------------------------------------------
---- - Engº. João Luis Borges de Almeida Ferreira; ------------------------------------------------------
---- - Alberto Manuel Moreira. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Substituto: António Pereira Borges. ----------------------------------------------------------------- 
---- 5 - Instalação e Funcionamento dos Recintos, Espectáculos e Divertimentos Públicos � nº. 
2, do artº. 6º., do Dec.Lei nº. 309/2002, de 16 de Dezembro, alterado pelo Dec.Lei n.º 268/2009, 
de 29/09: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Engº. João Luis Borges de Almeida Ferreira; ------------------------------------------------------ 
---- - Drª. Susana Maria Rabaça Teixeira Henriques; ---------------------------------------------------- 
---- - Alberto Manuel Moreira. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Substituto: António Pereira Borges. ----------------------------------------------------------------- 
---- 6 - Recepção provisória e definitiva das obras de urbanização � nº. 2, do artº. 87º., do 
Dec.Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/2007, de 04/09: ------------------
---- - Engº. João Luis Borges de Almeida Ferreira; ------------------------------------------------------
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---- - Drª. Susana Maria Rabaça Teixeira Henriques; ----------------------------------------------------
---- - Alberto Manuel Moreira. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 7 � Instalações de armazenamento de produtos de petróleo e instalação de abastecimento de 
combustíveis líquidos e gasosos derivados do petróleo, adiante designados por postos de 
abastecimento de combustíveis � artº. 12º., do Dec.Lei nº. 267/2002, de 26 de Novembro, 
alterado pelo Dec.Lei n.º 195/2008, de 06/10: ------------------------------------------------------------
---- - Engº. João Luis Borges de Almeida Ferreira; ------------------------------------------------------
---- - Drª. Susana Maria Rabaça Teixeira Henriques; ----------------------------------------------------
---- - Alberto Manuel Moreira. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 8 � Regime de Exercício da Actividade Industrial (REAI) � Indústrias do Tipo 3 � 
Exploração de actividade agro-alimentar que utilize matéria-prima de origem animal � n.º 6, do 
artigo 42.º, do Dec.Lei n.º 209/2008, de 29/10: ----------------------------------------------------------
---- - Eng.º Luis Adelino Guerra Almeida Ferreira; ------------------------------------------------------
---- - Engº. João Luis Borges de Almeida Ferreira; ------------------------------------------------------
---- - Alberto Manuel Moreira.� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, nomear os elementos das Comissões de Vistorias, 
constantes na informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------- 
7.6.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE DE TRÊS SETAS 
DIRECCIONAIS. LOCAL: CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: HELENA 
CATARINA PINHO DIREITO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 03 de Novembro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Licença de publicidade � Três setas direccionais. Registo n.º 8.187, de 18/06/2009. Local: 
Canas de Senhorim. Requerente: Helena Catarina Pinho Direito. ------------------------------------- 
---- I. Solicitação do Requerente: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Foi solicitado autorização de afixação de três setas direccionais, para publicitar a 
actividade de farmácia que a requerente exerce em Canas de Senhorim. -----------------------------
---- II. Enquadramento legal: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas é da competência 
da Câmara Municipal a decisão final sobre o pedido de licenciamento de publicidade. ------------
---- III. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Visto que o prazo de 15 dias para emissão de parecer da Junta de Freguesia de Canas de 
Senhorim, poderá considerar-se haver concordância por parte desta entidade. ----------------------
---- 3. Assim sendo, deixo à consideração de V.ª Ex.ª a aprovação, ou não, da afixação das 
placas de pré-aviso, nos locais assinalados. --------------------------------------------------------------- 
---- Caso seja autorizado, deverá respeitar as dimensões das placas existentes no local e não 
deverá afectar a segurança rodoviária e não apresentar disposições, formatos ou cores que 
possam confundir-se com as placas de sinalização de tráfego ou ter capacidades reflectoras. ----
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento de publicidade para 
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colocação de três setas direccionais, sitas em Canas de Senhorim, em que é requerente Helena 
Catarina Pinho Direito, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
7.7.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE UM TOLDO JUNTO AO 
ESTABELECIMENTO. LOCAL: SITO NO LUGAR PEDRINHO, EM VILAR SECO. 
REQUERENTE: MIGUEL JOSÉ FERNANDES GOMES � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 19 de Outubro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de licenciamento de um toldo junto ao estabelecimento. Local: Sito no lugar 
Pedrinho, em Vilar Seco. Requerente: Miguel José Fernandes Gomes. ------------------------------ 
---- I. Pretensão: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Deu entrada nesta Câmara Municipal, sob o registo n.º 14.389, de 13/10/2009, o pedido de 
licenciamento para colocação de um toldo com as seguintes dimensões: 2,60 m x 0,80 m x 0,80 
m, junto ao estabelecimento comercial, de acordo com as peças escritas e desenhadas, 
apresentadas pelo requerente, em anexo. ------------------------------------------------------------------ 
---- II. Parecer dos Serviços: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. 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. -----------------------------
---- 2. 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 de publicidade. ------------
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 12.º 
do regulamento supracitado. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de 
licenciamento, desde que seja cumprido o disposto nas peças escritas e desenhadas 
apresentadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Ex.ª�. --------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento de um toldo junto ao 
estabelecimento, sito no lugar Pedrinho, em Vilar Seco, em que é requerente Miguel José 
Fernandes Gomes, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.8.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O SNACK � BAR E 
CAFÉ. LOCAL: RUA D. AFONSO HENRIQUES, N.º 13, EM NELAS. REQUERENTE: 
SABORES COMBINADOS, LD.ª � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 19 de Outubro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o Snack-Bar e Café. Local: Rua D. Afonso 
Henriques, n.º 13, em Nelas. Requerente: Sabores Combinados, Ld.ª -------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a), do artigo 7.º, do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de bebidas poderão estar abertos até às 02 horas de todos os dias da semana. --
---- III. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º. 
do regulamento supracitado. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- V. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 07:30 h 
às 24:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao Domingo. ----------------------- 
---- À consideração de Vª. Ex.ª�. --------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
Snack-Bar e Café, sito na Rua D. Afonso Henriques, n.º 13, em Nelas, em que é requerente a 
firma Sabores Combinados, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------
7.9.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O CAFÉ. LOCAL: 
LARGO CLEMENTE BUENO, N.º 8, EM VILAR SECO. REQUERENTE: PAU ÀS 
COSTAS CAFÉ, LD.ª � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 19 de Outubro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o café. Local: Largo Clemente Bueno, n.º 8, 
em Vilar Seco. Requerente: Pau Ás Costas, Ld.ª --------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a), do artigo 7.º, do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de bebidas poderão estar abertos até às 02 horas de todos os dias da semana. --
---- III. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º. 
do regulamento supracitado. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- V. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 07:30 h 
às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao Domingo. ----------------------- 
---- À consideração de Vª. Ex.ª�. --------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
café, sito no Largo Clemente Bueno, n.º 8, em Vilar Seco, em que é requerente a firma Café 
Pau Ás Costas, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7.10.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA ESCOLA DE 
MÚSICA. LOCAL: EDIFÍCIO GRÃO VASCO, EM NELAS. REQUERENTE: C.E.M. � 
CENTRO DE ESTUDOS MUSICAIS � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 19 de Outubro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para Escola de Música. Local: Edifício Grão 
Vasco, em Nelas. Requerente: C.E.M. Centro de Estudos Musicais ----------------------------------
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º. 
do regulamento supracitado. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, de segunda a 
sexta, das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h às 13:00 h, ao sábado das 
09:00 h às 13:00 h e encerramento semanal ao Sábado à tarde e ao Domingo. ---------------------- 
---- À consideração de Vª. Ex.ª�. --------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para a 
Escola de Música, sita no Edifício Grão Vasco, em Nelas, em que é requerente o C.E.M. - 
Centro de Estudos Musicais, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos 
de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------------------- 
7.11.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA BIJUTARIA E 
ACESSÓRIOS DE MODA. LOCAL: LARGO ALEXANDRE HERCULANO, N.º 50, 
R/C, EM NELAS. REQUERENTE: XIS - BIJUTARIA � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 21 de Outubro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para Bijutaria e Acessórios da Moda. Local: 
Largo Alexandre Herculano, n.º 50, r/c, em Nelas. Requerente: Xis - Bijutaria ---------------------
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º. 
do regulamento supracitado. -------------------------------------------------------------------------------- 
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---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 09:00 h 
às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao 
Domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À consideração de Vª. Ex.ª�. --------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para 
Bijutaria e Acessórios da Moda, sito no Largo Alexandre Herculano, n.º 50, r/c, em Nelas, em 
que é requerente Xis - Bijutaria, 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 
dezassete horas e cinco minutos, da qual se lavrou a presente acta que foi lida em voz alta por 
mim, __________________________________________, Coordenador Técnico de Expediente 
Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, que a redigi, 
subscrevi e assino, tendo verificado a sua conformidade com a minuta já aprovada e assinada. -- 
 

A Presidente, 
 

__________________________________________ 
 

O Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, 
 

__________________________________________ 
 


