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 ACTA Nº. 1 
                                       ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL                    

DE NELAS, REALIZADA EM TREZE DE JANEIRO DE DOIS 
MIL E NOVE 

 
---- Aos treze dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e nove, nesta Vila de Nelas e edifício 
dos Paços do Município, reuniu pelas quinze horas, a Câmara Municipal de Nelas, sob a 
presidência da Senhora Presidente da Câmara Dra. Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva 
Pedro, estando presentes os Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral, Dr. Manuel da 
Conceição Marques e Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas. ----------------------------------
---- Registaram-se as faltas, consideradas justificadas, dos Senhores Vereadores Dr. José 
Manuel Borges da Silva, Dr.ª Natália Henriques Coelho e Carlos Manuel Tavares dos Santos 
Rodrigues. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva enviou um fax, datado de 13 de 
Janeiro de 2009, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------- 
---- �Reunião Ordinária de 13/01/2009. ------------------------------------------------------------------- 
---- Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ----------------------------------------
-- Venho pelo presente comunicar a V.ª Ex.ª que compromissos profissionais inadiáveis me 
impedem de estar presente na R.O. da Câmara agendada para hoje 13/01, pelas 15 horas. --------
---- Pedindo a v/compreensão para tal facto, requeiro, em consequência, se digne justificar a 
aludida falta.� ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião ordinária pública anterior, realizada 
em 30 de Dezembro de 2008, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para 
efeitos imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 131.315,16 � (cento e trinta e um mil trezentos e 
quinze euros e dezasseis cêntimos); - De operações extra orçamentais: 142.325,60 � (cento e 
quarenta e dois mil trezentos e vinte e cinco euros e sessenta cêntimos). ---------------------------- 
 

INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 
 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou os seguintes assuntos para serem incluídos na 
Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Aquisição de prédio urbano para integração na via pública. Expropriado: Manuel 
Armando Marques da Silva � Aprovação; ----------------------------------------------------------------
---- - Empréstimo no valor de 2.500.000,00 � destinado a financiar os projectos de investimento 
candidatados ao QREN e outros de interesse para o Concelho � Abertura de propostas; ----------
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---- Liga dos Amigos de Conímbriga � Candidatura ao PRODER � Parcelário do PEQC � 
Aprovação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre estes assuntos, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-los na ordem de trabalhos da presente 
reunião, nos termos do artº. 83º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
----- Não foram apresentados assuntos no Período de Antes da Ordem do Dia. ------------------ 

 
1 � OBRAS PÚBLICAS 

 
1.1.ALARGAMENTO DO CAMINHO DO PRADO, EM VILAR SECO � ACORDO DE 
EXPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS E O 
SR. ENG.º ÁLVARO ALBUQUERQUE E ESPOSA � RATIFICAÇÃO 
---- Presente um Acordo de Expropriação Amigável celebrado entre a Câmara Municipal de 
Nelas e o Senhor Eng.º Álvaro Albuquerque e Esposa, que a seguir se transcreve: -----------------
---- �Integrado no seu plano de actividades, pretende a Câmara Municipal de Nelas, construir na 
Freguesia de Vilar Seco, na zona do Prado, diversas infra-estruturas de carácter social. -----------
---- Para o efeito será necessário o alargamento do caminho do Prado de modo a ficar com a 
largura de 10 metros, incluindo passeios, o que implicará a expropriação de diversas áreas do 
domínio privado. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Na propriedade denominada Prado, pertença de Álvaro Albuquerque de Melo e Faro, a 
expropriação afectará a propriedade em toda a sua largura e implicará a destruição de um 
sistema de abastecimento de água ali existente. O que se fará de acordo com as seguintes 
condições acordadas entre as partes: -----------------------------------------------------------------------
---- Acordo ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Entre: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Município de Nelas, pessoa colectiva de direito público, contribuinte número 506834166, 
com sede no Largo do Município, em Nelas, como primeiro outorgante, devidamente 
representado pela sua Presidente em exercício, Dr.ª Isaura Pedro, com poderes para este acto, e, 
---- Eng.º Álvaro Albuquerque e Esposa, como segundo outorgante. ---------------------------------
---- O primeiro outorgante compromete-se a fazer: ------------------------------------------------------
---- A) Construir dois depósitos de água junto do tanque cimeiro; ------------------------------------
---- 1) Capacidade de cada � 12 m3; ------------------------------------------------------------------------
---- 2) A cota do fundo do depósito, ficará, 1,20 metros acima da do fundo do tanque existente, 
que permita o abastecimento à habitação; ----------------------------------------------------------------- 
---- 3) Construir um muro que servirá de barragem no fim da mina, junto ao limite do 
arruamento com aceso e porta. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- b) Executar a ligação de água entre a mina e os depósitos a construir, em que as condutas 
passarão por dentro de outras de superior diâmetro. -----------------------------------------------------
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---- 1) A secção da conduta das águas nunca será inferior a 2� polegadas e com a resistência de 
15Kg/m2; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2) Colocar um tubo ladrão na parte superior da barragem para aproveitamento das águas 
para o tanque existente; -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3) Construir no muro de vedação confinando com o arruamento e respectivo acesso pedonal 
e entradas com a largura de 1 metro e 3 metros, respectivamente e respectivos portões; ----------
---- c) Para evitar o aluimento da mina, será construída na extremidade uma estrutura de betão 
armado com porta de ferro para permitir o acesso de pessoas. -----------------------------------------
---- Nota: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Á entrada e à saída de cada depósito será instalada uma torneira de passagem de boa 
qualidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Deverá ser prevista em cada depósito uma entrada para limpeza e manutenção interior. -----
---- d) O Segundo Outorgante receberá ainda a título de indemnização do seguinte modo: -------
---- 1) 10 oliveiras a 50� cada � total 500 �; --------------------------------------------------------------
---- 2) Poço, ao qual é atribuído o valor de 750 �. -------------------------------------------------------
---- Total: 1.250 �. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- O poço e as árvores não serão substituídos.� ---------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Acordo de Expropriação Amigável atrás 
descrito, celebrado entre a Câmara Municipal de Nelas e o Sr. Eng.º Álvaro Albuquerque de 
Melo e Faro e Esposa. ----------------------------------------------------------------------------------------   
1.2.PASSEIOS PEDONAIS EM VILAR SECO � EXPROPRIAÇÃO A JOAQUIM 
MARQUES PAIS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 07 de Janeiro de 2009, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Passeios Pedonais em Vilar Seco. -------------------------------------------------------------------- 
---- Face à necessidade de alargar e constituir passeios na Rua Dr. Eurico do Amaral na entrada 
de Vilar Seco e estando o proprietário interessado em vender, solicito a V.ª Ex.ª autorização 
para adquirir o seguinte artigo matricial, que será inutilizado na totalidade. ------------------------- 
---- - Artigo matricial 2086 � Rústico, sito na �Malhadora�, na Freguesia de Vilar Seco, 
Concelho de Nelas, com a área de oitenta metros quadrados, confrontando a norte com 
caminho, sul com a estrada, nascente com Leonor Loureiro e poente com caminho. ---------------
---- O proprietário deste prédio, Joaquim Marques Pais, contribuinte n.º 107946912, residente 
em Vilar Seco, acordou vender o artigo acima indicado pelo preço total de 400,00 euros. --------
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo à localização do prédio e dado que o preço unitário se encontra dentro do 
praticado na zona, julga-se ser de aceitar o preço proposto. --------------------------------------------
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição da totalidade do terreno atrás 
referido, de que é proprietário Joaquim Marques Pais, pela quantia de quatrocentos euros, 
necessário para a construção de �Passeios Pedonais em Vilar Seco�, bem como autorizar o 
respectivo pagamento, nos termos e de acordo com a informação do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, atrás descrita. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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1.3.AQUISIÇÃO DE PRÉDIO URBANO PARA INTEGRAÇÃO NA VIA PÚBLICA. 
EXPROPRIADO: MANUEL ARMANDO MARQUES DA SILVA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 12 de Janeiro de 2009, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Aquisição de prédio urbano para integração na via pública. -------------------------------------- 
---- Face à necessidade de alargar o arruamento interior das Carvalhas na zona antes da Igreja, 
onde há uma antiga construção que reduz substancialmente a visibilidade e que dificulta o 
tráfego rodoviário e estando o proprietário interessado em vender, solicito a V.ª Ex.ª 
autorização para adquirir o seguinte prédio: -------------------------------------------------------------- 
---- - Prédio Urbano, sito em Carvalhas, na Freguesia de Senhorim, Concelho de Nelas, 
confrontando a norte e nascente com Arménio Marques Ferreira, sul e poente com estrada. ------
---- O proprietário deste prédio, Manuel Armando Marques da Silva, contribuinte n.º 
203618874, acordou vendê-lo pelo preço total de 2.000,000 euros. -----------------------------------
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Atendendo à localização do prédio (conforme planta em anexo), e dado que o preço unitário 
se encontra dentro do praticado na zona, julga-se ser de aceitar o preço proposto. -----------------
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição do prédio urbano sito no lugar 
de Carvalhas, freguesia de Senhorim, para ser demolido e integrado o terreno na via pública, de 
que é proprietário Manuel Armando Marques da Silva, pela quantia de dois mil euros, bem 
como autorizar o respectivo pagamento, nos termos e de acordo com a informação do Técnico 
Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. ----------------------------------------------------------------------
---- Mais foi deliberado, por unanimidade, autorizar a dispensa de celebração de escritura de 
compra e venda. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.4.EMPRÉSTIMO NO VALOR DE 2.500.000,00 � DESTINADO A FINANCIAR OS 
PROJECTOS DE INVESTIMENTO CANDIDATADOS AO QREN E OUTROS DE 
INTERESSE PARA O CONCELHO � ABERTURA DE PROPOSTAS 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, 
começou por informar que foram recebidas três propostas para a contracção de um empréstimo 
no valor de 2.500.000,00 euros destinado a financiar os projectos de investimento candidatados 
ao QREN e outros de interesse para o Concelho, as quais foram identificadas por ordem de 
entrada nesta Câmara Municipal, conforme a seguir se indica: ----------------------------------------
---- - Proposta A, enviada pela Caixa Geral de Depósitos; ---------------------------------------------
---- - Proposta B, enviada pelo Santander Totta; ---------------------------------------------------------
---- - Proposta C, enviada pelo Millennium, BCP. -------------------------------------------------------
---- De seguida, o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho 
Seixas, procedeu à leitura da Proposta A, que a seguir se transcreve: --------------------------- -----
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Condições para um empréstimo de longo prazo no montante de � 2.500.000,00. --------------
---- Em resposta ao v/ofício em referência, sobre condições para um financiamento de longo 
prazo, informamos que a Caixa se encontra receptiva para conceder o empréstimo, nas 
seguintes condições básicas: -------------------------------------------------------------------------------- 
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---- 1. Natureza: Abertura de Crédito. ---------------------------------------------------------------------
---- 2. Finalidade: Financiamento dos seguintes projectos de investimento: -------------------------
- Ampliação e Requalificação das Zonas Industriais de Nelas������..�... � 750.000,00; 
- Construção da 2.ª Fase da Variante à E.N. n.º 234 e Requalificação da existente.� 600.000,00;    
- Centro Educativo de Nelas���������������������. � 600.000,00; 
- Centro Educativo de Canas de Senhorim���������������... � 350.000,00; 
- Centro Educativo de Senhorim������������������.�.. � 200.000,00; 
---- 3. Montante: Até � 2.500.000,00. ----------------------------------------------------------------------
---- 4. Prazo global: Até 15 anos, conforme indicado na consulta. ------------------------------------
---- 5. Período de utilização: Até 2 anos. Durante o período de utilização as verbas serão postas 
à disposição do Município mediante pedido escrito para cada parcela. -------------------------------
---- 6. Período de diferimento: Até 5 anos, incluindo o período de utilização, conforme 
solicitado na consulta. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 7. Taxa de Juro: O empréstimo vencerá juros a uma taxa nominal variável, indexada à 
Euribor/base 360 dias a 1,3,6 ou 12 meses, média aritmética simples das cotações do indexante 
no mês anterior ao período de contagem de juros, (D.L. n.º 171/2007, de 08/05 e D.L. n.º 
240/06, de 22/12), acrescida do �spread� de 1,74%. -----------------------------------------------------
---- 8. Periodicidade dos pagamentos: Mensal, conforme solicitado na consulta. -------------------
---- 9. Pagamento dos juros e reembolso do capital: -----------------------------------------------------
---- - 9.1.Durante o período de utilização e diferimento os juros devidos pelo Município serão 
calculados dia-a-dia sobre o saldo devedor e pagos mensal e postecipadamente. -------------------
----- - 9.2. O empréstimo será reembolsado, após o termo do período de utilização e 
diferimento, em prestações mensais, postecipadas, iguais e sucessivas, de capital e juros. --------
---- 10. Reembolso antecipado: Em caso de reembolso antecipado da totalidade ou de parte do 
capital em dívida serão apenas devidos os juros relativos ao período de contagem então em 
curso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 11. Garantia: Receitas municipais que não se encontrem legalmente consignadas. ------------
---- 12. Comissões: Não há lugar à cobrança de comissões de imobilização, montagem, 
organização e gestão. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 13. Validade da proposta: 60 dias.� -------------------------------------------------------------------
---- Seguidamente o referido Senhor Vice-Presidente da Câmara, procedeu à leitura da Proposta 
B, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Empréstimo a Médio e Longo Prazo para Financiamento de Projectos de Investimento das 
Grandes Opções do Plano. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Na sequência da vossa solicitação é com o maior prazer que vimos por este meio informar 
as condições para o empréstimo em assunto: -------------------------------------------------------------
---- - Mutuário: Município de Nelas; -----------------------------------------------------------------------
---- - Montante: 2.500.000,00 �; ----------------------------------------------------------------------------
---- - Prazo: 15 anos, com 5 anos de carência de capital; ------------------------------------------------
---- - Utilização: 2 anos após o Visto do Tribunal de Contas; ------------------------------------------
---- - Amortização e Pagamento de Juros: Prestações postecipadas e sucessivas, com 
periodicidade mensal de capital e juros; ------------------------------------------------------------------- 
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---- - Taxa de Juro: Euribor a 1 mês acrescida do spread de 2,5%; ------------------------------------
---- - Comissões: Isenção de comissões.� ----------------------------------------------------------------- 
---- Por último, o Senhor Vice-Presidente da Câmara procedeu à leitura da Proposta C, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Concessão de crédito. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Após análise da operação de financiamento oportunamente apresentada por V.ª Ex.ª , temos 
o prazer de informar a aprovação da respectiva concessão nas seguintes condições: ---------------
---- - Montante: 2.500.000,00 euros; ----------------------------------------------------------------------- 
---- - Prazo: 15 anos; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Utilização: Período de carência de capital de 5 anos, juros mensais; ---------------------------
---- - Taxa de Juro: Euribor 30 dias + spread 2,25% ao ano; -------------------------------------------
---- - Reembolso: Prestações mensais iguais e sucessivas de capital e juros; ------------------------
---- - Garantias: Livrança subscrita pelo Município e consignação contratual das receitas do 
OGE; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Outras condições exigidas: Visto do Tribunal de Contas e Declaração da DGAL e Acta da 
Assembleia Municipal que aprova a contratação do financiamento. Comissão Organização: 
0,25%; Comissão Gestão Anual: 0,25%.� -----------------------------------------------------------------
---- Em virtude da Câmara Municipal ter alguma dificuldade na apreciação das propostas, foi 
deliberado, por unanimidade, solicitar um parecer jurídico, sobre a proposta mais vantajosa, à 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. --------------------------------- 
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2 � DIVERSOS 

 
2.1.ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS E AMBLÍOPES DE PORTUGAL � 
AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício datado de 18 de Dezembro de 2008, da Associação dos Cegos e 
Amblíopes de Portugal, com delegação em Viseu, que a seguir se transcreve: ----------------------
---- �Ex.m.ª Presidente da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------
---- Agradecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Direcção da Delegação de Viseu da ACAPO (Associação dos Cegos e Amblíopes de 
Portugal) vem por este meio agradecer a sua excelência, a amabilidade para com esta 
Delegação, ao ter cedido transporte aos nossos utentes, e seus munícipes, para o Almoço de 
Natal desta Delegação, no passado dia 13 de Dezembro.� ----------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------   
2.2.CARNAVAL INFANTIL DO CONCELHO DE NELAS � 2009 � AUTORIZAÇÃO 
DE DESPESAS 
---- Presente uma proposta de deliberação apresentada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, 
Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: -----------------------------
-- �À semelhança de anos anteriores vão realizar-se os Carnavais da Criança de Nelas e Canas 
de Senhorim. A tradição carnavalesca do concelho e a sua importância para a dinamização das 
localidades e dos ambientes escolares requerem o apoio da Câmara Municipal. --------------------
---- Assim: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 � O Carnaval da Criança de Nelas será este ano organizado conjuntamente pela 
Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do Agrupamento de Escolas Dr. 
Fortunato de Almeida e pelo Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida, contando com 
o apoio e colaboração da autarquia e das instituições de ensino privadas do concelho. A 
colaboração da autarquia pretende custear a aquisição dos materiais para a elaboração dos fatos 
de carnaval dos alunos e apoiar a realização do lanche já habitual no dia do cortejo, estimando-
se um encargo na ordem dos � 5.000,00, verba essa que será transferida para a Associação de 
Pais referida, que fará a sua gestão e a distribuição pelas Escolas participantes, 
proporcionalmente ao número de alunos envolvidos. --------------------------------------------------- 
---- 2 � O Carnaval da Criança de Canas de Senhorim mantém a estrutura de funcionamento de 
anos anteriores, sendo organizado pelo Agrupamento de Escolas local, a comparticipação da 
autarquia deve assumir valores semelhantes aos comparticipados para o Carnaval da Criança de 
Nelas, na ordem de �5,00 por aluno, num valor aproximado de �4.500,00. --------------------------
---- Termos em que se propõe à Câmara que delibere autorizar a realização das despesas com os 
Carnavais Infantis do Concelho, sendo que a comparticipação da Autarquia se estima nos 
valores já referidos.� ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas explicou o assunto, 
realçando que os valores propostos eram idênticos aos aprovados para o Carnaval da Criança do 
ano de 2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás descrita. ----  
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2.3.LIGA DOS AMIGOS DE CONÍMBRIGA � CANDIDATURA AO PRODER � 
PARCELÁRIO DO PEQC � APROVAÇÃO 
---- Na sequência da reunião ordinária pública, realizada em 30 de Dezembro de 2008, foi 
novamente presente a esta reunião um ofício da Liga dos Amigos de Conímbriga, solicitando a 
alteração do nome de três parcelas de terreno do Parque Ecológico da Quinta da Cerca, que, em 
virtude de terem subsistido dúvidas, foi o assunto retirado daquela reunião para ser melhor 
estudado e presente numa futura reunião. ----------------------------------------------------------------- 
---- Assim, nesta reunião foi presente uma informação prestada pelo Gabinete do Ambiente e 
datada de 13 de Janeiro de 2009, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------- 
---- �Alteração do nome do parcelário � Quinta da Cerca. ----------------------------------------------
---- I. Segundo o art.º 5.º, do anexo da Portaria n.º 289-A/2008, de 11 de Abril, os beneficiários 
aos apoios previstos podem ser pessoas singulares ou colectivas que exerçam actividade 
agrícola ou que se dediquem à transformação ou comercialização de produtos agrícolas. Assim 
sendo, a Câmara Municipal de Nelas não se pode candidatar à acção n.º 1.1.1 � �Modernização 
e Capitação das Empresas� no âmbito do programa PRODER. ----------------------------------------
---- Nas três parcelas que a LAC sugere a mudança do nome do parcelário, até à data, não 
houve qualquer tipo de candidatura que impeça a alteração do nome. E a propriedade fica 
sempre em nome da Câmara Municipal de Nelas. Ou seja, a alteração do nome das três parcelas 
do parcelário é só para efeitos desta candidatura (acção n.º 1.1.1). ------------------------------------
---- Em relação à parcela actualmente ocupada com a vinha, oficiou-se ao IFAP a solicitar 
informação sobre a possibilidade de alteração do nome para ser possível candidatar o rótulo 
para o vinho biológico e a aquisição de alfaias agrícolas. -----------------------------------------------
---- II � Parecer dos Serviços -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em relação às três parcelas que serão objecto de candidatura para instalação de pastagem, 
pomar de maças e aquisição de alfaias não se vê inconveniente na alteração do nome do 
parcelário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Quanto à parcela ocupada pela vinha poderia também alterar-se o nome do parcelário e caso 
o IFAP concorde proceder-se-ia à respectiva candidatura. ---------------------------------------------
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A pedido da Senhora Presidente da Câmara, o Senhor Eng.º Luís Almeida prestou alguns 
esclarecimentos sobre o assunto em análise. --------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar que as três parcelas do Parque Ecológico 
da Quinta da Cerca, com os números de parcelário 2254002138016, 2254002137007 e 
2244006706004, sejam alteradas para o nome da Liga dos Amigos de Conímbriga, 
salvaguardando que esta alteração de nome vigora apenas enquanto decorrer a vigência do 
protocolo celebrado entre o Município de Nelas e aquela Liga de Amigos, aprovado em 
reuniões de 11 de Abril de 2001 e de 13 de Março de 2007, nos termos e de acordo com a 
informação prestada pelo Gabinete do Ambiente, atrás descrita. -------------------------------------- 
  

3 - CONTABILIDADE 
 
3.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO  
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---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Dezembro de 2008, no total de 826.266,79 � (oitocentos e vinte e seis mil 
duzentos e sessenta e seis euros e setenta e nove cêntimos), referente a Operações Orçamentais 
e no total de 87.248,64 � (oitenta e sete mil duzentos e quarenta e oito euros e sessenta e quatro 
cêntimos), referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de 
Contabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.2.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DE 2008 � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal, do ano de 
2008, n.ºs 21 e 22 e às Grandes Opções do Plano para o ano de 2008, n.º 18, as quais ficam 
anexas a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------- 
3.3.ENCARGOS DOS ANOS ANTERIORES � AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento dos encargos que transitaram 
dos anos anteriores, constantes do documento elaborado pelo Sector de Contabilidade, o qual 
fica anexo à acta (Anexo II), fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------- 
3.4.FUNDOS PERMANENTES � CONSTITUIÇÃO � AUTORIZAÇÃO  
---- Nos termos do nº. 2.9.10.11, do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, 
aprovado pelo Dec.Lei nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações que lhe foram 
introduzidas pela Lei nº. 162/99, de 14 de Setembro, pelo Dec.Lei nº. 315/2000, de 2 de 
Dezembro e pelo Dec.Lei nº. 84-A/2002, de 5 de Abril, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
autorizar a constituição de dois fundos de maneio, um, no valor de 1.000 � (mil euros), visando 
o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis, cujo titular é o Senhor Vereador Dr. 
Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, e outro, no valor de 500 � (quinhentos euros), visando 
o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis relacionadas com o Notário Privativo 
desta Câmara Municipal, cujo titular é o Senhor Coordenador Técnico de Expediente Geral e 
Arquivo, José Carlos Pires Borges. ------------------------------------------------------------------------ 
3.5.PAGAMENTOS � AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS URGENTES  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar genericamente todas as despesas correntes 
inerentes ao funcionamento dos Serviços Municipais, destacando-se: --------------------------------
---- -  Pagamento das remunerações ao pessoal ao serviço do Município; trabalho extraordinário 
nocturno e em dias de descanso semanal, descanso complementar e feriados; combustíveis e 
lubrificantes; transportes escolares; seguros; renda de prédios; despesas com a expedição de 
correio e com as telecomunicações; despesas de expedição dos filmes exibidos no Cine-Teatro; 
honorários dos peritos em vistorias; EDP - Electricidade do Centro, S.A., compra de cimento; 
senhas de presença aos Vereadores e Membros da Assembleia Municipal; transferências 
correntes para as Juntas de Freguesia; pagamento de despesas com a bombagem de água, todos 
os pagamentos provenientes de deliberações anteriormente tomadas e ainda pagamentos 
decorrentes da imposição da Lei, fixando-se do dia vinte ao dia vinte e três de cada mês, ou no 
dia útil imediatamente anterior, a data para pagamento das remunerações certas e permanentes 
do Pessoal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4 - OBRAS PARTICULARES 

 
4.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
4.1.1.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 20 de Dezembro de 2008 e 02 de Janeiro de 2009, a qual fica anexa à acta (Anexo III), 
fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------- 
4.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a licenças e autorizações de construção e utilização emitidas no período compreendido 
entre 20 de Dezembro de 2008 e 02 de Janeiro de 2009, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), 
fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------------------------------------------
4.1.3.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 20 de Dezembro de 2008 e 02 de 
Janeiro de 2009, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. ---------- 
4.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES OU SUAS 
PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS 
TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE 
DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares referente a alvarás de licenças, autorizações ou suas prorrogações, caducadas, 
precedidas de audiência prévia, nos termos da alínea d), do número 3, do artº. 71º., do Dec.Lei 
nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com posteriores alterações, no período compreendido entre 20 
de Dezembro de 2008 e 02 de Janeiro de 2009, a qual fica anexa à acta (Anexo VI), fazendo 
dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100º. E 101º., DO CÓDIGO DO 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos processos de edificação, 
precedidos de audiência prévia, nos termos dos artigos 100º. e 101º., do Código do 
Procedimento Administrativo, no período compreendido entre 23 de Dezembro de 2008 e 06 de 
Janeiro de 2009, constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica 
anexa à acta (Anexo VII), fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------- 
4.4.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
DE PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: MOREIRA. REQUERENTES: JOSÉ CARLOS DE 
FIGUEIREDO SILVÉRIO E ALEXANDRE ABREU FIGUEIREDO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 05 de Janeiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. � Registo 
n.º 16.420, de 29/12/2008. Local: Moreira. Requerentes: José Carlos de Figueiredo Silvério e 
Alexandre Abreu Figueiredo. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Solicitação dos requerentes: -------------------------------------------------------------------------
---- 1. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa 
resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 
rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos prédios, de 
acordo com o nº. 1, do artº. 54º., da Lei nº. 64/2003, de 23 de Agosto. -------------------------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa ou 
dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente 
pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana. -
---- II. Parecer dos Serviços: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Com o intuito de constituir compropriedade, os dois requerentes solicitam parecer 
favorável do terreno rústico, sito a �Moreira�, artigo 2415, localizado em Moreira, sendo ½ a 
favor de cada um. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião que 
se poderá emitir um parecer favorável. ------------------------------------------------------------------- 
---- Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento físico 
de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em lotes com 
vista ao mesmo fim. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à constituição de 
compropriedade de um prédio rústico, sito em �Moreira�, artigo 2415, localizado na Freguesia 
de Moreira, em que são requerentes José Carlos de Figueiredo Silvério e Alexandre Abreu 
Figueiredo, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.5.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA 
ESTABELECIMENTO DE �INFORMÁTICA E COMPUTADORES DE VISEU�. 
LOCAL: URBANIZAÇÃO GRÃO VASCO, LOJA 1, RUA SERRA DA ESTRELA, S/N, 
EM NELAS. REQUERENTE: VISCOMP UNIP., LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 29 de Dezembro de 2008, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de �Informática e 
Computadores e Viseu�. Local: Urbanização Grão Vasco, Loja 1, Rua Serra da Estrela, s/n, em 
Nelas. Requerente: Viscomp Unip, 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 do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 16.º do 
regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário de segunda a 
sexta, das 09h35 às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h, ao sábado das 
09:35 às 12:30h e encerramento semanal ao sábado à tarde e domingo. ------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�. --------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de Informática e Computadores de Viseu, sito na Urbanização Grão Vasco, 
Loja 1, Rua Serra da Estrela, s/n, em Nelas, em que é requerente a firma Viscomp Unip, Ld.ª, 
nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------- 
4.6.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA 
ESTABELECIMENTO DE �RESTAURAÇÃO EM BEBIDAS�. LOCAL: RUA DA 
ESTAÇÃO, N.º 142, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: PAULO 
ALEXANDRE GONÇALVES LOURENÇO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 29 de Dezembro de 2008, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de �Restauração e 
Bebidas�. Local: Rua da Estação, n.º 142, em Canas de Senhorim. Requerente: Paulo Alexandre 
Gonçalves Lourenço. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea b), do artigo 7.º, do mesmo regulamento, em 
conjugação com a deliberação camarária de 13 de Abril de 2005, os estabelecimentos de 
bebidas (bares) poderão estar abertos até às 04 horas às sextas-feiras, sábados e vésperas de 
feriados e até às 02 horas nos restantes dias. --------------------------------------------------------------
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---- 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 artigo 16.º do 
regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 08:00 h 
às 02:00 h de Domingo a Quinta-Feira e das 08:00 h às 04:00 h, à sexta-feira, sábado e véspera 
de feriados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de Restauração e Bebidas, sito na Rua da Estação, n.º 142, em Canas de 
Senhorim, em que é requerente Paulo Alexandre Gonçalves Lourenço, nos termos e de acordo 
com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------ 
4.7.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA 
ESTABELECIMENTO DE �COMÉRCIO A RETALHO DE OUTROS ARTIGOS 
PARA O LAR�. LOCAL: RUA DR. ABÍLIO MONTEIRO, R/C, FRACÇÃO A, EM 
CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: BONUSPOWER, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 29 de Dezembro de 2008, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de �Comércio a retalho de 
outros artigos para o lar�. Local: Rua Dr. Abílio Monteiro, R/C, Fracção A, em Canas de 
Senhorim. Requerente: Bonuspower, 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 do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 16.º do 
regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, de segunda a 
sexta, das 10:00 h às 18:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h, ao sábado das 
10:00 h às 12:30 h e encerramento semanal ao sábado à tarde e domingo. ---------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�. --------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de Comércio a retalho de outros artigos para o lar, sito na Rua Dr. Abílio 
Monteiro, R/C, Fracção A, em Canas de Senhorim, em que é requerente a firma Bonuspower, 
nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------- 
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4.8.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA A RESIDENCIAL 
ROSSIO. LOCAL: LARGO DO ROSSIO, N.º 3, EM CANAS DE SENHORIM. 
REQUERENTE: OLIVEIRA & OLIVEIRA, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 06 de Janeiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para a residencial Rossio. Local: Largo do 
Rossio, n.º 03, em Canas de Senhorim. Requerente: Oliveira & Oliveira, 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 do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. No entanto, em conformidade com o disposto na alínea a), do artigo 11.º do mesmo 
regulamento, os estabelecimentos hoteleiros poderão funcionar em horário contínuo. -------------
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário das 00:00h às 
24:00 h.. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação do mapa de horário para a 
residencial Rossio, sita no Largo do Rossio, n.º 03, em Canas de Senhorim, em que é requerente 
a firma Oliveira & Oliveira, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------- 
4.9.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA FARMÁCIA. 
LOCAL: RUA DR. ABÍLIO MONTEIRO, N.º 242, EM CANAS DE SENHORIM. 
REQUERENTE: JOANA G. CORAGEM UNIPESSOAL, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 05 de Janeiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para farmácia. Local: Rua Dr. Abílio Monteiro, 
n.º 242, em Canas de Senhorim. Requerente: Joana G. Coragem Unipessoal, 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 do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea b), do artigo 11.º., do mesmo regulamento, 
em conjugação com a deliberação camarária de 13 de Abril de 2005, estabelecimento com 
horário de funcionamento contínuo. ----------------------------------------------------------------------- 
---- 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 16.º 
do regulamento supracitado. --------------------------------------------------------------------------------
---- V. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário, de Segunda a 
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Sexta, das 09:00 h às 20:00 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, sem paragem para almoço e 
encerramento semanal ao domingo, na semana de serviço das 09:00 h às 23:00 h e regime de 
chamada após 23:00 h. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação do mapa de horário para 
farmácia, sita na Rua Dr. Abílio Monteiro, n.º 242, em Canas de Senhorim, em que é requerente 
a firma Joana G. Coragem Unipessoal, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------------- 
4.10.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA UMA MERCEARIA 
E TABERNA. LOCAL: LARGO DO COMÉRCIO, N.º 1, EM FOLHADAL. 
REQUERENTE: ROSA CONCEIÇÃO BRITES AGOSTINHO SANTOS � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 06 de Janeiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para uma mercearia e taberna. Local: Largo do 
Comércio, n.º 1, em Folhadal. Requerente: Rosa Conceição Brites Agostinho Santos. ------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário, das 07:00 h 
às 23:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e sem encerramento semanal. -----
---- À consideração de Vª. Exª.�. --------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação do mapa de horário para uma 
mercearia e taberna, sitas no Largo do Comércio, n.º 1, em Folhadal, em que é requerente Rosa 
Conceição Brites Agostinho Santos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------- 
4.11.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA UMA 
MERCEARIA. LOCAL: RUA DO ROSSIO, N.º 13, EM CANAS DE SENHORIM. 
REQUERENTE: ARMANDO DIAS MENDES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 06 de Janeiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para uma mercearia. Local: Rua do Rossio, n.º 
13, em Canas de Senhorim. Requerente: Armando Dias Mendes. -------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- II. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário, das 08:00 h 
às 24:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 14:30 h e sem encerramento semanal. -----
---- À consideração de Vª. Exª.�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação do mapa de horário para uma 
mercearia, sita na Rua do Rossio, n.º 13, em Canas de Senhorim, em que é requerente Armando 
Dias Mendes, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.12.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO DO MINI-MERCADO. 
LOCAL: CASAL SANCHO. REQUERENTE: MARIA DE FÁTIMA SAMPAIO 
MARQUES ARAÚJO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 06 de Janeiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de renovação do mapa de horário do Mini-Mercado. Local: Casal Sancho. 
Requerente: Maria Fátima Sampaio Marques Araújo. -------------------------------------------------- 
---- Pretensão do requerente: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 16.307, de 23/12/2008, o proprietário do 
estabelecimento Mini-Mercado, sito em Casal Sancho, pretende proceder à renovação do mapa 
de horário de funcionamento das 08:00 h às 20:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h às 
14:00 h, encerramento semanal ao Domingo à tarde. ----------------------------------------------------
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, de acordo com o registo de entrada n.º 16.307, de 23/12/2008, não vejo qualquer 
inconveniente na renovação do mapa de horário, do estabelecimento Mini-Mercado, sito em 
Casal Sancho, com o horário de funcionamento das 08:00 h às 20:00 h, com paragem para 
almoço das 12:00 h às 14:00 h, encerramento semanal ao Domingo à tarde. ------------------ 
---- À consideração de Vª. Exª.�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação do mapa de horário do Mini-
Mercado, sito em Casal Sancho, em que é requerente Maria Fátima Sampaio Marques Araújo, 
nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------- 
4.13.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O CAFÉ �RETIRO 
DAS LARANJEIRAS�. LOCAL: RUA AFONSO HENRIQUES, N.º 47, EM NELAS. 
REQUERENTE: ANTÓNIO MONTEIRO RIBEIRO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 29 de Dezembro de 2008, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------- 
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---- �Pedido de renovação do mapa de horário para o Café Retiro das Laranjeiras. Local: Rua 
Afonso Henriques, n.º 47, em Nelas. Requerente: António Monteiro Ribeiro. ----------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. 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 16.º 
do regulamento supracitado. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- V. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário, das 09:00 h 
às 23:00 h e encerramento semanal ao sábado. ----------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação do mapa de horário para o 
Café Retiro das Laranjeiras, sito na Rua Afonso Henriques, n.º 47, em Nelas, em que é 
requerente António Monteiro Ribeiro, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------- 
4.14.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2009 � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 06 de Janeiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários para o ano de 2009. ---------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.445, de 30/12/2008 � �Pronto a Vestir�, de Maria da Paixão 
Borges Lopes, sito na Rua Dr. Abílio Monteiro, Loja A, r/c, direito, em Canas de Senhorim, 
com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00 h às 19:00 h, ao sábado das 
09:00 h às 13:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal 
ao domingo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.302, de 23/12/2008 � �Lavandaria�, de Melhor Limpa, 
Lavandaria, Ld.ª, sito na Rua Luis de Camões, n.º 32, em Nelas, com o horário de 
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funcionamento de segunda a sexta das 09:00 h às 13:00 h, sem paragem para almoço e 
encerramento semanal ao sábado à tarde e domingo. ---------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.303, de 23/12/2008 � �Costura e Arranjo�, de Etelvina Santos 
Almeida Amaral, sito na Rua José Guilherme Faure, lote 2, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e 
encerramento semanal ao sábado e domingo. ------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.015, de 16/12/2008 - �Carpintaria�, de José Nelas Cardoso, sito 
na Rua do Paço, n.º 122, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento, das 08:00 h 
às 18:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h às 13:30 h e encerramento semanal ao 
domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.283, de 28/12/2008 - �Comércio a Retalho de Vestuário�, de 
Mariana Patinha Fernandes, sito na Rua Dr. Eduardo M.ª dos Santos, n.º 7, em Canas de 
Senhorim, com horário de funcionamento das 09:00 h às 19:30 h, com paragem para almoço 
das 13:00 h às 14:00 h, e encerramento semanal ao Domingo. ---------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.430, de 30/12/2008 - �Cabeleireiro�, de Graça Maria Peixoto 
Marques Moura Pereira, sito na Rua do Soito, n.º 47, em Canas de Senhorim, com horário de 
funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 11:00 h às 14:00 h, e 
encerramento semanal à Segunda-Feira. ------------------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 16.210, de 22/12/2008 � �Venda de Automóveis�, de António 
Santos Loureiro Albuquerque, sito na Av.ª António Monteiro, em Nelas, com horário de 
funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h, com 
encerramento semanal ao domingo. ------------------------------------------------------------------------ 
---- À consideração de V. Exa.� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.15.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2009 � APROVAÇÃO   
---- Presente uma informação, datada de 06 de Janeiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários. --------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a), do artigo 7.º do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-
bares, self-services e estabelecimentos análogos), poderão estar abertos até às 02 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- II. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.012, de 16/12/2008 � �Casa de Pasto�, de Oliveira & Oliveira, 
Ld.ª, sito no Largo do Rossio, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 
06:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----------------------------
---- - Registo de entrada n.º 16.013, de 16/12/2008 � �Café�, de Oliveira & Oliveira, Ld.ª, sito 
no Largo do Rossio, n.º 3, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento de segunda 
a sexta das 06:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. --------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.304, de 23/12/2008 � �Café Canas, Ld.ª�, sito na Rua Eduardo 
M.ª Santos, Loja 1, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 06:00 h às 
02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 16.240, de 22/12/2008 � �Restaurante Quinta do Castelo�, de 
António Felício F. Morais, sito na Quinta do Castelo, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 09:00 h às 00:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao 
Sábado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.014, de 16/12/2008 - �Café Casa de Pasto�, de Aurora do Couto 
Lopes, sito na Canada do Canaval, n.º 3, em Vilar Seco, com o horário de funcionamento, das 
08:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----------------------------
---- - Registo de entrada n.º 16.265, de 23/12/2008 - �Século � Cafetaria e Cervejaria, Ld.ª�, sito 
na Rua Dr. Abílio Monteiro, Loja 5, em Canas de Senhorim, com horário de funcionamento das 
07:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----------------------------
---- - Registo de entrada n.º 16.206, de 22/12/2008 � �Café Dias�, de Manuel Borges Dias, sito 
no Folhadal - Nelas, com horário de funcionamento das 07:00 h às 02:00 h, sem paragem para 
almoço e encerramento semanal. --------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.092, de 17/12/2008 � �Restaurante Bem Haja�, de Ana Isabel 
C.A.P. França Raposo, sito na Rua da Restauração, n.º 5, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 09:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ----- 
---- - Registo de entrada n.º 16.440, de 30/12/2008 � �Café Estrela de Santar�, de Manuel 
Florentino P. Correia, sito na Av.ª Viscondessa de Taveiro, n.º 12, em Santar, com o horário de 
funcionamento das 07:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal à 
Segunda-Feira. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À consideração de V. Exa.� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião às 
quinze horas e quarenta 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, 

__________________________________________ 


