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 ACTA N.º 13 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE NELAS, REALIZADA EM CATORZE DE JULHO DE DOIS 
MIL E NOVE 

 
---- Aos catorze dias do mês de Julho 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.ª Natália Henriques Coelho, Adelino José 
Borges Amaral, Dr. Manuel da Conceição Marques e Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho 
Seixas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Registaram-se as faltas, consideradas justificadas, dos Senhores Vereadores Dr. José 
Manuel Borges da Silva e Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues. --------------------------- 

 
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião ordinária pública anterior, realizada 
em 30 de Junho de 2009, 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: 430.730,10 � (quatrocentos e trinta mil 
setecentos e trinta euros e dez cêntimos); - De operações extra orçamentais: 173.707,93 � (cento 
e setenta e três mil setecentos e sete euros e noventa e três cêntimos). ------------------------------- 
 

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 � OBRAS PÚBLICAS 

 
1.1.LIGAÇÃO DA ROTUNDA DAS EIRAS À E.N. N.º 234, EM NELAS � 
EXPROPRIAÇÃO: MANUEL ALBUQUERQUE FARIA - RECTIFICAÇÃO � 
APROVAÇÃO 
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---- Presente uma informação, datada de 03 de Julho de 2009, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------ 
---- �Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas ------------------------------------------
---- - Em reunião de 30/06/2009 foi deliberado o proprietário Manuel Albuquerque Faria, 
residente em Carvalhal Bem Feito, Apartado 9, 3520 Nelas, contribuinte n.º 118208799, ceder o 
terreno necessário para a construção, sem qualquer indemnização pecuniária, na condição de 
receber terreno igual, resultante de uma parcela expropriada a Vítor Manuel Borges Loureiro. -- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 

 Atendendo a que a área a ceder pelo Município é zona de mato e a do 
proprietário é vinha, procedeu-se ao levantamento das espécies 
vegetais a inutilizar, que são as seguintes: ---------------------------------- 

 
 
 
 
 
3.682,50 � 

Oliveiras 18 50,00 �       900,00 � 
Videiras 697   2,50 �    1.742,50 � 
Árvores de fruto 52 20,00 �    1.040,00 � 

---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Atendendo a que os preços unitários se encontram dentro do praticado na zona, julga-se ser 
de aceitar os valores propostos. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da quantia de três mil 
seiscentos e oitenta e dois euros e cinquenta cêntimos, ao proprietário Manuel Albuquerque 
Faria, referente a oliveiras, videiras e árvores de fruto, inutilizados com a construção da 
�Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas�, nos termos e de acordo com a 
informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. ----------------------------------------- 
1.2.AQUISIÇÃO DE PRÉDIO URBANO, EM CARVALHAS, PARA INTEGRAÇÃO NA 
VIA PÚBLICA. PROPRIETÁRIAS: ESTELA MARQUES DA SILVA, ANA MARIA DA 
SILVA WERB, PERLA ESTELA BARILLARI E NACY DA SILVA - APROVAÇÃO  
 ---- Presente uma informação, datada de 30 de Junho 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 as proprietárias Estela Marques da Silva, Ana Maria da Silva 
Werb, Perla Estela Barillari e Nacy da Silva, residentes nos Estados Unidos da América, 
representadas pelo procurador Manuel Fernando de Paiva, interessadas em vender pelo preço 
total de 4.000,00 euros, solicito a V.ª Ex.ª autorização para adquirir o prédio, que entretanto foi 
demolido com o decorrer das obras. ----------------------------------------------------------------------- 
---- 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 do prédio urbano, sito no lugar 
de Carvalhas, Freguesia de Senhorim, deste Concelho de Nelas, de que são proprietárias Estela 
Marques da Silva, Ana Maria da Silva Werb, Perla Estela Barillari e Nacy da Silva, pelo preço 
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total de 4.000,00 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, também por unanimidade, autorizar a dispensa de celebração de 
escritura de compra e venda, em virtude do prédio urbano ser para demolir e o terreno integrado 
na via pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.3.LIGAÇÃO DA E.N. N.º 234 À RADIAL DA URGEIRIÇA � EXPROPRIAÇÃO: 
ANTÓNIO JOSÉ AFONSO ÁLVARO, ISABEL MARIA AFONSO ÁLVARO E ANA 
MARIA AFONSO ÁLVARO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 06 de Julho de 2009, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------ 
---- �Ligação da E.N. n.º 234 à Radial da Urgeiriça ----------------------------------------------------- 
---- - Para abertura da Ligação da E.N. n.º 234 à Radial da Urgeiriça, estes Serviços 
contactaram os proprietários António José Afonso Álvaro, contribuinte n.º 206629877, Isabel 
Maria Afonso Álvaro, contribuinte n.º 185134963 e Ana Maria Afonso Álvaro, contribuinte n.º 
195215435, que acordaram o seguinte: -------------------------------------------------------------------- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 

 Com a abertura da Ligação da E.N. n.º 234 à Radial da Urgeiriça é 
ocupada na parcela dos proprietários a área de 1.898 m2. ---------------- 

 
 
9.490,00� Terreno  1.898 m2   5,00 � 9.490,00 � 

---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Atendendo a que os preços unitários se encontram dentro do praticado na zona, julga-se ser 
de aceitar os valores propostos. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição do terreno atrás referido, de 
que são proprietários António José Afonso Álvaro, Isabel Maria Afonso Álvaro e Ana Maria 
Afonso Álvaro, pela quantia de nove mil quatrocentos e noventa euros, necessário para a 
construção da �Ligação da E.N. n.º 234 à Radial da Urgeiriça�, bem como autorizar o 
respectivo pagamento, nos termos e de acordo com a informação do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, atrás descrita. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
1.4.BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, FREGUESIA DE 
AGUIEIRA � ALARGAMENTO DA RUA DO SALGUEIRO. EXPROPRIAÇÃO: 
MARIA IRENE LOUREIRO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 07 de Julho de 2009, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------ 
---- �Beneficiação/Reparação de Estradas Municipais, Freguesia de Aguieira � Alargamento da 
Rua do Salgueiro. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Face à necessidade em alargar a Rua do Salgueiro na Freguesia de Aguieira e havendo 
uma proprietária disponível para ceder a área necessária para o alargamento pretendido, solicito 
a V.ª Ex.ª autorização para adquirir uma parcela de terreno da Sr.ª Maria Irene Loureiro, 
moradora na Rua das Eiras, n.º 44, contribuinte n.º 105666874, nas seguintes condições: -------- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 

 Ocupar, com o alargamento do caminho, a área de 194 m2. -------------  
281,30 � Terreno  194 m2   1,45 � 281,30 � 
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---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Atendendo a que os preços unitários se encontram dentro do praticado na zona, julga-se ser 
de aceitar os valores propostos. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição do terreno atrás referido, de 
que é proprietária Maria Irene Loureiro, pela quantia de duzentos e oitenta e um euros e trinta 
cêntimos, necessário para a obra de �Beneficiação/Reparação de Estradas Municipais no 
Concelho - Freguesia de Aguieira � Alargamento da Rua do Salgueiro�, bem como autorizar o 
respectivo pagamento, nos termos e de acordo com a informação do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, atrás descrita. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
1.5.RUA FONTE DA CRUZ, EM CANAS DE SENHORIM � EXPROPRIAÇÕES � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 09 de Julho de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Rua Fonte da Cruz, em Canas de Senhorim � Expropriações. -----------------------------------
---- I. Em seguimento das ordens de V.ª Ex.ª para se proceder ao alargamento da Rua Fonte da 
Cruz, em Canas de Senhorim, informo V.ª Ex.ª que foram contactados 6 proprietários, que 
acordaram o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------
---- 1) Herdeiros de Dr. António Borges Campos: -------------------------------------------------------
---- - Terreno ocupado � 181 m2 x 20,00�/m2 = ������������..��3.620,00 �; 
---- - Construção de muro em alvenaria de granito com 1,00 m de altura e juntas arranjadas: 
61,00 m2 x 45�/ml = ������������������������� 2.745,00 �; 
---- TOTAL: ���������������������������.�.6.375,00 �; 
---- 2) Maria do Céu Santos Pina Amaral Proença: ------------------------------------------------------
---- - Foram destruídos dois barracões existentes em alvenaria de granito, devendo construir-se, 
em alvenaria de tijolo, apenas um, com a área igual à soma das áreas dos dois demolidos e 
ainda reconstruir a parte do muro demolido com o alargamento. O valor destas obras é o 
seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------    
---- - Barracão � 54,00 m2 x 250,00�/m2 = �������...�����.....��13.500,00 �; 
---- - Demolição e reconstrução de muro em alvenaria de granito com 2,40 m de altura com 
juntas arranjadas - 62,00 m2 x 55,00�/m2 = ���������..����..��3.400,00 �; 
---- TOTAL: ����������������������������16.900,00 �; 
---- 3) Marisa Monteiro Alvadia: --------------------------------------------------------------------------- 
---- - A expropriação do terreno foi aprovada em reunião de 09/06/2009. ---------------------------
---- - Os trabalhos a executar propõem-se agora à consideração de V.ª Ex.ª: - Demolição do 
muro existente em alvenaria de granito e sua reconstrução (112,70 m2), arranque e replantação 
de 8 oliveiras, aterro do terreno, de acordo com o novo muro (300 m2). -----------------------------
---- TOTAL: ������������������������.......��.. 8.531,50 �; 
---- 4) Joaquim de Oliveira: --------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Demolição do muro existente em blocos de cimento, limpeza de terreno, execução de 
fundações, construção de pilares e do muro. --------------------------------------------------------------
---- TOTAL: ����������������������������..2.579,40 �; 
---- 5) Joaquim do Couto: ------------------------------------------------------------------------------------
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---- - Terreno ocupado � 20 m2 x 20�/m2 = ����������������.�400,00 �; 
---- - Demolição do muro existente em alvenaria de blocos de cimento e sua reconstrução 
(40,00 m2), execução do novo muro, construções de pilares (7), demolição de um maciço de 
granito, execução de caixa de ramal de água e esgoto. --------------------------------------------------
---- TOTAL: ��������������������������.��3.180,50 �; 
---- 6) Óscar Pais: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Demolição do muro existente em alvenaria de blocos de cimento, construção de novo 
muro, roços para a colocação da caixa do ramal de água. -----------------------------------------------
---- TOTAL: ����������������������������.....625,00 �. 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a aquisição dos terrenos atrás referidos, de 
que são proprietários os Herdeiros de Dr. António Borges Campos, Maria do Céu Santos Pina 
Amaral Proença, Marisa Monteiro Alvadia, Joaquim de Oliveira, Joaquim do Couto e Óscar 
Pais, necessários para o alargamento da Rua Fonte da Cruz, em Canas de Senhorim, bem como 
autorizar o pagamento das verbas correspondentes aos terrenos expropriados e proceder à 
execução dos trabalhos descritos na informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita.  
 

2 � AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
 

2.1.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ARQUITECTURA. 
ARQUITECTO JOSÉ CARLOS RODRIGUES FERREIRA PINHO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 29 de Junho de 2009, do Senhor Vereador Dr. Manuel 
da Conceição Marques, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------ 
---- �Contrato de Prestação de Serviços na Área de Arquitectura. -------------------------------------
---- No desempenho das suas funções, enquanto estagiário do PEPAL, o Arquitecto José Carlos 
Rodrigues Ferreira Pinho, desempenhou as tarefas que lhe foram incumbidas com qualidade e 
profissionalismo de forma exemplar. ---------------------------------------------------------------------- 
---- Aliás, essa forma exemplar foi referida por quem o acompanhou de perto, o Senhor Eng.º 
Luis Almeida, na sua informação datada de 23 de Junho de 2009, que se anexa. -------------------
---- O Arquitecto Pinho iniciou trabalhos que não conseguiu concluir, os quais constam da 
relação anexa à informação do Senhor Chefe de Divisão. ----------------------------------------------
---- Para que os trabalhos sejam concluídos, proponho à Senhora Presidente da Câmara que se 
outorgue um contrato de prestação de serviços (tarefa e avença), nos termos da Lei n.º 12-
A/2008, de 27 de Fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Este contrato tem como objecto a execução dos projectos iniciados pelo Arquitecto Pinho, 
considerando-os de trabalhos específicos e de natureza excepcional.� -------------------------------
---- Presente também uma informação, datada de 23 de Junho de 2009, dos Serviços Técnicos 
de Obras, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------- 
---- �Arquitecto Estagiário ao abrigo do PEPAL � José Carlos Rodrigues Ferreira Pinho ---------
---- a) Desempenho profissional ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Face ao solicitado por V.ª Ex.ª, informo que o Arquitecto Pinho, durante o seu estágio, 
elaborou vários projectos com qualidade e profissionalismo de forma exemplar. Em alguns, 
trabalhou fora do horário normal, nunca se recusando a reuniões realizadas à noite, como foi o 
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caso da ampliação do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim. -----------------
---- Casos houve em que os elementos de que dispunha eram insuficientes, factor que não o 
impediu de trabalhar, pois, nesses casos (Centro de Dia de Vila Ruiva, Bombeiros de Canas de 
Senhorim, Feira de Canas de Senhorim, Casa da Fábrica da Igreja de Vilar Seco, etc.), 
deslocou-se no seu próprio carro para complementar a base dos respectivos estudos. -------------
---- Além dos vários trabalhos que concluiu até ao fim do estágio, iniciou outros cuja conclusão 
seria útil para os Serviços já que se referem a obras que o Município tem interesse em realizar, 
como é o caso do Parque de Merendas anexo ao Estádio Municipal, Centro de Dia de Vila 
Ruiva, Ampliação do Quartel dos Bombeiros de Canas de Senhorim, etc. ---------------------------
---- Há ainda outro projecto, que pela sua dimensão e complexidade (Habitação Social � 
Construção de 22 fogos), seria aconselhável desenvolver pelo Arquitecto Pinho já que foi ele 
que esboçou o estudo prévio. -------------------------------------------------------------------------------
---- b) Perfil pessoal. -----------------------------------------------------------------------------------------
---- No campo pessoal, o arquitecto é afável, compreensivo e sensível às observações que lhe 
são feitas. Como bom colega está sempre disponível para ajudar os outros nas alturas em que o 
serviço o exige � elaboração de processos de concurso, de cartazes para os eventos municipais, 
etc. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A sua pontualidade é rígida na hora da entrada e muito flexível na hora de saída, sendo 
frequente ficar para além do horário normal. -------------------------------------------------------------
---- Em anexo junto listagem dos trabalhos já elaborados e dos projectos que falta concluir. -----
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª� -----------------------------------------------------------------
---- Trabalhos em curso: ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Canas de Senhorim � Ampliação do Quartel dos Bombeiros Voluntários; --------------------
---- - Canas de Senhorim � Arranjo do Estádio do Grupo Desportivo e Recreio de Canas de 
Senhorim; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Canas de Senhorim � Casa da Cultura de Canas de Senhorim; ----------------------------------
---- - Canas de Senhorim � Centro Escolar de Canas de Senhorim; -----------------------------------
---- - Canas de Senhorim � Espaço Urbano da Feira de Canas de Senhorim; ------------------------
---- - Canas de Senhorim � Parque dos Eucaliptos, em Vale de Madeiros; ---------------------------
---- - Carvalhal Redondo � Instalações Sanitárias da Feira de Carvalhal Redondo; -----------------
---- - Carvalhal Redondo � Paragem de autocarros junto à sede da Junta de Freguesia velha; ----
---- - Nelas � Habitação Social; ----------------------------------------------------------------------------- 
---- - Nelas � Móvel para Gabinete de Informática da Câmara Municipal de Nelas; ----------------
---- - Nelas � Requalificação do Parque Urbano � Merendas do Estádio Municipal; ---------------
---- - Nelas � Curso de Formação em Photoshop para funcionários da Câmara Municipal de 
Nelas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Santar � Cartaz publicitário das instalações sanitárias e ampliação do cemitério de Santar; 
---- - Senhorim � Centro de Dia de Vila Ruiva; ----------------------------------------------------------
---- - Senhorim � Rotunda de Senhorim; ------------------------------------------------------------------
---- - Vilar Seco � Casa da Comissão Fabriqueira � Remodelação do edifício. ----------------------
---- Presente ainda uma informação, datada de 03 de Julho de 2009, da Técnica Superior de 
Recursos Humanos, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------- 
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---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Prestação de serviço na área de arquitectura. -------------------------------------------------------- 
---- Tendo o Arquitecto José Carlos Rodrigues Ferreira Pinho, desenvolvido um estágio no 
âmbito do PEPAL no Município de Nelas, em que demonstrou um excelente desempenho no 
desenvolvimento das tarefas que lhe foram incumbidas e dada a necessidade de concluir os 
projectos iniciados, conforme relação anexa à informação do Chefe de Divisão, propõe-se a 
realização de uma prestação de serviço ao abrigo do n.º 4, do artigo 35.º, e no n.º 2, do artigo 
3.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, conjugado com o disposto no artigo 64.º, da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, pelo montante de 1.100,00 � mensais. -------------------------------
---- V.ª Ex.ª superiormente decidirá.� ---------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente explicou o assunto e fez referência a um parecer enviado pelo 
IGESPAR à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim, onde 
são elogiadas as qualidades do referido Arquitecto, nomeadamente no que se refere ao seu 
�arrojo de linguagem�. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o contrato de prestação de serviços na área 
da arquitectura, com o Arquitecto José Carlos Rodrigues Ferreira Pinho, pelo valor de 1.100,00 
� mensais, nos termos e de acordo com as informações emitidas pelo Senhor Vereador Dr. 
Manuel da Conceição Marques, pelos Serviços Técnicos de Obras e pela Técnica de Recursos 
Humanos, atrás descritas. ------------------------------------------------------------------------------------ 
   

3 - SUBSÍDIOS 
 
3.1.FÁBRICA DA IGREJA DE SENHORIM � PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA AS 
OBRAS DE RESTAURO DO ALTAR, A OURO FINO, NA CAPELA DE NOSSA 
SENHORA DA SAÚDE, DE PÓVOA DE CIMA � APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício da Fábrica da Igreja de Senhorim, datado de 29 de Junho de 2009, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Obras de restauro no Altar, a Ouro Fino, na Capela de Nossa Senhora da Saúde, em Póvoa 
de Cima, Freguesia de Senhorim. -------------------------------------------------------------------------- 
---- A Fábrica da Igreja de Senhorim (Póvoa de Cima), vai restaurar o Altar a Ouro Fino na 
Capela de Nossa Senhora da Saúde, tendo para isso necessidade de gastar muito dinheiro nas 
obras que tem que executar. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Por isso vem pedir à Senhora Presidente da Câmara o favor de nos ajudar com uma verba 
de 2.500,00 � para ajudar a custear as despesas.� --------------------------------------------------------
---- Anexo ao ofício atrás descrito encontra-se um orçamento, datado de 26 de Junho de 2009, 
enviado pela firma Secoíorum � Comércio e Restauro de Antiguidades, Ld.ª, com sede em 
Viseu, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �O trabalho a que nos propomos consiste em: -------------------------------------------------------
---- Reconstruir a mesa do altar, acrescentando ambos os lados em talha fina, conforme se 
apresenta no frontal e fazendo também o respectivo tampo. Tudo em madeira de castanho como 
o original. O sacrário será também reconstruído para ficar funcional. --------------------------------
---- Toda a talha será coberta a folha de ouro fino, quer na mesa, quer na parte superior, sendo o 
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resto pintado a marmoreado nas cores que se apresentar no original e que se encontrarão sob a 
pintura branca. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Dado o tipo de trabalho e as circunstâncias em que se encontra apenas podemos dar um 
valor aproximado e que se situará entre os 2.500 �, acrescidos de IVA.� ---------------------------- 
---- A Senhora Presidente prestou uma breve explicação sobre o assunto. ---------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Fábrica da Igreja de Senhorim, um 
subsídio no valor de 2.500,00 euros, destinado a custear as obras de restauro, a ouro fino, no 
altar da Capela de Nossa Senhora da Saúde, em Póvoa de Cima, Freguesia de Senhorim. -------- 
3.2.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO DESPORTIVO E RECREIO DE CANAS 
DE SENHORIM � APROVAÇÃO  
---- Antes de apresentar as propostas de deliberação referentes a este assunto e aos seguintes, o 
Senhor Vice-Presidente da Câmara Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas explicou o 
assunto, realçando que tinha reunido com os representantes das associações desportivas e que 
tinham acordado os valores que ia apresentar de seguida. ----------------------------------------------
---- Seguidamente, o Senhor Vice-Presidente da Câmara Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho 
Seixas, apresentou a proposta de deliberação, que a seguir e transcreve: -----------------------------
----- �Subsídio ao Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim. ------------------------------ 
---- Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A importância que a prática desportiva tem, quer para o desenvolvimento e boa formação 
de crianças e jovens, quer para a promoção do concelho; -----------------------------------------------
---- 2. A participação do clube, regular e sustentada, há já vários anos nos escalões de formação; 
---- 3. A boa participação no campeonato do ano anterior, representando com dignidade a vila 
de Canas de Senhorim e o concelho de Nelas, garantindo a manutenção do clube na Divisão de 
Honra da Associação de Futebol de Viseu; ---------------------------------------------------------------
---- 4. A promoção da localidade de Canas de Senhorim e, consequentemente, do Concelho de 
Nelas por todo o distrito; ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 5. O pedido efectuado pela direcção do clube em reuniões recentes. -----------------------------
---- Propõe-se: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - A definição de um subsídio no valor de � 53.750,00 �, correspondendo � 33.750,00 à 
participação da equipa sénior na Divisão de Honra do Campeonato Distrital da AF Viseu e � 
20.000,00 à inscrição de quatro equipas de escalões de formação participantes em competições 
oficiais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - A disponibilização de um valor de � 10.000,00, a título de especial promoção ao 
desenvolvimento e ao investimento no Município de Nelas que garante a inscrição e utilização 
nos equipamentos do clube da expressão �Nelas Coração do Dão� e que só será efectivamente 
pago após manifestação por parte do clube de interesse na utilização da inscrição referida e 
verificação da sua efectiva utilização. --------------------------------------------------------------------- 
---- A atribuição das verbas referidas fica condicionada: -----------------------------------------------
---- - À demonstração da normal participação das equipas referidas em competições oficiais, 
que pode ser verificada pela Câmara Municipal junto das entidades competentes pela sua 
organização em qualquer altura da época, considerando-se participação normal a realização de 
treinos e participação em todos os jogos das respectivas competições; -------------------------------
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---- - À apresentação das contas do período anterior devidamente validadas e aprovadas, para 
conhecimento da Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- As verbas referenciadas serão liquidadas mensalmente em partes iguais entre os meses de 
Agosto de 2009 e Junho de 2010. � ------------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás descrita. --- 
3.3.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO SPORTING CLUBE DE SANTAR � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma Proposta de Deliberação apresentada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara 
Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, que a seguir e transcreve: ------------------------------
---- �Subsídio ao Sporting Clube de Santar. -------------------------------------------------------------- 
---- Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A importância que a prática desportiva tem, quer para o desenvolvimento e boa formação 
de crianças e jovens, quer para a promoção do concelho; -----------------------------------------------
---- 2. O esforço desenvolvido pelo clube para manter em funcionamento camadas jovens, 
treinadas e acompanhadas por técnicos especializados; ------------------------------------------------- 
---- 3. A participação digna do clube no campeonato do ano anterior que, apesar de não 
conseguir atingir o seu objectivo de se manter na Divisão de Honra, decorreu dentro das normas 
e dos princípios desportivos; -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. A promoção da localidade de Santar, enquanto destino turístico de excelência e, 
consequentemente, do Concelho de Nelas, consubstanciado pela inscrição da expressão �Nelas 
� Coração do Dão�, nos equipamentos do clube; -------------------------------------------------------- 
---- 5. O pedido efectuado pela direcção do clube em reuniões recentes. -----------------------------
----Propõe-se: --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - A definição de um subsídio no valor de � 32.500,00, correspondendo � 22.500,00 à 
participação da equipa sénior na 1.ª Divisão do Campeonato Distrital da AF Viseu e � 
10.000,00 à inscrição de duas equipas de escalões de formação participantes em competições 
oficiais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - A disponibilização de um valor de � 5.000,00, a título de especial promoção ao 
desenvolvimento e ao investimento no Município de Nelas que garante a inscrição e utilização 
nos equipamentos do clube da expressão �Nelas Coração do Dão� e que só será efectivamente 
pago após manifestação por parte do clube de interesse na utilização da inscrição referida e 
verificação da sua efectiva utilização. --------------------------------------------------------------------- 
---- A atribuição das verbas referidas fica condicionada: -----------------------------------------------
---- - À demonstração da normal participação das equipas referidas em competições oficiais, 
que pode ser verificada pela Câmara Municipal junto das entidades competentes pela sua 
organização em qualquer altura da época, considerando-se participação normal a realização de 
treinos e participação em todos os jogos das respectivas competições; -------------------------------
---- - À apresentação das contas do período anterior devidamente validadas e aprovadas, para 
conhecimento da Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- As verbas referenciadas serão liquidadas mensalmente em partes iguais entre os meses de 
Agosto de 2009 e Junho de 2010. � ------------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás descrita. ---- 
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3.4.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO SPORT VALE DE MADEIROS E BENFICA � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma Proposta de Deliberação apresentada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara 
Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, que a seguir e transcreve: ------------------------------
---- �Subsídio ao Sport Vale de Madeira e Benfica. ----------------------------------------------------- 
---- Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A importância que a prática desportiva tem, quer para o desenvolvimento e boa formação 
de crianças e jovens, quer para a promoção do concelho; -----------------------------------------------
---- 2. O esforço desenvolvido pelo clube para esta época criar camadas jovens, 
consubstanciado no facto de ter na próxima época duas equipas de escalões de formação a 
participar em competições oficiais, dando assim hipótese a crianças e jovens da sua localidade 
sede de praticarem desporto, sem necessidade de se deslocarem para meios mais populosos; ----
---- 3. A boa imagem deixada pelo clube no campeonato do ano anterior, sendo referida por 
vários dirigentes como exemplo de fair play e de saber estar no futebol amador; -------------------
---- 4. A promoção do Concelho de Nelas, dentro e fora dos seus limites geográficos; ------------
---- 5. O pedido efectuado pela direcção do clube em reuniões recentes. -----------------------------
---- Propõe-se: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - A definição de um subsídio no valor de � 17. 500,00 �, correspondendo � 7.500,00 à 
participação da equipa sénior na 2.ª Divisão do Campeonato Distrital da AF Viseu e � 
10.000,00 à inscrição de uma equipa de escalão de formação participante em competições 
oficiais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - A disponibilização de um valor de � 2.500,00, a título de especial promoção ao 
desenvolvimento e ao investimento no Município de Nelas que garante a inscrição e utilização 
nos equipamentos do clube da expressão �Nelas Coração do Dão� e que só será efectivamente 
pago após manifestação por parte do clube de interesse na utilização da inscrição referida e 
verificação da sua efectiva utilização. ---------------------------------------------------------------------
---- A atribuição das verbas referidas fica condicionada: -----------------------------------------------
---- - À demonstração da normal participação das equipas referidas em competições oficiais, 
que pode ser verificada pela Câmara Municipal junto das entidades competentes pela sua 
organização em qualquer altura da época, considerando-se participação normal a realização de 
treinos e participação em todos os jogos das respectivas competições; -------------------------------
---- - À apresentação das contas do período anterior devidamente validadas e aprovadas, para 
conhecimento da Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- As verbas referenciadas serão liquidadas mensalmente em partes iguais entre os meses de 
Agosto de 2009 e Junho de 2010. � ------------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação, atrás descrita. --- 
3.5.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO SPORT LISBOA E NELAS � CONTRATO-
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA A ÉPOCA 2009-2010 � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma Proposta de Deliberação, datada de 14 de Julho de 2009 e apresentada pelo 
Senhor Vice-Presidente da Câmara Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se 
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- �CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA A 
ÉPOCA DE 2009/2010 -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Considerandos: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A) Que nos termos da lei, constitui uma das atribuições das autarquias locais tudo o que diz 
respeito aos interesses próprios, comuns e específicos das populações respectivas, 
designadamente a cultura, tempos livres e desporto. Durante mais de sessenta anos o Sport 
Lisboa e Nelas manteve e desenvolveu neste Município a prática do futebol, representando-o 
com brilho por todo o País e trazendo à prática desportiva milhares de jovens. É uma actividade 
que importa manter, apoiar e desenvolver. ----------------------------------------------------------------
---- B) Que nomeadamente, após alguns anos sem camadas jovens o clube passou a integrar 
cinco escalões a participar em competições oficiais, dispondo-se para a época que se avizinha a 
apresentar duas equipas em dois deles, sendo fundamental permitir a sustentação das bases para 
um futuro melhor e menos oneroso para as entidades públicas. ---------------------------------------
---- C) Que o Sport Lisboa e Nelas militará na época 2009/2010 na 3ª. Divisão Nacional; --------
---- D) Que o Sport Lisboa e Nelas mercê da disputa de campeonatos com equipas de toda a 
Região Centro de Portugal, em muito dignifica e promove o concelho de Nelas; -------------------
----- Entre a CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS, adiante designada por CMN, e o SPORT 
LISBOA E NELAS, adiante designado por SLN, é celebrado o presente Contrato-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo para a época 2009/2010, de acordo com o disposto na Lei de 
Bases do Desporto, Lei nº. 30/2004, de 21 de Julho e no Dec.Lei n.º 432/91, de 6 de Novembro, 
que será regulado pelas estipulações constantes das cláusulas seguintes: ----------------------------
---- Cláusula Primeira----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Objecto----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----1. Este Contrato-Programa visa proporcionar ao SLN as condições para uma actividade 
equilibrada e sustentada, com um orçamento, de ano para ano, cada vez mais próximo das 
receitas próprias, de forma a diminuir progressivamente a sua dependência desta Câmara 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. O presente Contrato-Programa tem ainda por objectivo a dinamização e o alargamento da 
prática desportiva, mantendo uma condigna representação do Concelho, e aumentando 
progressivamente o número de praticantes de futebol, designadamente nos escalões jovens. -----
---- 3. Nomeadamente, este Contrato-Programa visa ainda criar condições para que o SLN 
possa alcançar o objectivo de participar de forma digna na 3.ª Divisão Nacional, onde milita. --- 
---- Cláusula Segunda ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Período de Vigência do Contrato ---------------------------------------------------------------------- 
---- Sem prejuízo de eventual revisão por acordo entre as partes contratantes, o período de 
vigência deste contrato é de onze meses, decorrendo de 1 de Agosto de 2009 a 30 de Junho de 
2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Cláusula Terceira ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Regime de Comparticipação --------------------------------------------------------------------------- 
---- Para a prossecução dos objectivos deste Contrato-Programa, a CMN concede ao SLN uma 
comparticipação financeira até ao máximo de 111.250 � (cento e onze mil duzentos e cinquenta 
euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- § 1º. � O montante referido é atribuído nas condições seguintes: ---------------------------------
---- - A) Um subsídio de 35.000 � (trinta e cinco mil euros) para reforço do apoio às camadas 
jovens do clube, sendo 5.000 � (cinco mil euros), para cada um dos seguintes escalões: 
Juniores, Juvenis, Iniciados e 10.000 � (dez mil euros) pela participação com duas equipas nos 
escalões de Infantis e Escola de Formação, a normal participação das equipas referidas em 
competições oficiais pode ser verificada pela Câmara Municipal junto das entidades 
competentes pela sua organização em qualquer altura da época, considerando-se participação 
normal a realização de treinos e participação em todos os jogos das respectivas competições; ---
---- - B) Um apoio de 20.000 � (vinte mil euros), a título de especial promoção ao 
desenvolvimento e ao investimento no Município de Nelas que garante a inscrição e utilização 
nos equipamentos do clube da expressão �Nelas Coração do Dão� e que só será efectivamente 
pago após manifestação por parte do clube de interesse na utilização da inscrição referida e 
verificação da sua efectiva utilização. --------------------------------------------------------------------- 
---- - C) O montante de 56.250,00 � (cinquenta e seis mil duzentos e cinquenta euros), pela 
participação na 3.ª Divisão Nacional, (para apoio à participação da equipa sénior nas 
competições já referidas); ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- § 2.º � As verbas referenciadas serão liquidadas até ao final de Junho de 2010. ----------------
---- Cláusula Quarta ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Direitos e Deveres do Primeiro Outorgante ----------------------------------------------------------
---- O segundo outorgante compromete-se a: -------------------------------------------------------------
---- a) Manter e desenvolver a prática do futebol, designadamente nos escalões de seniores e 
camadas jovens, de forma a representar condignamente o Município, nas competições em que 
esteja envolvido e a fomentar a prática desportiva no Concelho; --------------------------------------
---- b) Criar e manter as camadas jovens de escolas, infantis, iniciados, juvenis e juniores, com 
duas equipas inscritas nas competições oficiais nos escalões de escolas e infantis e uma equipa 
inscrita nas competições oficiais em cada um dos restantes escalões, com prática regular e 
sistemática, orientadas por técnicos habilitados, de forma a que possam, depois, servir de base à 
constituição das futuras equipas seniores; -----------------------------------------------------------------
---- c) Aumentar as suas receitas, quer através das provenientes das quotizações, das receitas de 
jogos, da publicidade e de outras formas, apresentando oportunamente um resumo das contas, a 
fim de progressivamente afirmar a sua autonomia económico-financeira; ---------------------------
---- d) Manter e cuidar as Instalações Desportivas e Sociais Municipais que lhe forem 
disponibilizadas para o desenvolvimento das suas actividades; ----------------------------------------  
---- e) Nos eventos por si organizados, zelar para que as instalações desportivas sejam 
frequentadas apenas por atletas que preencham os requisitos legais, nomeadamente seguro e 
exame médico que declare a inexistência de contra-indicações para a prática desportiva aí 
desenvolvida; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- f) Apresentar as contas do período anterior, devidamente validadas e aprovadas, para 
conhecimento da Câmara; ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- g) Facultar a entrada gratuita à população escolar do concelho, até à idade de 18 anos e a 
todos os munícipes com mais de 65 anos de idade. ------------------------------------------------------ 
---- Cláusula Quinta ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- Outros Direitos e Deveres dos Outorgantes ----------------------------------------------------------
---- 1º. - Para além da comparticipação financeira definida na cláusula anterior, a CMN 
disponibiliza ao SLN as Instalações Desportivas e Sociais sitas no Complexo Desportivo 
Municipal de Nelas e constituído pelo Estádio Municipal, com Balneários e instalações sociais 
anexas, e pelo campo número dois, com os Balneários anexos destinados exclusivamente às 
camadas jovens. E duas salas nas instalações sociais do Estádio para a realização das 
actividades do clube. A CMN cede ainda as instalações do Bar do Estádio para eventual 
exploração pelo clube nos dias de jogos da equipa sénior; ---------------------------------------------
---- 2º. � O SLN obriga-se durante toda a época utilizar no frontal das camisolas a inscrição 
�NELAS CORAÇÃO DO DÃO�, ou outra a indicar pela CMN. -------------------------------------- 
---- 3º. � O SLN obriga-se a manter limpas as instalações cedidas devendo para o efeito recorrer 
aos serviços de um colaborador(a) no mínimo de duas horas diárias, sendo apenas os produtos e 
apetrechos de limpeza da responsabilidade da CMN. ---------------------------------------------------
---- 4.º - A CMN dará publicidade aos termos do presente protocolo das formas que julgar 
necessárias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
---- Cláusula Sexta -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Acompanhamento e Controlo da Execução do Contrato -------------------------------------------
---- O acompanhamento e controlo da execução deste contrato rege-se pelo disposto no artigo 
14º., do Dec.Lei nº. 432/91, de 6 de Novembro.�-------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação, atrás descrita. --- 
3.6.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO ACADÉMICO BASKET CLUBE DE NELAS � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma Proposta de Deliberação apresentada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, 
Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, que a seguir e transcreve: ------------------------------
---- �Subsídio ao Académico Basket Clube de Nelas. --------------------------------------------------- 
---- Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A crescente importância do ABC enquanto pólo dinamizador do desporto, 
particularmente no que respeita a desporto para crianças e jovens do concelho, além do mais 
consubstanciado na conquista de um grande número de títulos distritais e na recente conquista 
do lugar de Vice-Campeão Nacional de Juniores em Futsal; -------------------------------------------
---- 2. O número de atletas nos escalões de formação distribuídos pelas equipas dos diferentes 
escalões nas modalidades de Andebol e Futsal; ----------------------------------------------------------
---- 3. O número de associados do ABC, que atinge hoje números próximos dos 1.800, fazendo 
do clube a associação com maior número de sócios no concelho e uma das maiores do distrito; -
---- 4. O empenho que o clube sempre demonstra na sua participação nos eventos organizados 
pelo município; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 5. A promoção do Concelho por todo o país; --------------------------------------------------------
---- 6. O pedido efectuado pela direcção do clube em reuniões recentes. -----------------------------
---- Propõe-se: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - A definição de um subsídio no valor de 65.000,00 �, sendo 20.000,00 � para apoio à 
participação das duas equipas seniores nos campeonatos nacionais onde competem nas 
modalidades de futsal e andebol e 45.000 � atribuídos para apoio aos escalões de formação, 
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considerando um apoio de 5.000 � por cada equipa de formação a participar em competições 
oficiais; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - A disponibilização de um valor de 10.000,00 � (5.000,00 + 5.000,00) a título de especial 
promoção ao desenvolvimento e investimento do Município de Nelas que garante a inscrição 
nos equipamentos das equipas seniores do clube da expressão �Nelas Coração do Dão� e que só 
será efectivamente pago após manifestação, por parte do clube, de interesse na utilização da 
inscrição referida e verificação da sua utilização. -------------------------------------------------------- 
---- A atribuição das verbas referidas fica condicionada: -----------------------------------------------
---- - À demonstração da normal participação das equipas referidas em competições oficiais, 
que pode ser verificada pela Câmara Municipal junto das entidades competentes pela sua 
organização em qualquer altura da época, considerando-se participação normal a realização de 
treinos e participação em todos os jogos das respectivas competições; -------------------------------
---- - À apresentação das contas do período anterior devidamente validadas e aprovadas, para 
conhecimento da Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- As verbas referenciadas serão liquidadas mensalmente, em partes iguais, entre os meses de 
Agosto de 2009 e Junho de 2010. �------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação, atrás descrita. --- 
3.7.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO CANAS + JOVEM � APROVAÇÃO 
---- O presente assunto foi retirado da Ordem de Trabalhos, devendo ser presente a uma 
próxima reunião de Câmara. -------------------------------------------------------------------------------- 

 
4 � DIVERSOS 

 
4.1.JUNTA DE FREGUESIA DE NELAS � PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE NOME 
DE RUA, EM FOLHADAL - APROVAÇÃO  
---- Presente o ofício n.º 95/06, datado de 25 de Maio de 2006, da Junta de Freguesia de Nelas, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente do Município de Nelas ------------------------------------------------------ 
---- Alteração de nomenclatura ----------------------------------------------------------------------------- 
---- A pedido dos moradores do lugar denominado Curral do Concelho, ao Folhadal, solicita-se 
a alteração de nome para Rua da Belavista. Esta pretensão prende-se com o odioso do nome em 
vigor. No caso de se mostrar necessário, solicita-se que o assunto seja levado à próxima 
Assembleia Municipal.� ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente explicou o assunto, realçando que o nome Curral do Concelho era um 
nome histórico, visto que quando Folhadal teve o seu foral era naquele lugar a sede do concelho 
e propôs à aprovação da Câmara a alteração do nome da rua, passando de �Curral do Concelho� 
para �Rua da Belavista, antigo Curral do Concelho�. ---------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do nome de Rua, em Folhadal, 
passando de �Curral do Concelho� para �Rua da Belavista, antigo Curral do Concelho.� --------- 
4.2.INSTITUTO PIAGET � COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO 
HUMANO, INTEGRAL E ECOLÓGICO, CRL � EXPOSIÇÃO � CONHECIMENTO 
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---- Presente um ofício do Instituto Piaget � Cooperativa para o Desenvolvimento Humano 
Integral e Ecológico, CRL, com sede em Lisboa, que a seguir se transcreve: -----------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------- 
---- Como V.ª Ex.ª bem conhece, o Instituto Piaget criou e implantou, nas regiões do interior, 
Campi Académicos e Universitários, com grande seriedade e consistência, dispondo de muito 
significativas instalações e recursos formativos. Contribui, assim, de maneira sustentada e forte, 
para o desenvolvimento educativo, profissional e social de cada região em que se insere e com 
elas o país. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- É o caso do nosso Campus Universitário de Viseu, o qual, pela sua dimensão, se constitui 
como o maior dos Campi do Instituto Piaget e é, inclusive, o maior complexo de Ensino 
Superior e Cooperativo em Portugal. ---------------------------------------------------------------------- 
---- O investimento realizado ultrapassa, em muito, os 30 milhões de euros. ------------------------
---- O projecto do Campus Universitário de Viseu, para além das áreas da educação, ciência, 
engenharia e artes, inclui, como principal objectivo: por um lado, realizar formações na área da 
saúde, nomeadamente cursos de medicina, ciências farmacêuticas e biomédicas, saúde 
ambiental, análises clínicas e de saúde pública, entre outras, bem como continuar a desenvolver, 
aprofundar e implementar projectos de investigação & desenvolvimento e projectos 
empresariais, com uma ligação estreita aos cursos, permitindo fortalecer os vínculos com 
diversos sectores da sociedade envolvente. Por outro lado, servir de retaguarda formativa e de 
apoio às Universidades Jean Piaget, em África, o que, em parte, já começou a fazer. --------------
---- Ora, praticamente, metade do Campus está construído e estruturado para servir a área da 
saúde. Contudo, os sucessivos Governos e, nomeadamente, o Governo em exercício, têm 
sistematicamente obstaculizado a criação de cursos nesta Área. Ao longo de 12 anos apenas 
aprovaram o curso de enfermagem e, agora, o de Fisioterapia (este, após onze anos de 
apreciação!). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os demais, supracitados, andam igualmente em apreciação há mais de 10 anos. ---------------
---- O país e as regiões da Beira Alta e Trás Os Montes, necessitam de médicos e técnicos de 
saúde. O mesmo se dirá dos países africanos de língua portuguesa. Ao mesmo tempo, há 
centenas de portugueses que, todos os anos, saem de Portugal para fazerem o curso de Medicina 
noutros países, a expensas suas. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- E, no entanto, o Instituto Piaget tem, no seu Campus Universitário de Viseu, instalações 
construídas de raiz e equipamento adequado, tendo o investimento ultrapassado os 15 milhões 
de euros; tem acordos de formação clínica com os Hospitais de Viseu e de Vila Real, tem corpo 
docente disponível dirigido por um dos mais eminentes médico-cirurgiões do país, o Ex.m.º 
Senhor Prof. Doutor António Araújo Teixeira, o que nos permite afirmar que dispõe de todas as 
condições para a formação médica e farmacêutica. ------------------------------------------------------
---- Mas o Governo não responde às solicitações, não dialoga, vai empatando e fechando-se 
num mutismo que já ultrapassa as raias da respeitabilidade. -------------------------------------------
---- Há postos de trabalho a manter e a criar. O Governo não quer. -----------------------------------
---- E nem sequer estamos a solicitar que seja ele a fazer investimentos, porque estes já nós os  
fizemos. Não será o Estado a pagar a formação dos estudantes, mas as famílias destes. Falta, 
por isso, apenas que nos autorizem a rentabilizar os investimentos feitos, em função do país e 
da região. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Afinal, o que leva o Governo a uma tamanha falta de senso? -------------------------------------
---- Decidi, por isso, iniciar uma reflexão sobre estes assuntos e outros que mais direccionados 
ao desenvolvimento pessoal, criativo e social, com carácter recorrente, mas sem ser sistemático. 
---- É justamente neste sentido que junto remeto, para conhecimento, uma missiva que enviei a 
toda a �Comunidade Piaget� de Portugal. ----------------------------------------------------------------- 
---- Espero contar com o incondicional apoio de V.ª Ex.ª, da Câmara que superiormente dirige e 
demais autarcas das nossas regiões, de todas as suas forças vivas, cidadãos e cidadãs que amam 
a sua terra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Aproveito o ensejo para enviar a V.ª Ex.ª os melhores cumprimentos e saudações.� ----------
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------  
 

5 � CONTABILIDADE 
 

5.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Junho de 2009, no total de 890.609,24 � (oitocentos e noventa mil seiscentos e 
nove euros e vinte e quatro cêntimos), referente a Operações Orçamentais e no total de 
50.575,50 � (cinquenta mil quinhentos e setenta e cinco euros e cinquenta cêntimos), referente a 
Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de Contabilidade. --------- 
5.2.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DE 2009 � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal, do ano de 
2009, n.º 17 e às Grandes Opções do Plano para o ano de 2009, n.º 17, as quais ficam anexas a 
esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------- 
5.3.EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR � COMPONENTE SÓCIO-EDUCATIVA. 
PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 01 de Julho 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 2008/2009: ------------------------------------------------------ 
---- Associação de Folhadal: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Folhadal: Março de 2009 � 677,60 �; Abril de 2009 � 440,00 �; -----
---- TOTAL: 1.117,60 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Centro Paroquial de Canas de Senhorim: ------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Vale de Madeiros: Abril de 2009 � 359,10 �; Maio de 2009 � 
472,50 �: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Lapa do Lobo: Abril de 2009 � 307,80 �; Maio de 2009 � 310,50 �; 
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---- - Jardim de Infância de Póvoa de Santo António: Abril de 2009 � 180,90 �; Maio de 2009 � 
213,30 �; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- TOTAL: 1.844,10 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Santa Casa da Misericórdia: ----------------------------------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Santar: Abril de 2009 � 477,00 �; Maio de 2009 � 582,75 �; -------- 
---- - Jardim de Infância de Senhorim: Abril de 2009 � 243,00 �; Maio de 2009 � 344,25 �; -----
---- - Jardim de Infância de Moreira: Abril de 2009 � 315,00 �; Maio de 2009 - 373,50 �; -------- 
---- - Jardim de Infância de Vila Ruiva: Abril de 2009 � 362,25 �; Maio de 2009 � 456,75 �; ---- 
---- - Jardim de Infância de Aguieira: Abril de 2009 � 101,25 �; Maio de 2009 � 164,25 �; ------
---- - Jardim de Infância de Carvalhal Redondo: Abril de 2009 � 200,25 �; Maio de 2009 � 
263,25 �; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Vilar Seco: Abril de 2009 � 391,50 �; Maio de 2009 � 461,25 �. ----  
---- - Jardim de Infância de Nelas (Páscoa): Abril de 2009 � 99,00 �; --------------------------------
---- TOTAL: 4.835,25 �. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Escola Secundária de Nelas: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- - Jardim de Infância de Nelas: Março de 2009 � 1.122,24 �; Abril de 2009 � 703,92 �; Maio 
de 2009 � 994,56 �. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- TOTAL: 2.820,72 �. -------------------------------------------------------------------------------------
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ---------------------------------------------------
---- - Jardim de Infância de Canas de Senhorim: Abril de 2009 � 423,36 �; Maio de 2009 � 
519,12 �. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- TOTAL: 942,48 �.� ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas referidas, à Associação do Folhadal � 
Centro Social, Cultural e Recreativo, ao Centro Paroquial de Canas de Senhorim, à Santa Casa 
da Misericórdia de Santar, à Escola Secundária de Nelas e ao Agrupamento de Escolas de 
Canas de Senhorim. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
5.4.PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ENTIDADES FORNECEDORAS 
RELATIVAMENTE ÀS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO CONCELHO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 01 de Julho de 2009, da Técnica Superior de Educação, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pagamento de refeições às entidades fornecedoras relativamente às Escolas do Primeiro 
Ciclo do Concelho -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos 
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de acordo com o Despacho n.º 22251/05, de 25 de 
Outubro, este serviço sugere para apreciação de V.ª Ex.ª e posterior aprovação, a seguinte 
transferência de verbas, relativa ao pagamento de refeições de algumas crianças das Escolas de 
Folhadal, Nelas, Moreira Vila Ruiva, Santar, Vilar Seco, Vale de Madeiros, Lapa do Lobo, 
Póvoa de Santo António, Canas de Senhorim e Aguieira, referentes ao ano lectivo de 
2008/2009: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim: ----------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Vale de Madeiros: Abril de 2009 � 210,60 �; Maio de 2009 � 337,50 �; --------
---- - 1.º CEB de Lapa do Lobo: Abril de 2009 � 553,50 �; Maio de 2009 � 966,60 �; -------------
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---- - 1.º CEB de Póvoa de Santo António: Abril de 2009 � 275,40 �; Maio de 2009 � 429,30 �; 
---- - 1.º CEB de Canas de Senhorim - Feira: Abril de 2009 � 1.514,70 �; Maio de 2009 � 
2.562,30 �; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- TOTAL: 6.849,90 �. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Santa Casa da Misericórdia de Santar: ----------------------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Moreira: Abril de 2009 � 189,00 �; Maio de 2009 � 254,50 �; --------------------
---- - 1.º CEB de Aguieira: Abril de 2009 � 326,25 �; Maio de 2009 � 519,75 �; -------------------
---- - 1.º CEB de Vila Ruiva: Abril de 2009 � 396,00 �; Maio de 2009 � 598,50 �; ----------------
---- - 1.º CEB de Carvalhal Redondo: Abril de 2009 � 573,75 �; Maio de 2009 � 931,50 �, ------
---- - 1.º CEB de Vilar Seco: Abril de 2009 � 537,75 �; Maio de 2009 � 828,00 �; -----------------
---- - 1.º CEB de Santar: Abril de 2009 � 515,25 �; Maio de 2009 � 724,50 �; ----------------------
---- - 1.º CEB de Senhorim: Abril de 2009 � 564,75 �; Maio de 2009 � 895,50 �; ------------------
---- TOTAL: 7.855 �; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Associação do Folhadal: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- - 1.º CEB do Folhadal: Março de 2009 � 477,40 �; Abril de 2009 � 281,60 �; -----------------
---- TOTAL: 759,00 �; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Escola Secundária de Nelas: ----------------------------------------------------------------------------
---- - 1.º CEB de Nelas � Serra da Estrela: Março de 2009 - 1.236,48 �; Abril de 2009�725,76 �; 
Maio de 2009 � 1.238,16 �; ---------------------------------------------------------------------------------  
---- TOTAL: 3.200,40 �; -------------------------------------------------------------------------------------
---- Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim: ---------------------------------------------------
--- - 1.º CEB de Canas de Senhorim � Fojo: Abril de 2009 � 231,19 �; Maio de 2009�399,36 �; 
---- TOTAL: 630,55 �; --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida (Comparticipações relativas aos alunos 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico no ano lectivo 2008/2009): Abril de 2009 � 547,74 �; Maio de 
2009 � 847,24 �; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- TOTAL: 1.394,98 �.� ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, face à informação da Técnica Superior de Educação, atrás descrita, deliberou, 
por unanimidade, autorizar o pagamento das verbas referidas, ao Centro Social Paroquial de 
Canas de Senhorim, à Santa Casa da Misericórdia de Santar, à Associação do Folhadal � Centro 
Social, Cultural e Recreativo, á Escola Secundária de Nelas, ao Agrupamento de Escolas de 
Canas de Senhorim e ao Agrupamento de Escolas Dr. Fortunato de Almeida, de Nelas. -------- 
  

6 � LOTEAMENTOS 
 

6.1.PROCESSO DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO N.º 3/2000/CMN. LOCAL DA 
OBRA: CARVALHAL, ZONA INDUSTRIAL DE NELAS. REQUERENTE: CÂMARA 
MUNICIPAL DE NELAS � ALTERAÇÃO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 25 de Junho de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Processo de Operação de Loteamento n.º 3/2000/CMN. Requerente: Câmara Municipal de 
Nelas. Local da obra: Carvalhal, Zona Industrial 1. ----------------------------------------------------- 
---- Pretensão: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- De acordo com indicações dadas aos serviços, foi solicitada a alteração do loteamento 
industrial n.º 3/2000/CMN, da Câmara Municipal, aprovada em reunião de Câmara de 
11/07/2000 e rectificado em reunião de Câmara de 12/12/2001, que irá envolver dois lotes 
industriais pertencentes à Câmara Municipal de Nelas. ------------------------------------------------- 
---- Os prédios abrangidos encontram-se inscritos na matriz predial urbana, da Freguesia de 
Senhorim, sob o artigo n.º 1636 e o artigo n.º 1637, descritos na Conservatória do Registo 
Predial de Nelas sob o n.º 3171/20031027 e n.º 3172/20031027, respectivamente. -----------------
---- A alteração surge da necessidade de aumentar a área do lote 17 através da diminuição da 
área do lote 16. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Assim, a alteração irá conduzir a um aumento da área do lote 17, de 2.470 m2 para 2.710 m2 
(variação de 240 m2), diminuindo a área do lote 16, de 3.470 m2 para 3.230 m2 (variação de 240 
m2). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A área de implantação e a área bruta de construção irão ser alteradas de acordo com o 
quadro seguinte, mantendo-se os totais das respectivas variáveis. ------------------------------------- 

Lote n.º Área do lote  Área de implantação Área bruta de construção 
Inicial  Alteração Inicial Alteração Inicial Alteração 

16 3.470  3.230 1.562 1.402 2.082 1.939 
17 2.470 2.710 1.040 1.200 1.482 1.625 

Total 5.940 5.940 2.602 2.602 3.564 3.564 
---- Informação dos Serviços: -------------------------------------------------------------------------------
---- Na alteração pretendida não há variação do número de lotes, da área de implantação total e 
da área bruta de construção total, tal como não altera o número de fogos e os parâmetros 
urbanísticos constantes do Plano Director Municipal. ---------------------------------------------------
---- De acordo com o n.º 8, do artigo 27.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com 
as alterações introduzidas pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, trata-se de uma alteração à 
licença que terá de ser aprovada por simples deliberação da Câmara Municipal. -------------------
---- Assim, solicito a V.ª Ex.ª a alteração ao descrito na informação anteriormente aprovada em 
reunião de Câmara de 11/07/2000, que dará origem a um aditamento, do seguinte modo: no 
ponto dois, onde se lê ��. três mil quatrocentos e setenta metros quadrados; dois mil 
quatrocentos e setenta metros quadrados�.�, deverá ler-se ��três mil duzentos e trinta metros 
quadrados; dois mil setecentos e dez metros quadrados��. Deverá igualmente proceder-se a 
alteração da planta de síntese, de acordo com a planta junto em anexo. ------------------------------
---- Deste modo, o ponto dois deverá ficar com a seguinte redacção: ---------------------------------
---- �Dois � Assim, constituíram-se catorze lotes numerados da seguinte forma: Três, seis, sete, 
oito, nove, doze, treze, quinze, dezasseis, dezassete, dezoito, dezanove; com as áreas de quatro 
mil e oitocentos metros quadrados; três mil e quinhentos metros quadrados; três mil metros 
quadrados; dois mil novecentos e dez metros quadrados; três mil quatrocentos e noventa metros 
quadrados; dois mil quatrocentos e sessenta metros quadrados; três mil quatrocentos e quarenta 
metros quadrados; dois mil seiscentos e cinquenta metros quadrados; três mil cento e vinte 
metros quadrados; três mil cento e quarenta e cinco metros quadrados; três mil duzentos e trinta 
metros quadrados; dois mil setecentos e dez metros quadrados; nove mil e duzentos metros 
quadrados e cinco mil metros quadrados, respectivamente, de acordo com a planta de síntese, 
datada de Junho de 2009.�----------------------------------------------------------------------------------- 
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---- A pedido da Senhora Presidente da Câmara, o Senhor Luís Almeida explicou o assunto, 
referindo que se tratava, apenas, da alteração das áreas de dois lotes, aumentando a área do lote 
n.º 17 e diminuindo a área do lote n.º 16. ---------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao processo de operação de 
loteamento n.º 3/2000/CMN, sito no lugar de Carvalhal, na Zona Industrial de Nelas, aprovado 
em reunião do Executivo realizada em 11 de Julho de 2000, em que é requerente a Câmara 
Municipal de Nelas, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

7 - OBRAS PARTICULARES 
 
7.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, N.º 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
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 22 de Junho de 2009 e 02 de Julho de 2009, a qual fica anexa à acta (Anexo II), 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 
entre 22 de Junho de 2009 e 02 de Julho de 2009, a qual fica anexa à acta (Anexo III), 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 22 de Junho de 2009 e 02 de Julho de 
2009, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. --------------------------- 
7.2.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 25 de Junho de 2009 e 07 de 
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Julho de 2009, constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica 
anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------ 
7.3.LICENÇA DE PUBLICIDADE � 4 SUPORTES PUBLICITÁRIOS. LOCAL: 
LARGO FRANCISCO GONÇALVES COSTA, EM NELAS. REQUERENTE: CAIXA 
GERAL DE DEPÓSITOS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 23 de Junho de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Licença de Publicidade � 4 suportes publicitários. Registo n.º 7.994, de 16/06/2009. Local: 
Largo Francisco Gonçalves Costa, em Nelas. Requerente: Caixa Geral de Depósitos. ------------- 
---- 1. Foi solicitado autorização de colocação de suporte publicitário na fachada principal e 
lateral do edifício, com as seguintes dimensões: --------------------------------------------------------- 
---- - 16.320 mm x 650 mm; - 5.416 mm x 650 mm; - 650 mm x 650 mm; - 620 mm x 530 mm, 
de acordo com fotografia apresentada. --------------------------------------------------------------------
---- 2. De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas, é da competência 
da Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento da publicidade. ------------------------
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------  
---- 2. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento de colocação dos 
4 suportes publicitários acima descritos. ------------------------------------------------------------------ 
---- 3. Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte 
publicitário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento de publicidade para 
colocação de 4 suportes publicitários nas fachadas principal e lateral do edifício da Caixa Geral 
de Depósitos, Agência de Nelas, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------- 
7.4.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA 
PÚBLICA COM ESPLANADA. LOCAL: RUA 02, N.º 02, BAIRRO DAS TOIÇAS, EM 
NELAS. REQUERENTE: BAR A JACA, DE ALBERTO MANUEL ALMEIDA 
SAMPAIO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 23 de Junho de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de renovação do licenciamento de ocupação da via pública com esplanada. Local: 
Rua 02, n.º 02, Bairro das Toiças, em Nelas. Requerente: Bar A Jaca, de Alberto Manuel 
Almeida Sampaio. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Foi solicitado à Sr.ª Presidente da Câmara o licenciamento para ocupação da via pública, 
com mesas e cadeiras, numa área de 21,00 m2, (3,00 m x 7,00 m), durante os meses de Junho, 
Julho, Agosto e Setembro do corrente ano, em frente ao seu estabelecimento � A Jaca�. ----------
---- II. Assim, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de ocupação da via 
pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- À superior consideração de V.ª Ex.ª� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação do licenciamento de ocupação 
da via pública com mesas e cadeiras, requerida por Alberto Manuel Almeida Sampaio, junto do 
seu estabelecimento �A Jaca�, sito na Rua 02, n.º 02, Bairro das Toiças, em Nelas, nos termos e 
de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------- 
7.5.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO. LOCAL: EDIFÍCIO CENTRAL, LOJA 6, 
AV.ª JOÃO XXIII, EM NELAS. REQUERENTE: PERFUMARIA MASER BY LUXO 24 
� APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 23 de Junho de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de comércio. Local: 
Edifício Central, loja 6, Av.ª João XXIII, em Nelas. Requerente:Perfumaria Maser by Luxo 24.-
---- 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 
funcionamento de segunda a sexta, das 10:00 h às 19:00 h, ao sábado das 10:00 h às 17:00 h, 
com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 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 o 
estabelecimento de comércio, sito no Edifício Central, loja 6, Av.ª João XXIII, em Nelas, em 
que é requerente a firma Perfumaria Maser by Luxo 24, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
7.6.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE BAZAR. LOCAL: RUA KEIL DO AMARAL, LOJA 6, EM 
CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: NUNO MIGUEL TAVARES GONÇALVES 
� APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 23 de Junho de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de bazar. Local: Rua Keil 
do Amaral, loja 6, em Canas de Senhorim. Requerente: Nuno Miguel Tavares Gonçalves. -------
---- 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 
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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 
funcionamento de segunda a sexta, das 09:00 h às 20:00 h, ao sábado das 09:00 h às 19:00 h, 
com paragem para almoço das 12:00 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 o 
estabelecimento de bazar, sito na Rua Keil do Amaral, loja 6, em Canas de Senhorim, em que é 
requerente Nuno Miguel Tavares Gonçalves, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------------------------------------------------
7.7.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA �COMÉRCIO DE 
PRODUTOS PARA ARTES DECORATIVAS�. LOCAL: RUA DO POMBAL, N.ºS 17, 
19 E 21, EM NELAS. REQUERENTE: ART E MOLDURA � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 23 de Junho de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para comércio de produtos para artes decorativas. 
Local: Rua do Pombal, n.ºs 17, 19 e 21, em Nelas. Requerente: Art e Moldura. --------------------
---- 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 
funcionamento de segunda a sexta, das 09:30 h às 19:00 h, ao sábado das 09:00 h às 12:30 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 o 
estabelecimento de comércio de produtos para artes decorativas, sito na Rua do Pombal, n.ºs 17, 
19 e 21, em Nelas, em que é requerente a firma Art e Moldura, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
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7.8.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O BAR 
�TASQUINHA�. LOCAL: LARGO VASCO DA GAMA, N.º 1, EM NELAS. 
REQUERENTE: ANTÓNIO MANUEL PINTO MORAIS � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 22 de Junho de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o Bar �Tasquinha�. Local: Largo Vasco da 
Gama, n.º 1, em Nelas. Requerente: António Manuel Pinto Morais. ---------------------------------- 
---- 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 10:00 h 
às 02:00 h. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Ex.ª�.---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o Bar 
�Tasquinha�, sito no Largo Vasco da Gama, n.º 1, em Nelas, em que é requerente António 
Manuel Pinto Morais, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita. -----------------------------------------------------------------------------------------
7.9.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DOS MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS PERTENCENTES A ANASTÁCIO DOS 
SANTOS E HELENA MARIA MENDES PIRES, NO CONCELHO DE NELAS, PARA O 
ANO DE 2009 � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 23 de Junho 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 6.031, de 11/05/2009 � �Frutas e Legumes�, de Anastácio dos 
Santos, sito no Mercado Municipal de Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento de 
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Segunda a Sexta, das 08:00 h às 19:00 h, aos sábados das 09:00 h às 12:00 h, sem paragem para 
almoço e encerramento semanal ao domingo e segunda. ----------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 7.293, de 01/06/2009 � �Cabeleireiro�, de Helena Maria Mendes 
Pires, sito na Rua do Comércio, n.º 126, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h às 14:00 h e 
encerramento semanal ao domingo e segunda. ----------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.10.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DOS MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS PERTENCENTES A CAFÉ ROSAS DO 
MONDEGOM, BATISTA & FILHOS, LD.ª E ANTONIO SIMÕES COIMBRA, NO 
CONCELHO DE NELAS, PARA O ANO DE 2009 � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 22 de Junho 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 6.390, de 15/05/2009 � �Café Rosas do Mondego�, sito em Vale de 
Madeiros, 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 6.850, de 22/05/2009 � �Batista & Filhos, Ld.ª�, sito na Zona 
Industrial, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00 h às 19:00 
h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e 
encerramento semanal ao domingo. ------------------------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 6.594, de 19/05/2009 � �Venda de material eléctrico e 
electrodomésticos�, de António Simões Coimbras, sito na Rua Direita, n.º 101, em Carvalhal 
Redondo, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 20:00 h, com paragem para almoço 
das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao domingo. ------------------------------------------ 
---- À consideração de V.ª Ex.ª� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 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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7.11.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DOS MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS PERTENCENTES A MATHIAS, S.A., LAURA 
SANDRA DA COSTA LUZ E CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, DO CONCELHO DE 
NELAS, PARA O ANO DE 2009 � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 22 de Junho 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 6.605, de 19/05/2009 � �Mathias, S.A.�, sito na Av.ª António 
Joaquim Henriques, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 20:00 h, sem 
paragem para almoço e encerramento semanal. ----------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 7.284, de 01/06/2009 � �Laura Sandra da Costa Luz�, sito na Rua 
do Plame, n.º 7, 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 7.993, de 16/06/2009 � �Caixa Geral de Depósitos�, sito no Largo 
Francisco Gonçalves Costa, n.º 1, em Nelas, com o horário de funcionamento das 08:30 h às 
15:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal aos sábados, domingos e feriados. - 
---- À consideração de V.ª Ex.ª� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

__________________________________________ 
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O Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, 

 
__________________________________________ 

 
 


