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ACTA Nº. 4 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM VINTE E CINCO DE 
FEVEREIRO DE DOIS MIL E NOVE 

 
---- Aos vinte e cinco dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e nove, nesta Vila de Nelas e 
edifício dos Paços do Município, reuniu pelas quinze horas, a Câmara Municipal de Nelas, sob 
a presidência da Senhora Presidente da Câmara Dra. Isaura Leonor Marques de Figueiredo 
Silva Pedro, estando presentes os Senhores Vereadores Dr.ª Natália Henriques Coelho, Adelino 
José Borges Amaral, Dr. Manuel da Conceição Marques, Carlos Manuel Tavares dos Santos 
Rodrigues e Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas. ---------------------------------------------- 
---- Registou-se a falta, considerada justificada, do Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da 
Silva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva enviou um fax, datado de 25 de 
Fevereiro de 2009, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------- 
---- �Reunião Ordinária de 25/02/2009. ------------------------------------------------------------------- 
---- Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ----------------------------------------
---- Venho pelo presente comunicar a V.ª Ex.ª que compromissos profissionais inadiáveis me 
impedem de estar presente na R.O. da Câmara agendada para hoje 25/02, pelas 15 horas. --------
---- Pedindo a v/compreensão para tal facto, requeiro, em consequência, se digne justificar a 
aludida falta.� ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião ordinária anterior, realizada em 10 
de Fevereiro 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 23 de Fevereiro de 2009, que 
apresentava os seguintes saldos: - De operações orçamentais: 73.390,05 � (setenta e três mil 
trezentos e noventa euros e cinco cêntimos); - De operações extra orçamentais: 184.403,21 � 
(cento e oitenta e quatro mil quatrocentos e três euros e vinte e um cêntimos). --------------------- 
 

INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA 
 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou o seguinte assunto para ser incluído na Ordem 
do Dia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Aquisição de prédio urbano para integração na via pública. Proprietárias: Olinda de Jesus, 
Maria Lídia Rodrigues Loureiro e Maria Fernanda de Jesus Rodrigues � Aprovação. ------------- 
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre este assunto, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-lo na ordem de trabalhos da presente 
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reunião, nos termos do artº. 83º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral questionou o Executivo Municipal no 
sentido de saber o que se passava em relação aos concursos para admissão de pessoal, visto ter 
recebido queixas de pessoas que concorreram e que não foram seleccionadas. ---------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas informou que os concursos 
têm decorrido dentro da normalidade e da legalidade e que achava natural que as pessoas que 
concorreram e não foram seleccionados tivessem reclamado e que foi dado o máximo de 
publicidade aos referidos concursos. -----------------------------------------------------------------------
---- Foi chamada à reunião a Funcionaria D.ª Ana Santos, a qual prestou alguns esclarecimentos 
sobre este assunto ao Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral. --------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral solicitou a lista de classificação dos 
concursos para admissão de pessoal, a qual lhe foi entregue. ------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques questionou o Senhor Vereador 
Adelino José Borges Amaral sobre se ele, em algum momento, tinha questionado se as obras 
que estão a ser executadas na Quinta do Pomar, em Nelas, eram da responsabilidade da Câmara 
Municipal, informando que, de facto, essas obras eram da responsabilidade do Município. ------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral respondeu que nunca tinha questionado se 
aquelas obras eram ou não da responsabilidade da Câmara e que não percebia porque é que o 
Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques se estava a referir a isso. ---------------------  

ORDEM DO DIA 
 

1 � OBRAS PÚBLICAS 
 
1.1.BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS � LIGAÇÃO SÃO 
JOÃO DO MONTE/PÓVOA DE CIMA, FREGUESIA DE SENHORIM - 
EXPROPRIAÇÃO � ALFREDO JOSÉ ALVES RODRIGUES MOREIRA � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 12 de Fevereiro de 2009, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------ 
---- �Beneficiação/Reparação de Estradas Municipais � Ligação São João do Monte/Póvoa de 
Cima, Freguesia de Senhorim. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Para alargamento da ligação �São João do Monte/Póvoa de Cima�, estes Serviços 
contactaram o proprietário Alfredo José Alves Rodrigues Moreira, contribuinte n.º 159817323, 
residente em Oliveira, Rua Direita, n.º 24, 3530-301 Mangualde, que acordou o seguinte: ------- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 
 Com o alargamento da ligação �São João do Monte/Póvoa de Cima� é 

ocupada na parcela de terreno do proprietário a área de 1.120 m2. ------ 
 
 
840,00 � Terreno  1.120 m2   0,75 �    840,00 � 
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---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Atendendo a que os preços unitários se encontram dentro do praticado na zona, julga-se ser 
de aceitar os valores propostos. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição do terreno atrás referido, de 
que é proprietário Alfredo José Alves Rodrigues Moreira, pela quantia de oitocentos e quarenta 
euros, necessário para o alargamento da ligação �São João do Monte/Póvoa de Cima�, bem 
como autorizar o respectivo pagamento, nos termos e de acordo com a informação do Técnico 
Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. ---------------------------------------------------------------------- 
---- CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DESTA 
CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM VNTE E CINCO DE FEVEREIRO DE DOIS 
MIL E NOVE: ------------------------------------------------------------------------------------------------  
�1.2.VARIANTE À E.N. N.º 234, EM NELAS � 2.ª FASE � EXPROPRIAÇÃO � 
AURÉLIA RAFAEL MARQUES LOIO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 17 de Fevereiro de 2009, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Variante à E.N. n.º 234, em Nelas � 2.ª Fase-------------------------------------------------------- 
---- - Para abertura da Variante à E.N. n.º 234 � 2.ª Fase, estes Serviços contactaram António 
Manuel Neves Loio, procurador da proprietária Aurélia Rafael Marques Loio, contribuinte n.º 
199959870, residente na Rua Francisco Sá, n.º 51 � 802 Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil, 
que acordou o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 
8 Com a abertura da Variante à E.N. n.º 234 � 2.ª Fase é ocupada, na 

parcela de terreno da proprietária, a área de 1.925 m2., para ser 
incluída no domínio público. ------------------------------------------------- 
A proprietária acordou a venda desta área, desde que uma parcela com 
438 m2 sobrante a nascente fosse também adquirida. ---------------------
Na parcela a expropriar existem duas lajes. A proprietária pretende 
que os pedaços de rocha resultantes da demolição das lajes sejam 
colocados na sua parcela de terreno sobrante. ------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
11.815,00 � Terreno  2.363 m2   5,00 �  11.815,00 � 
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---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Atendendo a que os preços unitários se encontram dentro do praticado na zona, julga-se ser 
de aceitar os valores propostos. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição do terreno atrás referido, de 
que é proprietária Aurélia Rafael Marques Loio, pela quantia de onze mil oitocentos e quinze 
euros, necessário para a construção da �Variante à E.N. n.º 234, em Nelas � 2.ª Fase�, bem 
como autorizar o respectivo pagamento, nos termos e de acordo com a informação do Técnico 
Superior de 2.ª Classe, atrás descrita.� --------------------------------------------------------------------- 

---- Está conforme. ---- 
Unidade Orgânica Administrativa do Município de Nelas, 16 de Maio de 2011. 

O Coordenador Técnico de Expediente Geral, Arquivo e Apoio aos Órgãos Autárquicos, 
servindo de Chefe da Unidade Orgânica Administrativa, 

 
 

________________________________________________ 
 
 
 
1.3.AQUISIÇÃO DE PRÉDIO URBANO PARA INTEGRAÇÃO NA VIA PÚBLICA. 
PROPRIETÁRIAS: OLINDA DE JESUS, MARIA LÍDIA RODRIGUES LOUREIRO E 
MARIA FERNANDA DE JESUS RODRIGUES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 25 de Fevereiro 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 átrio exterior da Capela das Carvalhas e eventual 
construção de Capela Mortuária, é necessário adquirir um prédio em ruínas, para 
posteriormente demolir e integrar na via pública. --------------------------------------------------------
---- Estando as proprietárias Olinda de Jesus, viúva, Maria Lídia Rodrigues Loureiro, casada e 
Maria Fernanda de Jesus Rodrigues, casada, residentes em Vila Ruiva, interessadas em vender 
pelo preço total de 2.500,00 euros, solicito a V.ª Ex.ª autorização para adquirir uma antiga 
construção existente a norte da Capela de Carvalhas, com aproximadamente 50 m2. --------------
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo à localização (conforme planta em anexo) e dado que o preço unitário se 
encontra dentro do praticado na zona, julga-se ser de aceitar o preço proposto. ---------------------
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ---------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição do prédio urbano sito no lugar 
de Carvalhas, de que são proprietárias Olinda de Jesus, Maria Lídia Rodrigues Loureiro e Maria 
Fernanda de Jesus Rodrigues, pelo preço total de 2.500,00 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. -------------------------------------------------------------------------------- 
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2 � ZONAS INDUSTRIAIS 

 
2.1.PLANO DE PORMENOR DA ENVOLVENTE À ZONA INDUSTRIAL 1 � 
ELABORAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 17 de Fevereiro de 2009, da Técnica Superior de 
Planeamento e Urbanismo, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------- 
---- �Plano de Pormenor da Envolvente à Zona Industrial 1 � Elaboração e Qualificação da 
Avaliação Ambiental � Aprovação. ------------------------------------------------------------------------ 
---- De acordo com as condições inerentes à Suspensão Parcial do Plano Director Municipal e 
estabelecimento de Medidas Preventivas já aprovadas deverá o respectivo processo ser 
acompanhado de um Plano de Pormenor, competindo à Câmara Municipal, de acordo com o 
artigo 74º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
316/2007, de 19 de Setembro, deliberar a sua elaboração e ainda a Avaliação Ambiental do 
respectivo plano. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Deste modo, junto se anexa o documento � Termos de Referência - que servirá de base à 
deliberação da elaboração do Plano de Pormenor da envolvente à Zona Industrial 1, onde estão 
propostos os respectivos prazos de elaboração e a qualificação da Avaliação Ambiental, de 
acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º232/2007, de 15 de Junho. ---------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
---- �Termos de Referência - Plano de Pormenor da Envolvente à Zona Industrial 1 do 
Concelho de Nelas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Introdução ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O presente documento surge na sequência da suspensão parcial do Plano Director Municipal 
e estabelecimento de medidas preventivas. ---------------------------------------------------------------
---- A urgência de actuação da Câmara Municipal de Nelas na promoção e intervenção para o 
desenvolvimento de um Pólo Empresarial para além da actual área Industrial de Nelas, 
entendendo-se como fundamental o apetrechamento do Concelho com uma área empresarial 
infra-estruturada e dotada das especificidades próprias, passa pela expansão da área da actual 
Zona Industrial. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Enquadramento Territorial da Área de Intervenção -------------------------------------------------
---- O concelho de Nelas possui uma localização estratégica no espaço inter relacional da Beira 
Centro / Interior e próximo da sede de Distrito Viseu, situando-se no cruzamento das ligações 
complementares, possuindo boas acessibilidades externas às principais vias de comunicação e 
aos principais centros urbanos do país e da região. ------------------------------------------------------ 
---- O padrão espacial de localização dos estabelecimentos industriais no concelho, o qual se 
encontra ligado ás melhores condições de acessibilidade (Linha da Beira Alta, IC12, EN234, 
A25, à cidade de Viseu e Mangualde, proporcionam uma posição privilegiada), em 
proximidade com os aglomerados mais urbanos do concelho com vista á disponibilidade de 
mão de obra, ao papel dos diversos meios de transporte na acessibilidade aos mercados, ou 
ainda razões de ordem física. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- A população activa do concelho encontra-se empregada no sector secundário e terciário, 
sobretudo em trabalhos de produção industrial, de operação de máquinas industriais entre 
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outros a par com um número significativo de trabalhadores agrícolas. -------------------------------
---- No Concelho de Nelas existem três áreas industriais onde estão instaladas empresas de 
grande potencial económico e que absorvem uma elevada mão-de-obra do concelho e da região.  
---- Esta zona industrial comparada com as restantes duas (sul de Nelas e Canas de Senhorim), é 
a que apresenta uma maior área e uma maior variedade de ramos de actividade, indústria 
transformadora de madeira, produtos para a construção civil, produção de mobiliário e 
produção de componentes para a indústria automóvel. --------------------------------------------------
---- A concentração sobre uma grande área empresarial faz com que num espaço de vizinhança 
de actividades se consigam gerar sinergias o que possibilita o surgimento de serviços de apoio á 
actividade empresarial que acrescentam valor no âmbito das tecnologias de informação 
marketing e novos produtos, no desenvolvimento de actividades qualificadas e certificadas, 
num ambiente situado no Interior Centro, contrariando actuais tendências de desertificação e 
deslocação de empresas para o litoral, e procurando a fixação de população qualificada e de 
quadros técnicos médios e superiores que contribuem para o desenvolvimento sócio cultural do 
Concelho de Nelas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Enquadramento legal do plano. ------------------------------------------------------------------------ 
----- O estabelecimento de medidas preventivas para a área abrangida pela suspensão parcial do 
Plano Director Municipal de Nelas destina-se a evitar que a alteração das circunstâncias e das 
condições de facto existentes possa limitar a liberdade de planeamento ou comprometer ou 
tornar mais onerosa a revisão e execução do Plano Director Municipal em curso. ------------------
--- A suspensão e o estabelecimento e aprovação de medidas preventivas são acompanhados 
pela figura de um plano de pormenor. --------------------------------------------------------------------- 
---- Procurando atingir estes objectivos específicos de desenvolvimento económico, e de forma 
a proporcionar a expansão desta área industrial tendo por base parâmetros arquitectónicos, 
urbanísticos e ambientais segundo padrões de exigência inerentes às actuais dinâmicas de 
competitividade, verifica-se que à escala do Plano Director Municipal não é possível trabalhar 
tão especificamente estas questões mostrando-se a figura do Plano de Pormenor como o 
instrumento de gestão territorial mais adequado a estas especificidades. -----------------------------
---- O presente documento, que se submete à apreciação da Câmara Municipal de Nelas, 
enquadra e define a oportunidade de elaboração do Plano de Pormenor da Envolvente à Zona 
Industrial e os termos de referência, nos termos e para os efeitos, previstos no artigo 74º, do 
Decreto-lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, 
de 19 de Setembro, que determina o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. ---
---- A elaboração do plano de pormenor obedece à seguinte legislação de enquadramento aos 
instrumentos de Gestão Territorial (IGT): -----------------------------------------------------------------
---- - Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º310/2003, de 10 de Dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro; -----------
---- - Portaria n.º138/2005, de 2 de Fevereiro; ------------------------------------------------------------
---- - Moldura legal que regula as servidões e restrições de utilidade pública em presença; -------
---- - A figura de plano de pormenor enquadra-se nos Planos Municipais de Ordenamento do 
Território, regendo-se pelo disposto nos artigos 90º a 92º do Decreto-Lei n.º380/99 de 22 de 
Setembro, na sua actual redacção em termos de objecto e conteúdo documental. -------------------
---- Definição do conteúdo material e documental do plano. -------------------------------------------
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---- O conteúdo material do plano decorre do disposto no artigo 91º do RJIGT, sem prejuízo de 
outros elementos que decorram da aplicação da lei e que sejam cumulativos com aquele 
decreto, designadamente: o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, que institui o 
Regulamento Geral do Ruído, com as alterações pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto 
e o Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, aplicável por remissão do artigo 74º, n.º6, do 
RJICT, que sujeita os planos a avaliação ambiental. ----------------------------------------------------
---- O plano de pormenor deverá identificar os valores naturais a salvaguardar, explicitar a 
situação fundiária actual e proceder à sua transformação, definir o desenho urbano, a 
distribuição de funções, os parâmetros urbanísticos e o partido arquitectónico, programar as 
acções de perequação compensatória. --------------------------------------------------------------------- 
---- O conteúdo documental decorre da aplicação do artigo 92º do RGIJT e da Portaria n.º 
138/2005, de 2 de Fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, que 
estabelece outros elementos de acompanhamento dos PMOT�S. --------------------------------------
---- De acordo com o disposto no n.º 5 e n.º 6, do Art.º 74.º, do D.L. 316/07, de 19 de Setembro, 
os planos apenas são objectos de avaliação ambiental no caso de se determinar que são 
susceptíveis de ter efeitos significativos no ambiente de acordo com os critérios estabelecidos 
no anexo do Decreto-Lei n.º 232/2007 de 15 de Junho. -------------------------------------------------
---- De acordo com nº 1, do artigo 3.º, do D.L. n.º 232/2007, de 15 de Junho, deverá ser sujeito 
a avaliação ambiental qualquer plano sectorial na área da indústria e que constitua 
enquadramento para futura aprovação de projectos mencionados nos anexos I e II do Decreto-
Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio. ------------------------------------------------------------------------------
---- Visto que, os projectos de loteamento e parques industriais com indústrias de classe A ou 
área superior a 10 ha (alínea a) do n.º 10 do anexo II acima mencionado), são projectos sujeitos 
a avaliação de impacto ambiental, e considerando que se trata de uma reclassificação do solo, 
em que solo classificado como Espaço Florestal e Espaço Agrícola (Outros Solos Agrícolas e 
Reserva Agrícola Nacional) irá ser alterado para Espaço Industrial (transformando o solo rural 
em solo urbano) julgo que a Câmara Municipal deverá decidir pela qualificação do Plano a 
Avaliação Ambiental. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Definição das fases e prazos para elaboração do plano. --------------------------------------------
---- - 1ª Fase - A Câmara Municipal determina por deliberação a elaboração do plano e de 
qualificação a avaliação ambiental, a publicar em DR (II Série), definindo previamente a 
oportunidade e os termos de referência. São concedidos um mínimo de 15 dias para formulação 
de sugestões e apresentação de informações pelos interessados. --------------------------------------
---- - 2ª Fase - Elaboração da proposta preliminar. Três meses após deliberação municipal da 
elaboração do plano. Constitui o período de recolha de informação, necessária à compreensão 
das condições físicas da zona de intervenção, seguindo-se do diagnóstico da situação em que se 
identificam os principais problemas e potencialidades. -------------------------------------------------
---- - 3ª Fase - Elaboração da Proposta de plano. Três meses após aceitação da Proposta 
Preliminar do Plano com eventuais alterações propostas pela CCDR e pelas entidades 
consultadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - 4.ª Fase - Elaboração da Proposta Final de Plano. Um mês após recepção do parecer da 
CCDRC e 30 dias após Discussão Pública. --------------------------------------------------------------- 
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----- Acrescem a estes prazos os inerentes à tramitação e procedimentos previstos no plano de 
pormenor, em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, 
com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 316/07, de 19 de Setembro, tal como pelo Decreto-
Lei n.º 232/2007 de 15de Junho. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Participação Pública irá decorrer durante 30 dias úteis, a iniciar no 6.º dia após a 
publicação do Aviso em Diário da Republica (II Série). ------------------------------------------------
---- Definição da Constituição da equipe técnica do plano. ---------------------------------------------
---- A equipa técnica responsável pela elaboração do plano será multidisciplinar, em 
conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 292/95 de 14 de Setembro. -----------------------
---- Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial. ---------------------------------------------
---- A área sujeita a Plano de Pormenor incide sobre terrenos com os regimes de uso do solo 
estabelecidos para o local pelo Plano Director Municipal em vigor, nomeadamente: --------------
---- - Espaço Agrícola � Zona Incluída na RAN e Outros Solos Agrícolas, conforme o 
estabelecido pelo Artigo 54º e 55º do Regulamento do Plano Director Municipal de Nelas. ------
---- - Espaço Florestal, conforme definido pelo Artigo 56º e 57º do Regulamento do Plano 
Director Municipal de Nelas. -------------------------------------------------------------------------------
---- -  Zona de Equipamentos / Equipamentos Turísticos, conforme definido pelo Artigo 30º do 
Regulamento do Plano Director Municipal de Nelas. ---------------------------------------------------
---- Oportunidade de elaboração do plano e adequabilidade da estratégia de intervenção com os 
princípios da disciplina urbanística e do ordenamento do território. ----------------------------------
---- Visto que presentemente o Plano Director Municipal de Nelas se encontra em revisão, 
importa destacar que a estratégia do município face ao seu território, já inclui o crescimento da 
actual Zona Industrial, criando uma mancha de área industrial de maiores dimensões deixando 
para segundo plano a fragmentação da actividade industrial que havia sido dada pelo Plano 
Director Municipal em vigor. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- A proposta de um plano de pormenor versará a reorganização e transformação desta área 
industrial, convertendo em si mesmo não só os espaços destinados ás industrias mas também 
infra-estruturas qualificadas associadas a espaços verdes e sociais, serviços e espaços de apoio 
ás empresas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A afirmação deste zonamento industrial prende-se com a intenção expressa de criar um 
espaço industrial mais alargado, tendo em conta as justificações já apresentadas, e encarado as 
novas propostas viárias, falamos do novo traçado do IC12 que aponta para um nó de ligação a 
Nelas e consequentemente a esta Zona Industrial. Os limites criados pela actual EN 234 e a 
proposta do IC12 criam um interstício a completar e estratégico para a instalação de novas 
indústrias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 9. Definição da base programática para o desenvolvimento da solução urbanística. -----------
---- A área sobre a qual incide o Plano de Pormenor, correspondente na sua totalidade a cerca de 
32 ha e situa-se na envolvente da zona industrial existente a Norte da vila de Nelas, abrangendo 
terrenos da freguesia de Vilar Seco. ------------------------------------------------------------------------ 
---- A área de expansão proposta procura rentabilizar todo o investimento já feito, quer a nível 
das infra-estruturas existentes, quer também a nível das sinergias que se possam gerar. -----------
---- O objectivo do plano consiste na dotação de áreas destinadas a indústrias, comércio e 
serviços, criando as condições necessárias para a expansão da actual zona industrial através da 
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dotação de infra-estruturas básicas e de uma rede viária estruturante. --------------------------------
---- Assim, o plano resultará da articulação da implantação dos diversos lotes propostos, das 
várias actividades que complementam e apoiam as actividades económicas, definindo-se uma 
rede urbana de circulação adequada aos acessos à zona industrial. ------------------------------------
---- Na rede viária pretende-se criar boas acessibilidades quer no sentido da articulação com a 
zona industrial existente, quer com a futura IC12 que se encontra prevista nas proximidades do 
limite da área definida para o plano de pormenor. -------------------------------------------------------
---- Com a prevista ligação do IC12 à E.N. n.º 234 e A25, que vai atravessar todo o Concelho e 
com a profunda remodelação da Linha da Beira Alta, através do Plano de Modernização de 
Caminho de Ferro da CP e Refer, as comunicações viárias e ferroviárias vão passar a responder 
a solicitações de segurança comodidade e rapidez e vão criar diferentes modalidades de 
transporte articuladas entre si, e fácil acessibilidade ao País e à Europa.� ---------------------------- 
---- A pedido da Senhora Presidente, o Senhor Eng.º Luís Almeida prestou alguns 
esclarecimentos sobre este assunto e respondeu a algumas questões apresentadas pelo Senhor 
Vereador Adelino José Borges Amaral. ------------------------------------------------------------------- 
---- Foi chamada á reunião a Funcionária Dr.ª Susana Rabaça, a qual também prestou alguns 
esclarecimentos ao Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral. ----------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a execução da elaboração e qualificação da 
Avaliação Ambiental do Plano de Pormenor da Envolvente à Zona Industrial 1 de Nelas, bem 
como os prazos de elaboração do referido Plano de Pormenor. ---------------------------------------- 
2.2.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � CEDÊNCIA DE TERRENO À LUSO-FINSA � 
ALTERAÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO DE VENDA � APROVAÇÃO  
---- Presente um fax, datado de 18 de Fevereiro de 2009, da firma Luso Finsa, com sede na 
Zona Industrial de Nelas, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------- 
---- �Digníssima Senhora Presidente Dr.ª Isaura Pedro. ------------------------------------------------- 
---- Aquisição de terreno industrial. ------------------------------------------------------------------------ 
---- Vimos pelo presente, reiterar o nosso pedido de revisão de preço, efectuado a V.ª Ex.ª em 
carta datada de 15 de Novembro de 2007 e cuja cópia anexamos. ------------------------------------ 
---- Na expectativa da V/melhor compreensão, apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos.� ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Anexo ao fax atrás descrito, foi também presente à reunião um outro fax, datado de 15 de 
Novembro de 2007, da firma Luso Finsa, com sede na Zona Industrial de Nelas, que a seguir se 
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Digníssima Senhora Presidente Dr.ª Isaura Pedro. -------------------------------------------------
---- Aquisição de terreno industrial. ------------------------------------------------------------------------
---- Vimos solicitar a revisão, do preço, por metro quadrado, constante das condições de venda, 
apresentadas no ofício de V.ª Ex.ª, datado de 30 de Maio de 2007, visto termos conhecimento 
que os preços praticados por essa Câmara, são actualmente substancialmente inferiores.� --------     
---- A Senhora Presidente explicou o assunto, realçando que na referida reunião ordinária desta 
Câmara Municipal, realizada em 29 de Maio de 2007, foi cedido à Luso Finsa um terreno, ao 
preço de 1,25 � o metro quadrado e que nessa mesma reunião, num ponto mais à frente, foi 
deliberado alterar o preço dos terrenos para fins industriais de 1,25 � o metro quadrado, para 
0,50 � o metro quadrado. ------------------------------------------------------------------------------------
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---- Atendendo àquele facto, a Câmara deliberou, por unanimidade, alterar o preço de venda do 
terreno que foi cedido à firma Luso Finsa, em reunião ordinária de 29 de Maio de 2007, 
passando de 1,25 � o metro quadrado, para 0,50 � o metro quadrado. -------------------------------- 
2.3.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � PEDIDO DE CEDÊNCIA DE TERRENO. 
REQUERENTE: LUSO-FINSA � APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício, datado de 19 de Fevereiro de 2009, da firma Luso Finsa, com sede na 
Zona Industrial de Nelas, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------- 
---- �Digníssima Senhora Presidente Dr.ª Isaura Pedro. ------------------------------------------------- 
---- Aquisição de terreno industrial. ------------------------------------------------------------------------ 
---- Vimos antes de mais apresentar os nossos sinceros agradecimentos pela disponibilidade e 
amabilidade com que fomos recebidos na Câmara Municipal de Nelas. -----------------------------
---- De acordo com a necessidade de ampliação das nossas instalações, que tivemos 
oportunidade de expor, reiteramos agora o nosso interesse na aquisição do terreno industrial, na 
zona limítrofe às instalações Luso Finsa. ------------------------------------------------------------------ 
---- Para melhor identificação da zona em causa, juntamos imagem aérea, com delimitação da 
área de interesse. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Aguardando as muito breves noticias de V.ª Ex.ª, apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos.� ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques prestou um breve esclarecimento 
sobre o assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, comprometer-se a adquirir aos particulares, o 
terreno solicitado, na zona limítrofe da empresa Luso Finsa. Mais foi deliberado, também por 
unanimidade, celebrar com a referida firma um contrato-promessa para a futura cedência desse 
terreno, o qual será presente em próxima reunião. ------------------------------------------------------- 
 

3 � SUBSÍDIOS 
 
3.1.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES QUE ORGANIZAM O 
CARNAVAL DE CANAS DE SENHORIM � APROVAÇÃO 
----- Presente uma Proposta de Deliberação, datada de 16 de Fevereiro de 2009 e apresentada 
pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
----- �O Município de Nelas tem o privilégio de ter todos os anos duas manifestações 
carnavalescas de grande nível. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Ambas organizadas por associações locais e ambas merecedoras de apoio e acarinhamento 
por parte da autarquia. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, estando assegurado o apoio aos organizadores do Carnaval de Nelas, por via da 
renovação de acordos anteriormente assumidos, importa definir o apoio financeiro a conceder 
às associações que organizam o Carnaval de Canas de Senhorim. ------------------------------------ 
---- Termos em que se propõe que a cada uma das associações, Associação Recreativa e 
Cultural do Paço e União Cultural e Recreativa do Rossio, seja atribuído um subsídio no valor 
de � 12.500,00, como apoio à organização e realização do Carnaval de Canas de Senhorim�. ---
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas explicou o assunto, 
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realçando que o valor de 12.500,00 � foi negociado com a Junta de Freguesia de Canas de 
Senhorim e com as associações que organizam o Carnaval de 2009. ---------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás descrita. ---- 
 

4 � DIVERSOS 
 
4.1.ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES � 
TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS PARA OS MUNICÍPIOS � CONHECIMENTO 
---- Presente a Circular n.º 7/2009-AG, datada de 27 de Janeiro de 2009, da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, que a seguir se transcreve: -------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal. -------------------------------------------------
---- Transferência de verbas para os Municípios. --------------------------------------------------------
---- Para conhecimento, junto enviamos cópia de solicitação Muito Urgente enviada ao Senhor 
Ministro das Finanças, conforme decisão unânime do Conselho Directivo da ANMP, hoje 
reunido.�--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.º Senhor Ministro das Finanças. ---------------------------------------------------------------
---- Transferência de verbas para os Municípios. --------------------------------------------------------
---- Verifica-se neste momento um conjunto de dívidas do Estado aos Municípios que está a 
sufocar a acção municipal, dificultando a tomada de medidas de combate à crise. -----------------
---- Registam-se: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Não pagamento do duodécimo de participação em IRS, estabelecido no n.º 2, do art.º 25.º, 
da Lei de Finanças Locais, que deveria ter sido transferido até ao dia 15 de Janeiro, envolvendo 
mais de 30 milhões de euros; ------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Não pagamento de parte da Derrama de 2008, que deveria ter sido totalmente transferida 
até Setembro, por razões ainda não completamente apuradas, envolvendo cerca de 50 milhões 
de euros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Não pagamento de dívidas acumuladas referentes a contratos-programa com os 
Municípios, nomeadamente com os Ministérios da Administração Interna, da Cultura e do 
Ambiente, representando cerca de 80 milhões de euros. ------------------------------------------------
---- Perante a gravidade desta situação acumulada, está-se a prejudicar claramente a eficácia do 
Programa de Regularização de Dívidas ao Estado, no que aos Municípios se refere, pois, na 
prática, está-se a obter empréstimos por um lado e a agravar a dívida por outro lado. -------------
---- Solicita o Conselho Directivo da ANMP, hoje reunido, uma informação urgente de V.ª Ex.ª 
sobre a regularização destas situações.� ------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente explicou o assunto, realçando que as dívidas do Estado às Autarquias 
Locais está a asfixiá-las financeiramente e que, até à presente data, o Município de Nelas ainda 
não recebeu a totalidade da derrama, que deveria ter sido recebida no ano de 2008. ---------------  
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
4.2.ATRIBUIÇÃO DE UMA SALA PARA A ADN � ASSOCIAÇÃO DE JOVENS 
AMIGOS DE NELAS � PROTOCOLO � APROVAÇÃO 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, 
apresentou a proposta de Protocolo de Colaboração, a celebrar entre a ADN � Associação de 
Jovens Amigos de Nelas e o Município de Nelas, que a seguir se transcreve: ----------------------- 
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---- �A Câmara Municipal de Nelas tem especiais responsabilidades na formação dos jovens do 
município e no apoio às actividades de natureza social, cultural e recreativa dos munícipes, nos 
termos da alínea b), do n.º4, do Art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção da 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------ 
---- A ADN - Associação de Jovens Amigos de Nelas, é uma associação juvenil legalmente 
constituída e inscrita como tal no Instituto Português da Juventude, que tem por finalidade a 
promoção divulgação, organização e representação de actividades desportivas, eventos culturais 
e sociais no concelho de Nelas. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- O Município de Nelas é proprietário do edifício sito na Rua Gago Coutinho, em Nelas, 
geralmente designado por Mercado Municipal. No interior do mesmo encontram-se vários 
espaços desocupados, nomeadamente o identificado como Loja nº 10, que originalmente havia 
ficado como reservado para uso da Câmara Municipal de Nelas, sendo que actualmente se 
encontra livre e desocupado. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Com o objectivo de proporcionar à associação referida um espaço para organização e 
desenvolvimento das suas actividades culturais e recreativas e, simultaneamente, criar 
condições para fazer com que o espaço do Mercado Municipal seja um local mais apelativo 
para os comerciantes e para a população aumentando a frequência de pessoas a utilizarem 
aquele espaço, é celebrado entre a Câmara Municipal de Nelas, representada pela sua 
Presidente Dr.ª Isaura Leonor Marques Figueiredo da Silva Pedro e a ADN � Associação de 
Jovens Amigos de Nelas, representada pelo seu Presidente, Luís Miguel de Almeida Marques 
Alves Pereira, o seguinte Protocolo de Colaboração. ----------------------------------------------------
---- Cláusula 1.ª � Objecto ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara Municipal de Nelas cede à ADN � Associação de Jovens Amigos de Nelas, a 
utilização, em regime de exclusividade, a título gratuito, da loja identificada com o nº 10 do 
Mercado Municipal de Nelas, sito à Rua Gago Coutinho em Nelas. ----------------------------------
---- Cláusula 2.ª � Duração ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O presente protocolo vigora pelo prazo de um ano, contado a partir de 1 de Março de 
2009, automaticamente renovável por iguais períodos, salvo denúncia de qualquer das partes, a 
qual tem de ser comunicada com a antecedência de 90 dias. -------------------------------------------
---- Cláusula 3.ª - Direitos e deveres da 2.ª Outorgante -------------------------------------------------
--- 1. Compete à ADN � Associação de Jovens Amigos de Nelas a manutenção e conservação 
do espaço, zelando pela sua limpeza e manutenção. -----------------------------------------------------
---- 2. Toda e qualquer obra de alteração do espaço está sujeita a prévia autorização ou 
licenciamento da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------
---- 3. A ADN � Associação de Jovens Amigos de Nelas tem a obrigação de zelar para que a 
utilização do espaço respeite as finalidades e objectivos que este protocolo pretende realizar. ---
---- 4. A ADN � Associação de Jovens Amigos de Nelas disponibiliza-se a colaborar em acções 
promovidas pela Câmara Municipal de Nelas em que a sua presença seja considerada 
pertinente, por ambas as partes. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 4ª - Direitos e deveres da 1.ª Outorgante --------------------------------------------------
---- 1. A Câmara Municipal de Nelas tem o direito de zelar pelo estrito cumprimento deste 
protocolo, nomeadamente que a utilização do espaço sirva os objectivos enunciados. -------------
---- 2. É da responsabilidade do Município o seguro do imóvel. ---------------------------------------
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---- 3. A Câmara Municipal de Nelas, no âmbito das suas atribuições de apoio a actividade de 
interesse municipal, pode, para além do objecto deste protocolo, deliberar outras formas de 
apoio à actividade desenvolvida pela Associação. -------------------------------------------------------
---- Cláusula 5ª � Diversos ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Sendo previsível a realização de obras para requalificação do Espaço do Mercado 
Municipal, a ADN aceita adequar a sua actividade ao eventual desenrolar das obras, 
nomeadamente libertar o espaço durante o período em que as mesmas venham a decorrer. -------
---- Nelas,  ---  de Fevereiro de 2009. ---------------------------------------------------------------------- 
---- A Presidente da Câmara, (Dr.ª Isaura Pedro) --------------------------------------------------------
----  O Presidente da Direcção da ADN, (Luis Miguel de Almeida Marques Alves Pereira)�. ---- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas explicou o assunto, 
realçando que ao ceder uma sala à ADN � Associação de Jovens Amigos de Nelas, através do 
presente protocolo, estava a revitalizar o Mercado Municipal de Nelas. -----------------------------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Protocolo atrás descrito, a 
celebrar entre a ADN � Associação de Jovens Amigos de Nelas e o Município de Nelas. -------- 
---- Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral. ---------------- 
4.3.RENDAS DO BAIRRO DA FIGUEIRA VELHA, EM NELAS � PROPOSTA DE 
NÃO ACTUALIZAÇÃO NO ANO DE 2009 � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 16 de Fevereiro de 2009, da Técnica Superior de 
Serviço Social, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------- 
---- �Rendas do Bairro da Figueira Velha ----------------------------------------------------------------- 
---- Os Municípios portugueses estão conscientes das actuais dificuldades que o País atravessa. 
Como tal, estão presentes, na linha da frente, na promoção ou acompanhamento de iniciativas 
que minimizem os efeitos dramáticos que a actual crise está a provocar na sociedade 
portuguesa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Município de Nelas não é excepção. A crise económica faz com que um elevado número 
de pessoas peça já auxílio à Autarquia. Pedindo emprego ou ajuda para pagar as contas 
(medicação, rendas de casa, etc.) são alguns dos exemplos recorrentes. ------------------------------
---- Tomando conhecimento desta situação e em relação ao Bairro da Figueira Velha, o Serviço 
de Acção Social propõe que, durante o ano de 2009, o valor das rendas devido pelos 
arrendatários não seja actualizado, mantendo os montantes calculados no ano transacto face à 
variação percentual, para esse ano, do salário mínimo nacional.� ------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente deu uma breve explicação sobre o assunto em análise. ------------------
--- A Câmara deliberou, por unanimidade, não actualizar o valor das rendas devidas pelos 
arrendatários do Bairro da Figueira Velha, em Nelas, para o ano de 2009, mantendo-as nos 
valores pagos em 2008, nos termos e de acordo com a informação da Técnica Superior de 
Serviço Social, atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Regressou à reunião o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral. ---------------------  
4.4.LIGA DOS AMIGOS DE CONÍMBRIGA � PEQC � CANDIDATURA AO 
PROGRAMA PRODER � ACÇÃO 1.3.2. � GESTÃO MULTIFUNCIONAL - 
APROVAÇÃO  
---- Presente um e-mail, datado de 19 de Fevereiro de 2009, da Liga dos Amigos de 
Conímbriga, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 
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---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------------
---- PEQC � Candidatura ao Programa PRODER � Acção 1.3.2 � Gestão Multifuncional. -------
---- Surge a oportunidade de nos podermos candidatar no âmbito do PRODER a apoios a 
Gestão Multifuncional na área de floresta, nomeadamente para a instalação de um apiário de 
200 colmeias e produção de cogumelos, com custos de instalação de respectivamente 30.000,00 
� e 10.000, 00 �. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O investimento será financiado a 60% se o promotor for o Município ou a 40% se for a 
LAC. No caso de ser a LAC a entidade promotora, o município terá de passar uma declaração a 
dar autorização para utilização do espaço florestal onde irá incidir o investimento, com vista à 
realização das actividades anteriormente referidas. ------------------------------------------------------
---- A entidade promotora terá que obrigatoriamente fazer o Registo Apícola na Direcção Geral 
de Veterinária e inscrever-se nas finanças com o CAE 01491 (Rev.3). -------------------------------
--- Nesta situação e no espírito do nosso protocolo, sendo mais favorável para o PEQC efectuar 
a candidatura através da Câmara Municipal, sugerimos que seja esta a assumir esta mesma 
candidatura, à qual concederemos todo o apoio técnico necessário. ----------------------------------
---- A candidatura tem prazo de envio até 15 de Março de 2009, sendo necessário que o 
município nos comunique a sua decisão com a maior urgência possível. ----------------------------
---- Desde já agradecendo a melhor atenção para o assunto, ficamos a aguardar uma resposta.� -
---- A Câmara deliberou por unanimidade, candidatar-se ao Programa PRODER 1.3.2 � Gestão 
Multifuncional, para execução no Parque Ecológico da Quinta da Cerca. --------------------------- 
 

5 � CONTABILIDADE 
---- CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA, DESTA 
CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM VINTE E CINCO DE FEVEREIRO DE DOIS 
MIL E NOVE: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
�5.1.CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE 
REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE DÍVIDAS DO ESTADO � RESOLUÇÃO 
DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 191-A/2008, DE 27 DE NOVEMBRO, NO 
VALOR TOTAL DE 540.000,00�: - A CONTRAIR NAS INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS � 324.000,00 �; - A CONCEDER PELA DIRECÇÃO GERAL DO     
TESOURO  E FINANÇAS: 216.000,00 � - APROVAÇÃO. 
---- Presente uma informação referente ao Programa Pagar a Tempo e Horas, que a seguir se 
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Introdução: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Depois do lançamento da 2.ª edição do programa � pagar a tempo e horas � em plena crise 
económica nacional e internacional e estando reunidas as condições favoráveis para que o 
Município de Nelas acedesse em circunstâncias vantajosas a este crédito imediato, foi nosso 
entendimento elaborar uma candidatura a esta linha de crédito apresentada pelo Governo e há 
muito solicitada por todos os partidos com representação na Assembleia da República. ----------
---- Este programa tem como objectivo substituir a dívida a fornecedores por empréstimos de 
médio e longo prazo, promovendo a redução dos prazos médios de pagamento dos 
compromissos assumidos com terceiros, não assumindo, assim, a forma de aumento do 
endividamento líquido do Município, mas somente a transformação de dívida de curto prazo em 
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médio e longo prazo, com condições extremamente vantajosas � 60% do empréstimo bancário a 
5 anos, com as melhores condições de oferta do mercado e 40% do Estado a 10 anos, com 
período de carência de 5 anos, durante o qual a taxa de juro é igual a zero, e taxa de juro igual à 
taxa Euribor6M, à qual podem acrescer ou deduzir spreads em função dos Prazos Médios de 
Pagamento obtidos (num intervalo entre � 1% e 1,5%). ------------------------------------------------
---- O Município de Nelas só pode aceder porque tem reunidas as condições exigidas na 
Resolução 34/2008, do Conselho de Ministros, nomeadamente, não viole o limite de 
endividamento previsto na LFL; o seu endividamento líquido é inferior a 175% das receitas 
previstas no n.º 1, art.º 37:º, da LFL (Ver); as dívidas a fornecedores são inferiores a 50% das 
receitas totais do ano anterior; o rácio dos passivos financeiros em percentagem da receita total 
é inferior a 300%; o prazo médio do pagamento a fornecedores é inferior a 6 meses, não viola a 
obrigação de redução dos limites de endividamento previstos no n.º 2, do Art.º 37.º, e n.º 3, do 
Art.º 39.º, da LFL. Assim, apesar de o programa somente excluir os municípios que violem três 
das condições mínimas referidas, o Município de Nelas não viola nenhuma delas, sendo 
elegível para o financiamento. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Além disso importa referir que os municípios mais endividados do país ficaram excluídos 
deste programa, ou por violarem os princípios indicados ou por terem em curso Programas 
Especiais de Saneamento Financeiro. ---------------------------------------------------------------------- 
---- Com esta medida vamos poder reduzir substancialmente os prazos de pagamento. ------------
---- Para levar a cabo a iniciativa, o Governo vai colocar em prática um sistema de 
monitorização e acompanhamento da evolução dos prazos médios de pagamento nos vários 
organismos da administração, ao mesmo tempo que se fará a publicitação dos prazos médios de 
pagamento dessas entidades. Assim, sai reforçado o carácter transparente que se pretende 
imprimir às contas do município. --------------------------------------------------------------------------- 
---- Trata-se de uma medida de gestão com efeitos imediatos, essencialmente na economia local 
e que, no futuro, não será causador de constrangimentos económicos ou financeiros na gestão 
do município. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A candidatura apresentada foi aprovada, tendo sido o Município de Nelas beneficiado com 
um crédito de � 540.000,00, sendo que � 324.000,00 provenientes de Instituições de Crédito, 
cujo procedimento de consulta já se iniciou nos termos da Resolução já referida e � 216.000,00 
provenientes do Estado. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Posto isto, cabe agora à Câmara Municipal aprovar a proposta em anexo, para que a mesma 
seja conduzida à consideração da Assembleia Municipal para autorizar a concretização dos 
procedimentos legais.� --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente também uma informação emitida pela Direcção Geral do Tesouro e das Finanças, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Financiamento previsto no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária de 
Dívidas do Estado para as Regiões Autónomas e Municípios. -----------------------------------------
---- Objectivo do financiamento: Substituir dívida a fornecedores por empréstimos de médio e 
longo prazo, promovendo a redução do Prazo Médio de Pagamentos (PMP) dos compromissos 
assumidos perante terceiros. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Mutuários: Regiões Autónomas e Municípios. ------------------------------------------------------ 
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---- Elegibilidade: Regiões Autónomas e Municípios, com excepção dos Municípios que 
preencham pelo menos três das situações previstas no n.º 1, do art.º 8.º, do Decreto-Lei n.º 
38/2008, de 7 de Março e que não tenham declarado a situação de desequilíbrio financeiro 
estrutural ou de ruptura financeira nos termos da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro e do referido 
Decreto-Lei, até à data de 31 de Dezembro de 2008. ----------------------------------------------------
---- Montante total e respectivos mutuantes: Até 1.250 milhões de euros, 40% a ser concedido 
pela DGTF e 60% por Instituições de Crédito (IC). -----------------------------------------------------
---- Montante atribuível a cada mutuário: O menor de entre os seguintes montantes: o solicitado 
pelo mutuário e o determinado nos termos da alínea b), do n.º 11, da R.C.M. n.º 191-A/20008, 
de 27 de Novembro. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- No caso das Regiões Autónomas e dos municípios que, durante o ano de 2008, obtiveram 
financiamento de médio e longo prazo no âmbito do �Programa Pagar a Tempo e Horas�, 
aprovado pela RCM n.º 34/2008, de 22 de Fevereiro, o montante de financiamento atribuível é 
deduzido da parcela obtida pela aplicação do disposto na alínea a), do n.º 12. ----------------------
---- No caso dos municípios que, desde a data de entrada em vigor da Lei n.º 2/2007, de 15 de 
Janeiro, tenham contraído, ou venham a contrair até à data de celebração do financiamento 
previsto neste Programa, empréstimos para saneamento ou reequilíbrio financeiro municipal, ao 
montante de financiamento atribuível são deduzidos os montantes desses empréstimos de 
saneamento ou reequilíbrio financeiro (de acordo com o disposto na alínea b), do n.º 12, da 
RCM n.º 191-A/208, de 27 de Novembro). ---------------------------------------------------------------
---- Caso o total do montante atribuível a todos os mutuários exceda os 1.250 milhões de euros, 
o montante atribuível a cada um será sujeito a rateio, de acordo com o previsto no n.º 15, da 
RCM n.º 191-A/2008, de 27 de Novembro. --------------------------------------------------------------
---- Objectivos anuais de prazos médios de pagamento: São estabelecidos de acordo com o 
artigo 39.º do Anexo à RCM n.º 34/2008, de 14 de Fevereiro, com as alterações decorrentes da 
RCM n.º 191-A/2008, de 27 de Novembro. --------------------------------------------------------------
---- Em particular, a alínea a), do artigo 39.º do Anexo acima referido aplica-se no apuramento 
do objectivo de prazos de pagamento para 2009, sendo que, no que respeita à alínea i), 
considera-se, para efeitos de cálculo, o PMP registado no final do 4.º trimestre de 2008 
(substituindo a variável PMP2007) e as aquisições de bens e serviços realizadas no ano de 2008 
(substituindo a variável PMP2007). --------------------------------------------------------------------------
---- Procedimentos/calendário: 1) Até 15 de Janeiro de 2008 e após consulta à banca, o 
mutuário solicita à DGTF a adesão ao Programa, indicando o financiamento desejado e remete 
ficha técnica do empréstimo a conceder pela IC (correspondente a 60% do financiamento); no 
caso dos municípios deverá ser igualmente remetida a declaração de preenchimento obrigatório 
nos termos da ficha anexa; ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2) Até 22 de Janeiro de 2008, a DGTF solicita às Direcções-Gerais do Ordenamento e das 
Autarquias Locais, a confirmação da elegibilidade, respectivamente, das Regiões Autónomas e 
dos municípios, o montante do financiamento atribuível a cada mutuário e o Prazo Médio de 
Pagamentos, devendo aquelas entidades prestar informação até 8 de Fevereiro de 2009. ----------
---- 3) Até 16 de Fevereiro de 2009, a DGTF divulga na sua página da Internet a lista dos 
mutuários elegíveis e o respectivo montante de financiamento autorizado; --------------------------
---- 4) Após a recepção da cópia do contrato assinado do financiamento da IC, a DGTF procede 
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à assinatura do contrato do empréstimo do Estado, a celebrar nos moldes da minuta aprovada 
pelo Despacho n.º 6.871-B/2008, de 22 de Fevereiro de 2008, atentas as alterações decorrentes 
da RCM n.º 191-A/2008, de 27 de Novembro. -----------------------------------------------------------
---- Até 5 dias úteis após a obtenção do Visto do Tribunal de Contas sobre o contrato de 
empréstimo do Estado, a DGTF procede ao desembolso do capital mutuado, depositando-o 
numa conta a indicar pelo mutuário. ----------------------------------------------------------------------- 
---- Ficha Técnica do Empréstimo do Estado ------------------------------------------------------------- 
---- Montante: Até 500 milhões de euros, correspondente a 40% do financiamento aprovado e 
publicado, até 16 de Fevereiro de 2009, na página da DGTF (os restantes 60% serão 
financiados pelas IC). ---------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Prazo: Até 10 anos a contar da data do Visto do Tribunal de Contas sobre o contrato do 
empréstimo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Carência: Metade do prazo do empréstimo do Estado, equivalente ao prazo do empréstimo 
concedido pelo IC. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- Taxa de Juro: Taxa igual a zero durante o período de carência; durante o prazo de 
reembolso será a equivalente à taxa Euribor6m em vigor no início do período de contagem de 
juros; a esta taxa podem acrescer ou deduzir os spreads em função do cumprimento dos 
objectivos estabelecidos para o PMP de acordo com o disposto nos artigos 43.º, 44.º e 45.º 
Anexo à RCM n.º 34/2008, de 22 de Fevereiro. ----------------------------------------------------------
---- Pagamento de juros: Os juros serão pagos semestral e postecipadamente a 15 de Junho e 15 
de Dezembro de cada ano, com excepção da primeira prestação, cujo período de contagem 
começa na data de início do prazo de reembolso e termina a 15 de Junho ou 15 de Dezembro, 
consoante a data que estiver mais próxima do início do referido período de contagem de juros. -
---- Garantia: Transferência do Orçamento do Estado, nos termos previstos na minuta aprovada 
pelo Despacho n.º 6.871-B/2008, de 2 de Fevereiro. ----------------------------------------------------
---- Observações: Esta informação não dispensa a leitura dos diplomas legais subjacentes. -------
---- O financiamento previsto neste Programa desenvolve-se nos termos da RCM n.º 191-
A/2008, de 27 de Novembro, que tem como referência o Anexo à RCM n.º 34/2008, de 22 de 
Fevereiro, nomeadamente a sua Secção V, com excepção dos números 21 a 24, 27, e 30 a 35, 
que não são considerados neste Programa. ----------------------------------------------------------------
---- Pedidos de informação adicional sobre o financiamento previsto neste Programa poderão 
ser dirigidos a apoiosfinanceiros@dgtf.pt. ----------------------------------------------------------------
---- Presente também a ficha técnica do empréstimo, (a contrair no âmbito do Programa de 
Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado, aprovado pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 191-A/2008, de 27/11), datada de 14 de Janeiro de 2009, que a seguir se 
transcreve. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Mutuante: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Mutuário: Município de Nelas; ------------------------------------------------------------------------ 
---- Montante: 324.000 � (60% X 540.000 �); ------------------------------------------------------------ 
---- Duração: 5 anos; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Utilização: Até 30 dias após o Visto do Tribunal de Contas; --------------------------------------
---- Amortização e Juros: prestações postecipadas e sucessivas, com periodicidade mensal sem 
período de carência; ------------------------------------------------------------------------------------------

mailto:apoiosfinanceiros@dgtf.pt.
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---- Taxa de juro: taxa de juro do empréstimo (no caso de taxa variável indicar o indexante e o 
spread).� ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente ainda a Acta da sessão do acto público de abertura das propostas para a concessão 
de um empréstimo de 324.000 �, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------
---- �Aos doze dias do mês de Fevereiro do ano de mil e nove, reuniu, pelas quinze horas, a 
Comissão constituída pelos funcionários deste Município José Carlos Pires Borges, Célia dos 
Anjos Pais Amaral Tavares e Luís Miguel Alves Costa, nomeada por Despacho da Senhora 
Presidente da Câmara, de doze de Fevereiro de dois mil e nove, com o fim de efectuar o acto 
público de abertura das propostas para a contracção de um empréstimo de médio e longo prazo, 
de 324.000 � (trezentos e vinte e quatro mil euros), no âmbito da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 191-A/208, de 27 de Novembro. -----------------------------------------------------------
---- Iniciou-se o acto com a identificação do concurso, procedendo-se, de seguida à indicação 
das instituições de crédito concorrentes, que constam nos envelopes apresentados, os quais 
contêm as respectivas propostas. ---------------------------------------------------------------------------
---- Tendo sido convidadas seis instituições de crédito, apresentaram propostas as seguintes: -
BPI; - Millennium BCP; - Crédito Agrícola; - Caixa Geral de Depósitos; Santander Totta. -------
---- Procedeu-se, de seguida, à abertura dos envelopes que continham as propostas, pela ordem 
de entrada nos serviços, procedendo-se à rubrica dos documentos nele contidos, tendo-se 
conhecido e dado a conhecer as condições apresentadas por cada um dos concorrentes. ----------
---- Após a leitura de cada uma das propostas a Comissão fixou um prazo de dez minutos para 
que os concorrentes pudessem examiná-las, exclusivamente para efeitos de reclamações. --------
---- Não tendo sido apresentada qualquer reclamação e depois de cumpridas as necessárias 
formalidades, a Comissão procedeu à leitura da acta e, não havendo reclamações sobre ela, deu 
por findo o acto público de abertura das propostas às quinze horas e trinta minutos, sendo, esta, 
assinada por mim, Luis Miguel Alves Costa, que servi de Secretário.� ------------------------------- 
---- Foram também presentes as propostas para aquele financiamento apresentadas pelas 
Instituições de Crédito, indicadas na acta da sessão de abertura das propostas, atrás descrita e 
que a seguir se indicam: ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- CA � Crédito Agrícola � CCAM de Terras de Viriato, que a seguir se transcreve: ------------
---- �Empréstimo a Médio e Longo Prazo -----------------------------------------------------------------
---- Mutuário: Município de Nelas; ------------------------------------------------------------------------
---- 1. Montante: 324.000,00 euros; ------------------------------------------------------------------------
---- 2. Modalidade: Médio e Longo Prazo; ----------------------------------------------------------------
---- 3. Finalidade: Financiamento do âmbito do Programa de Regularização Extraordinária de 
Dívidas do Estado � RCM n.º 191-A/2008, de 27/11; ---------------------------------------------------
---- 4. Prazo de Amortização � 5 anos; --------------------------------------------------------------------
---- 5. Período de Utilização: Até 30 dias após o Visto do Tribunal de Contas; ---------------------
---- 6. Periodicidade de reembolso de capital e juros: Prestações postecipadas e sucessivas, com 
periodicidade mensal, sem período de carência; ---------------------------------------------------------
---- 7. Reembolso antecipado: Possibilidade de reembolso antecipado na totalidade ou parte do 
capital que estiver em dívida, sem quaisquer penalizações e ou encargos para o Município de 
Nelas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
Fls.__________ 

Reunião de 25-02-2009 

 

19 

---- 8. Garantias: As garantias serão as que estão estabelecidas, legalmente, nomeadamente a 
consignação de receitas a receber do Estado, provenientes do Fundo Base; do Fundo Geral e do 
Fundo de Coesão Municipal. --------------------------------------------------------------------------------
---- 9. Taxa de Juro: Variável, anual nominal que resultar da média aritmética simples das 
cotações diárias da taxa Euribor a 6 meses, durante o mês anterior a cada período semestral de 
contagem arrendondada à milésima de ponto percentual, por excesso se a quarta casa decimal 
foi igual ou superior a cinco, ou por defeito se for inferior e depois acrescida do spread de um 
virgula cinco pontos percentuais. ---------------------------------------------------------------------------
---- 10. Comissões e encargos: O Município de Nelas ficará isento do Imposto de Selo nos 
termos da Lei, suportando apenas a Comissão de Abertura. --------------------------------------------
---- Validade da proposta: Esta proposta é valia por 60 dias. -------------------------------------------
---- Outras: A utilização do empréstimo carece de deliberação de aprovação da Assembleia 
Municipal e do Visto Prévio do Douto Tribunal de Contas.� ------------------------------------------
---- Caixa Geral de Depósitos, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas. --------------------------------------
---- Condições para um empréstimo de médio prazo no montante de � 324.000,00, no âmbito do 
�Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado� ---------------------------------- 
---- 1. Finalidade: Substituir dívida a fornecedores por empréstimo de médio prazo no âmbito 
do �Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado�, aprovado pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 191-A/2008, publicada no D.R. n.º 231, 1.ª série, de 27 
de Novembro de 2007. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Natureza do empréstimo: Abertura de crédito. --------------------------------------------------- 
---- 3. Montante: Até � 324.00,00, tendo como limite 60% do financiamento elegível. ------------
---- 4. Prazo global: Até 5 anos, a contar da data da utilização do capital. ---------------------------
---- 5. Período de utilização: 30 dias, a contar da data do Visto do Tribunal de Contas. -----------
---- 6. Período de diferimento: Sem período de diferimento. ------------------------------------------- 
---- 7. Taxa de juro contratual: O empréstimo vencerá juros a uma taxa nominal variável, 
indexada à Euribor (base 360 dias) a 3 ou 6 meses, média aritmética simples das cotações do 
indexante no mês anterior ao período de contagem de juros, (D.L. n.º 171/2007, de 08/05 e D.L. 
n.º 240/06, de 22/12), acrescida do �spread� de 1,94%. ------------------------------------------------- 
---- 8. Pagamento de juros e reembolso do capital: Em prestações mensais, trimestrais ou 
semestrais, iguais e sucessivas, postecipadas, de capital e juros, à escolha do Município. A 
periodicidade das prestações terá que ser igual ou inferior ao indexante escolhido. ----------------
---- 9. Utilização do empréstimo: Deverá ser efectuado apenas um pedido de desembolso, 
acompanhado da listagem com identificação dos fornecedores e das facturas (número, data da 
emissão e montante a pagar). ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 10. Reembolso antecipado: Em caso de reembolso antecipado da totalidade ou de parte do 
capital em dívida serão apenas devidos os juros relativos ao período de contagem então em 
curso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 11. Garantia: Receitas municipais que não se encontrem legalmente consignadas. ------------
---- 12. Comissões: Não há lugar à cobrança de quaisquer comissões, nomeadamente de 
imobilização, montagem, organização e gestão. ---------------------------------------------------------
---- 13. Validade da proposta: 60 dias.� -------------------------------------------------------------------
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---- Banco BPI, S.A., que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------
---- �Mutuário: Município de Nelas. -----------------------------------------------------------------------
---- Mutuante: Banco BPI, S.A. -----------------------------------------------------------------------------
---- Montante: Até � 324.000,00. ---------------------------------------------------------------------------
---- Finalidade: Substituição de dívida a fornecedores por empréstimo de médio e longo prazo, 
promovendo a redução do prazo médio de pagamentos dos compromissos assumidos perante 
terceiros ao abrigo do �Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado�, 
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 191-A/2008, de 27 de Novembro. -------
---- Prazo total: Até 5 anos a contar da data do Visto do Tribunal de Contas. -----------------------
---- Período de utilização: Até 30 dias, a contar da data do Visto do Tribunal de Contas. ---------
---- Taxa de juro: Euribor 6 meses + 2,5 p.p., sem arredondamento adicional. ----------------------
---- Reembolso e Pagamento de Juros: Prestações semestrais, postecipadas, sucessivas e iguais 
de capital, sem período de carência. Juros pagos semestral e postecipadamente. -------------------
---- Comissões e Encargos: Para além da taxa indicada, não serão cobrados mais quaisquer 
comissões ou encargos relacionados com os empréstimos. ---------------------------------------------
---- Titulação: Contrato de abertura de crédito de médio prazo. ---------------------------------------
---- Validade da Proposta: - A presente proposta é válida pelo prazo de 60 dias a contar da data 
da sua entrega na Câmara. A formalização do contrato, sua assinatura, terá que ocorrer até 120 
dias após a entrega da proposta na Câmara. ---------------------------------------------------------------
---- Outras condições: - Deliberação da Assembleia Municipal autorizando a contratação do 
empréstimo; - Visto prévio do Tribunal de Contas; - Em caso de incumprimento, afectação a 
favor do Banco das receitas municipais, com excepção dos subsídios, comparticipações e 
receitas consignadas.� ----------------------------------------------------------------------------------------
---- Millennium BCP, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------
---- �Montante: 324.000,00 euros; --------------------------------------------------------------------------
---- Prazo: 5 anos, a contar da data do Visto do Tribunal de Contas; ----------------------------------
---- Utilização: Até 30 dias, a contar da data do Visto do Tribunal de Contas; ----------------------
---- Taxa de Juro: Euribor 30 dias + spread 3,25% ao ano;  --------------------------------------------
---- Reembolso: Prestações mensais constantes, sucessivas e postecipadas, de capital e juros; ---
---- Garantias: Livrança subscrita pelo Município e consignação contratual de receitas 
provenientes do OGE; ----------------------------------------------------------------------------------------
---- Outras condições exigidas: Demonstração da elegibilidade do Município para aceder à 
operação de financiamento ao abrigo do �Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas 
do Estado� e, do cabimento do montante pretendido no valor que venha a ser autorizado e 
objecto de divulgação para o efeito pela DGTF; Apresentação do Visto do Tribunal de Contas; 
Apresentação da Acta da Assembleia Municipal que aprova a contracção do financiamento.� ---  
---- Santander Totta, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------
---- �Mutuário: Município de Nelas; ----------------------------------------------------------------------- 
---- Montante: 324.000,00 � (60% x 540.000,00 �); -----------------------------------------------------
---- Prazo: 5 anos; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Utilização: Até 30 dias após o Visto do Tribunal de Contas; --------------------------------------
---- Amortização e Pagamento de Juros: Prestações postecipadas e sucessivas, com 
periodicidade mensal, sem período de carência; ---------------------------------------------------------
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---- Taxa de Juro: Euribor a 3 meses, acrescida do spread de 1,850%;  -------------------------------
---- Comissões: Isenção de comissões.� -------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas explicou o assunto, 
realçando que é uma candidatura a um empréstimo com condições vantajosas para a Câmara, 
que não diminuía a capacidade de endividamento, que se tratava de substituir as dividas a 
fornecedores por uma dívida a médio e longo prazo e realçou, ainda, que a proposta apresentada 
pela Instituição Bancária Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Terras de Viriato, CRL, era a 
mais vantajosa em termos económicos. Pediu, de seguida, à Senhora Presidente para solicitar ao 
Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Nelas, para incluir este assunto na próxima 
sessão ordinária da referida Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------
---- De seguida, o referido Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas 
apresentou um estudo em que são analisadas as diversas propostas de financiamento, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Parte do Estado ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Valor do empréstimo: 216.000 �; ---------------------------------------------------------------------- 
---- Prazo: 10 anos; ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Período de caducidade: 5 anos; ------------------------------------------------------------------------
---- Taxa: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Média: Euribor; Melhor cenário: Euribor � 1%; Pior cenário: Euribor + 1,5%; Prestações � 
semestrais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para efeitos de análise considera-se a seguinte taxa Euribor: --------------------------------------
---- - Eur 30 dias � 1,561%; ---------------------------------------------------------------------------------
---- - Eur 3 meses � 1,858%; --------------------------------------------------------------------------------
---- - Eur 6 meses- 1,963%; ------------------------------------------------------------------------------ 

Média  Pior cenário Melhor cenário Média  
Valor da prestação  22.783,10 � 23.709,96 � 22.176,14 � 
Total juros 11.831,02 � 21.099,64 � 5.761,43 � 
---- Parte Instituição Crédito: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Valor do empréstimo � 324.000 �; -------------------------------------------------------------------- 
---- Prazo: 5 anos; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Período de caducidade � 0; ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Para efeitos de análise considera-se a seguinte taxa Euribor: --------------------------------------
---- - Eur 30 dias � 1,561%; --------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Eur 3 meses � 1,858%; -------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Eur 6 meses- 1,963%; --------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



 
Fls.__________ 

Reunião de 25-02-2009 

 

22 

 CCAM CGD BPI BCP Santander 
Valor prestação 5.888,76 � 5.937,46 � 36.508,07 � 6.086,26 � 5.924,35 � 
Total Juros 353.325,50 � 356.247,81 � 365.080,66 � 365.175,87 � 355.461,24 � 
Comissões 250,00 � - � - � - � - � 

Total Encargos 353.575,50 � 356.247,81 � 365.080,66 � 365.175,87 � 355.461,24 � 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que tinha solicitado documentos, 
sobre este empréstimo, tendo-lhe sido facultados alguns, mas que não conseguia identificar 
quais as facturas que iam ser pagas com o empréstimo em referência, que gostava de saber 
quais as facturas que iam ser pagas e que achava esta medida do Governo muito importante, 
com a qual concordava. --------------------------------------------------------------------------------------
---- De seguida foi chamada à reunião a Coordenadora Técnica da Secção de Contabilidade, D.ª 
Célia Tavares, a qual prestou alguns esclarecimentos aos Senhores Vereadores Dr. Osvaldo 
Luís dos Santos Coelho Seixas e Adelino José Borges Amaral, insistindo o Senhor Vereador 
Adelino José Borges Amaral em querer saber que valores é que iam ser pagos com o 
empréstimo em referência. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas informou que o Município 
de Nelas tinha por pagar facturas a fornecedores desde Março de 2008 até à presente data. ------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que algumas dessas facturas irão ser pagas nos 
próximos dois meses antes de ser obtido o Visto do Tribunal de Contas do presente pedido de 
empréstimo, pelo que, só nessa altura, é que o Executivo Municipal poderá informar o Senhor 
Vereador Adelino José Borges Amaral de quais os montantes das facturas que vão ser pagas 
com este empréstimo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que, o Programa de 
Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado, destina-se a permitir que as Autarquias 
endividadas possam ficar com os pagamentos em dia em relação aos seus fornecedores e 
questionou se essas dívidas podiam ser saldadas sem ser através desse Programa. -----------------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que se o Estado pagasse o que devia o Executivo 
Municipal não tinha tantas dívidas. ------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que o Programa atrás referido 
trará algum alento às Autarquias Locais e que, de seguida ia apresentar uma proposta. -----------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que a lei esclarecia, 
exactamente, para que é que se destinava o presente empréstimo. ------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que com o Programa 
de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado toda a actividade autárquica ia ficar mais 
límpida e transparente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que se o Município de 
Nelas estivesse tão mal financeiramente como o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral 
queria fazer crer, não se podia candidatar ao referido Programa. --------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que o Executivo Municipal 
sempre afirmou que não havia dívidas em atraso, mas que, afinal, havia dívidas em atraso e 
problemas de tesouraria. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que considerava que só 
havia dívidas em atraso quando a Câmara fosse interpelada para pagar e não o fizesse. -----------
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---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral solicitou a relação das dívidas por mês. ---
----  A Senhora Presidente deu instruções à Chefe de Secção da Contabilidade, Senhora D.ª 
Célia, para facultar essa relação e depois deu ordem para que a mesma não fosse facultada, em 
virtude de todos os meses vir, à reunião de Câmara, a relação dos pagamentos, com os 
respectivos documentos e porque, nessa altura, não se sabia que facturas iam ser candidatadas 
no âmbito do empréstimo. -----------------------------------------------------------------------------------
---- De seguida, leu uma proposta subscrita pelos Senhores Vereadores Adelino José Borges 
Amaral, Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues e Dr.ª Natália Henriques Coelho, que a 
seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �O Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado, tendo como objectivo 
a redução dos prazos de pagamento por parte das entidades públicas, reveste-se de grande 
importância para as autarquias, uma vez que permite reequilibrar a sua estrutura financeira e 
injectar nas economias locais valores significativos, cujo pagamento a autarquia tem em mora. -
---- Embora na origem desses atrasos estejam opções erradas de gestão, políticas despesistas e 
incapacidade e falta de rigor de quem dirige o município, o referido Programa tem também 
como objectivos o acompanhamento da evolução dos prazos, tornando a gestão autárquica mais 
transparente e mais credível. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- O recurso por parte do Município de Nelas a este Programa de Regularização de Dívidas 
demonstra a grave situação em que se encontram as contas da autarquia que, mesmo na 
ausência de investimentos significativos, não consegue cumprir os seus compromissos com 
fornecedores, sendo agora visíveis as situações de incumprimento, que o actual Executivo 
sempre tem negado. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- As denúncias feitas pelo Partido Socialista, sustentadas na apreciação das contas do 
Município, que apontavam para uma degradação da situação económica e financeira da 
autarquia e para um agravamento constante dos prazos de pagamento a fornecedores, vêm agora 
a ser confirmadas, provando-se que a política despesista e a gestão desastrosa do actual 
executivo levariam o Concelho a uma situação insustentável e de ruptura. --------------------------
---- Importa pois tomar medidas para impedir que essa situação venha a acontecer. ---------------
---- Assim, propomos: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - A aprovação do recurso ao Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do 
Estado, com contratação de um empréstimo de 540 mil euros, dos quais 324 mil a uma 
instituição de crédito e o restante ao Estado, em condições vantajosas para o município. ---------
---- - Que a utilização do empréstimo de 2.500.000 �, já aprovado por esta Câmara Municipal, 
seja faseada, mobilizando apenas os valores necessários para proceder ao pagamento das obras 
que o justificam, à medida que estas forem sendo executadas e apenas na fase de pagamento aos 
empreiteiros e fornecedores, pelo que do levantamento desses valores, junto dessas instituições 
de crédito, carece de deliberação prévia desta Câmara.� ------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que não 
concordava com a parte final da proposta e que concordava que os empréstimos sejam para 
pagar as obras já feitas. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De seguida, procedeu-se a uma correcção à proposta atrás descrita e onde se lê: �carece de 
deliberação prévia desta Câmara�, passou a ler-se: �deverá ser dado conhecimento a esta 
Câmara.� ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Posta a proposta à votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. ----------------------------
----  De seguida, procedeu-se à votação do pedido de empréstimo, tendo a Câmara deliberado, 
por unanimidade, propor à Assembleia Municipal de Nelas a aprovação de contracção do 
empréstimo, em referência, no total de 540.000,00 �, nos termos da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 191-A/2008, de 27 de Novembro, sendo 324.000 � a contrair junto das 
Instituições de Crédito e os restantes 216.000  �, junto da Direcção Geral do Tesouro e 
Finanças. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Mais deliberou, também por unanimidade, propor à Assembleia Municipal que o valor de 
324.000,00 �, que corresponde à parte a contratar junto das Entidades Bancárias, seja 
contratado com a Caixa de Crédito Agrícola Terras de Viriato, CRL, por ter apresentado a 
proposta considerada mais vantajosa. ---------------------------------------------------------------------- 

---- Está conforme. ---- 
Divisão Administrativa e Financeira do Município de Nelas, 1 de Abril de 2009. 

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

 
__________________________________________________________ 

 
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.ºs 2 e 3 e às Grandes Opções do Plano para o ano de 2009, n.º 2, as quais ficam anexas 
a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. -----------------------------------------------------  
 

6 - OBRAS PARTICULARES 
 
6.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
6.1.1.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 02 e 13 de Fevereiro de 2009, a qual fica anexa à acta (Anexo II), fazendo dela parte 
integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.1.2.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 02 e 13 de Fevereiro de 2009, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo dela parte 
integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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6.1.3.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 02 e 13 de Fevereiro de 2009, a qual 
fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------
6.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES E RECIBOS DE 
ADMISSÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA OU SUAS PRORROGAÇÕES, 
CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DA ALÍNEA 
D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, COM 
POSTERIORES ALTERAÇÕES � APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares referente a alvarás de licenças, autorizações e recibos de admissão de comunicação 
prévia, ou suas prorrogações, caducadas, precedidas de audiência prévia, nos termos da alínea 
d), do número 3, do artº. 71º., do Dec.Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com posteriores 
alterações, no período compreendido entre 02 e 13 de Fevereiro de 2009, a qual fica anexa à 
acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. -----------------------------------------------------------
6.3.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
DE PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: MOREIRA. REQUERENTES: ANTÓNIO DE 
LOUREIRO LOPES E MARIA DE FÁTIMA LOUREIRO LOPES FERNANDES � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 10 de Fevereiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. � Registo 
n.º 1.379, de 30/01/2009. Local: Moreira. Requerentes: António de Loureiro Lopes e Maria de 
Fátima Loureiro Lopes Fernandes. ------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Solicitação dos requerentes: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa 
resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 
rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos prédios, de 
acordo com o nº. 1, do artº. 54º., da Lei nº. 64/2003, de 23 de Agosto. -------------------------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa ou 
dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente 
pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana. -
---- II. Parecer dos Serviços: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Com o intuito de outorgar uma escritura de partilha, os dois requerentes solicitam parecer 
favorável do terreno rústico, sito ao �Braçal�, artigo 4315, localizado em Moreira, sendo ½ a 
favor de cada um. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião que 
se poderá emitir um parecer favorável. -------------------------------------------------------------------  
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---- Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento físico 
de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em lotes com 
vista ao mesmo fim. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à constituição de 
compropriedade de um prédio rústico, sito ao �Braçal�, inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo 4315, da Freguesia de Moreira, em nome de António de Loureiro Lopes e Maria de 
Fátima Loureiro Lopes Fernandes, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------------------------
6.4.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE UMA PLACA PUBLICITÁRIA, NO 
ESTABELECIMENTO PENSÃO MONDEGO. LOCAL: CALDAS DA FELGUEIRA. 
REQUERENTE: PENSÃO MONDEGO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 06 de Fevereiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de licenciamento de uma placa publicitária, no estabelecimento �Pensão 
Mondego�. Local: Caldas da Felgueira. Requerente: Pensão Mondego. ----------------------------- 
---- I. Pretensão: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Deu entrada nesta Câmara Municipal, sob o registo n.º 160, de 06/01/2009, o pedido de 
licenciamento para colocação de uma Placa Publicitária na Pensão Mondego, de acordo com as 
peças escritas e desenhadas, apresentadas pelo requerente, em anexo. ------------------------------- 
---- II. Parecer dos Serviços: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 6.º do Regulamento de Publicidade do Município de 
Nelas, a afixação de publicidade de natureza e finalidade comercial, desde que produzida com 
fins lucrativos, depende de licenciamento prévio da Câmara Municipal. -----------------------------
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 9.º do mesmo regulamento é da competência 
da Câmara Municipal a decisão final sobre o pedido de licenciamento da publicidade. ------------
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------  
---- 4. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de 
licenciamento, desde que seja cumprido o disposto nas peças escritas e desenhadas 
apresentadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Mais informo que deverá ser cancelado o anterior anúncio luminoso licenciado com a área 
de 2,40 m2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�.---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento de publicidade para 
colocação de uma placa publicitária no estabelecimento Pensão Mondego, sito em Caldas da 
Felgueira, em que é requerente a Pensão Mondego, nos termos e de acordo com a informação 
dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------------------------------------------- 
6.5.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE UMA TABULETA NO 
ESTABELECIMENTO. LOCAL: BAIRRO DAS TOIÇAS, EM NELAS. 
REQUERENTE: JOSÉ MANUEL PEREIRA DA COSTA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 16 de Fevereiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 



 
Fls.__________ 

Reunião de 25-02-2009 

 

27 

---- �Pedido de licenciamento de uma tabuleta no seu estabelecimento. Local: Bairro das 
Toiças, em Nelas. Requerente: José Manuel Pereira da Costa. ---------------------------------------- 
---- I. Pretensão: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Deu entrada nesta Câmara Municipal, sob o registo n.º 831, de 20/01/2009, o pedido de 
licenciamento para colocação de uma Tabuleta no estabelecimento comercial, de acordo com as 
peças escritas e desenhadas, apresentadas pelo requerente, em anexo. ------------------------------- 
---- II. Parecer dos Serviços: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 6.º do Regulamento de Publicidade do Município de 
Nelas, a afixação de publicidade de natureza e finalidade comercial, desde que produzida com 
fins lucrativos, depende de licenciamento prévio da Câmara Municipal. -----------------------------
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 9.º do mesmo regulamento é da competência 
da Câmara Municipal a decisão final sobre o pedido de licenciamento da publicidade. ------------
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------  
---- 4. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de 
licenciamento, desde que seja cumprido o disposto nas peças escritas e desenhadas 
apresentadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�.---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento de uma tabuleta a colocar 
no estabelecimento, sito no Bairro das Toiças, em Nelas, em que é requerente José Manuel 
Pereira da Costa, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.6. PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE � UM AUTOCOLANTE PVC 
NAS PORTAS DO TÁXI. LOCAL: AV.ª DR. JOSÉ PINTO LOUREIRO, EM 
CARVALHAL REDONDO. REQUERENTE: ANDRÉ MIGUEL LOPES SOUSA � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 16 de Fevereiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Licença de Publicidade � Um autocolante PVC, nas portas do Táxi �TMN�. Registo n.º 
7411, de 30/05/2008. Local: Av.ª Dr. José Pinto Loureiro, em Carvalhal Redondo. Requerente: 
André Miguel Lopes Sousa. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Foi solicitado autorização de colocação de dois autocolantes nas portas da frente do táxi, 
com as seguintes dimensões: 60 cm x 30 cm, conforme desenho anexo. -----------------------------
---- 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 da colocação dos 
autocolantes.� ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento para colocação de 
autocolantes, de publicidade, nas portas da frente do táxi, em que é requerente André Miguel 
Lopes Sousa, residente na Av.ª Dr. José Pinto Loureiro, em Carvalhal Redondo, nos termos e de 
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acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------------
6.7.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE UM AUTOCOLANTE EM VINIL, NO 
ESTABELECIMENTO. LOCAL: RUA DR. ABÍLIO MONTEIRO, FRACÇÃO A, R/C, 
EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: BONUSPOWER, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 16 de Fevereiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de licenciamento de um autocolante em vinil, no seu estabelecimento. Local: Rua 
Dr. Abílio Monteiro, Fracção A, r/c, em Canas de Senhorim. Requerente: Bonuspower, Ld.ª. ---
---- I. Pretensão: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Deu entrada nesta Câmara Municipal, sob o registo n.º 689, de 19/01/2009, o pedido de 
licenciamento para colocação de um autocolante em vinil no estabelecimento comercial, de 
acordo com as peças escritas e desenhadas, apresentadas pelo requerente, em anexo. -------------
---- II. Parecer dos Serviços: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 6.º do Regulamento de Publicidade do Município de 
Nelas, a afixação de publicidade de natureza e finalidade comercial, desde que produzida com 
fins lucrativos, depende de licenciamento prévio da Câmara Municipal. -----------------------------
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 9.º do mesmo regulamento é da competência 
da Câmara Municipal a decisão final sobre o pedido de licenciamento da publicidade. ------------
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------  
---- 4. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de 
licenciamento, desde que seja cumprido o disposto nas peças escritas e desenhadas 
apresentadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�.---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento para colocação de 
autocolante em vinil, de publicidade, no estabelecimento sito na Rua Dr. Abílio Monteiro, 
Fracção A, r/c, em Canas de Senhorim, em que é requerente a firma Bonuspower, Ld.ª, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------ 
6.8.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE UM ANÚNCIO LUMINOSO, NO 
ESTABELECIMENTO. LOCAL: RUA SERRA DA ESTRELA, URBANIZAÇÃO 
GRÃO VASCO, LOJA 1, EM NELAS. REQUERENTE: VISCOMP � INFORMÁTICA E 
COMPUTADORES DE VISEU, UNIPESSOAL, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 16 de Fevereiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de licenciamento de um anúncio luminoso, no seu estabelecimento. Local: Rua 
Serra da Estrela, Urbanização Grão Vasco, Loja 1, em Nelas. Requerente: Viscomp � 
Informática e Computadores de Viseu, Unipessoal, Ld.ª. -----------------------------------------------
---- I. Pretensão: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Deu entrada nesta Câmara Municipal, sob o registo n.º 15.240, de 20/11/2008, o pedido de 
licenciamento para colocação de um placard luminoso no estabelecimento comercial, de acordo 
com as peças escritas e desenhadas, apresentadas pelo requerente, em anexo. ----------------------
---- II. Parecer dos Serviços: -------------------------------------------------------------------------------- 
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---- 1. Nos termos do disposto no artigo 6.º do Regulamento de Publicidade do Município de 
Nelas, a afixação de publicidade de natureza e finalidade comercial, desde que produzida com 
fins lucrativos, depende de licenciamento prévio da Câmara Municipal. -----------------------------
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 9.º do mesmo regulamento é da competência 
da Câmara Municipal a decisão final sobre o pedido de licenciamento da publicidade. ------------
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------  
---- 4. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de 
licenciamento, desde que seja cumprido o disposto nas peças escritas e desenhadas 
apresentadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�.---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento para colocação de um 
anúncio luminoso, no estabelecimento, sito na Rua Serra da Estrela, Urbanização Grão Vasco, 
Loja 1, em Nelas, em que é requerente a firma Viscomp � Informática e Computadores de 
Viseu, Unipessoal, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
6.9.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE UMA TABULETA, NO 
ESTABELECIMENTO. LOCAL: RUA NOVA, S/N, EM CANAS DE SENHORIM. 
REQUERENTE: COIMBRAS & C.ª LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 16 de Fevereiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de licenciamento de uma tabuleta, no seu estabelecimento. Local: Rua Nova, S/N, 
em Canas de Senhorim. Requerente: Coimbras & C.ª Ld.ª. --------------------------------------------
---- I. Pretensão: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Deu entrada nesta Câmara Municipal, sob o registo n.º 12.542, de 24/09/2008, o pedido de 
licenciamento para colocação de uma tabuleta no estabelecimento comercial, de acordo com as 
peças escritas e desenhadas, apresentadas pelo requerente, em anexo. -------------------------------
---- II. Parecer dos Serviços: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 6.º do Regulamento de Publicidade do Município de 
Nelas, a afixação de publicidade de natureza e finalidade comercial, desde que produzida com 
fins lucrativos, depende de licenciamento prévio da Câmara Municipal. -----------------------------
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 9.º do mesmo regulamento é da competência 
da Câmara Municipal a decisão final sobre o pedido de licenciamento da publicidade. ------------
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------  
---- 4. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de 
licenciamento, desde que seja cumprido o disposto nas peças escritas e desenhadas 
apresentadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�.---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento para colocação de uma 
tabuleta de publicidade no estabelecimento, sito na Rua Nova, S/N, em Canas de Senhorim, em 
que é requerente a firma Coimbras & C.ª Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------------- 
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6.10.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE UM PLACARD LUMINOSO, NO 
ESTABELECIMENTO. LOCAL: RUA DR. ABEL PAIS CABRAL, N.º 42, EM NELAS. 
REQUERENTE: TELENELAS � INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, GLOBAIS, LD.ª 
� APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 16 de Fevereiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de licenciamento de um placard luminoso, no seu estabelecimento. Local: Rua Dr. 
Abel Pais Cabral, n.º 42, em Nelas. Requerente: Telenelas � Informação e Comunicação 
Globais, Ld.ª. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Pretensão: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Deu entrada nesta Câmara Municipal, sob o registo n.º 1.649, de 04/02/2009, o pedido de 
licenciamento para colocação de um placard luminoso no estabelecimento comercial, de acordo 
com as peças escritas e desenhadas, apresentadas pelo requerente, em anexo. ----------------------
---- II. Parecer dos Serviços: ---------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 6.º do Regulamento de Publicidade do Município de 
Nelas, a afixação de publicidade de natureza e finalidade comercial, desde que produzida com 
fins lucrativos, depende de licenciamento prévio da Câmara Municipal. -----------------------------
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 9.º do mesmo regulamento é da competência 
da Câmara Municipal a decisão final sobre o pedido de licenciamento da publicidade. ------------
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------  
---- 4. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de 
licenciamento, desde que seja cumprido o disposto nas peças escritas e desenhadas 
apresentadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�.---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento de um placard luminoso 
de publicidade, para colocar no estabelecimento sito na Rua Dr. Abel Pais Cabral, n.º 42, em 
Nelas, em que é requerente a firma Telenelas � Informação e Comunicação Globais, Ld.ª, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------ 
6.11.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO 
DE �MERCEARIA AVENIDA�. LOCAL: AV.ª DR. AURÉLIO GONÇALVES, EM 
CALDAS DA FELGUEIRA. REQUERENTE: ANTÓNIO FERNANDES PIRES � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 16 de Fevereiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário de estabelecimento de �Mercearia Avenida�. 
Local: Av.ª Dr. Aurélio Gonçalves, em Caldas da Felgueira. Requerente: António Fernandes 
Pires. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Capítulo II, 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 
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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, das 08:00 h 
às 22:00 h. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário do 
estabelecimento da �Mercearia Avenida�, sito na Av.ª Dr. Aurélio Gonçalves, em Caldas da 
Felgueira, em que é requerente António Fernandes Pires, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
6.12.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O �HOTEL 
PANTANHA�. LOCAL: AV.ª DR. AURÉLIO GONÇALVES, EM CALDAS DA 
FELGUEIRA. REQUERENTE: ANTÓNIO FERNANDES PIRES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 16 de Fevereiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o �Hotel Pantanha�. Local: Av.ª Dr. Aurélio 
Gonçalves, em Caldas da Felgueira. Requerente: António Fernandes Pires. ------------------------- 
---- Pretensão do Requerente: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 1.800, de 06/02/2009, o proprietário do 
estabelecimento �Hotel Pantanha�, sito na Av.ª Dr. Aurélio Gonçalves, em Caldas da Felgueira, 
pretende requerer o mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento das 00:00 h 
às 24:00 h, sem período de almoço e encerramento semanal. ------------------------------------------
---- 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. 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. -- 
---- 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 00:00 às 
24:00 h. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
Hotel Pantanha, sito na Av.ª Dr. Aurélio Gonçalves, em Caldas da Felgueira, em que é 
requerente António Fernandes Pires, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------- 
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6.13.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA A �PENSÃO 
MODERNA�. LOCAL: AV.ª DR. AURÉLIO GONÇALVES, EM CALDAS DA 
FELGUEIRA. REQUERENTE: ANTÓNIO FERNANDES PIRES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 16 de Fevereiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o �Pensão Moderna�. Local: Av.ª Dr. 
Aurélio Gonçalves, em Caldas da Felgueira. Requerente: António Fernandes Pires. --------------- 
---- Pretensão do Requerente: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o registo de entrada n.º 1.802, de 06/02/2009, o proprietário do 
estabelecimento Pensão Moderna, sito na Av.ª Dr. Aurélio Gonçalves, em Caldas da Felgueira, 
pretende requerer o mapa de horário de funcionamento para o seu estabelecimento das 00:00 h 
às 24:00 h, sem período de almoço e encerramento semanal. ------------------------------------------
---- 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. 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. -- 
---- 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 00:00 às 
24:00 h. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�.---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para a 
Pensão Moderna, sita na Av.ª Dr. Aurélio Gonçalves, em Caldas da Felgueira, em que é 
requerente António Fernandes Pires, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------------------------
6.14.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O CAFÉ BAR 
�JOHNY�S BAR�. LOCAL: RUA DA CUMIEIRA, EM NELAS. REQUERENTE: 
MANUEL JOÃO ESPÍRITO SANTO INÁCIO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 16 de Fevereiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário - �Johny�s Bar�. Local: Nelas. Requerente: 
Manuel João Espírito Santo Inácio. ------------------------------------------------------------------------ 
---- I. Solicitação do Requerente: --------------------------------------------------------------------------- 
----1. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os clubes, cabarés, 
boites, dancings, casas de fado, bares e estabelecimentos análogos, poderão estar abertos até às 
4 horas de todos os dias da semana, de acordo com o artigo 7.º do Capítulo III. --------------------
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---- 2. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário. -----------------------
---- 3. Assim, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, das 20:00 h às 02:00 h de 
segunda a quinta-feira, sem paragem para almoço. Às sextas-feiras, sábados e vésperas de 
feriados funciona das 14:00 h às 04:00 h e aos Domingos das 14:00 h às 02:00 h. -----------------
---- À superior consideração de Vª. Exª.�.-----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário de 
estabelecimento Johny�s Bar, sito em Nelas, em que é requerente Manuel João Espírito Santo 
Inácio, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.15.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE CABELEIREIRO. LOCAL: QUINTA DO POMAR, LOTE 
2, LOJA B, EM NELAS. REQUERENTE: MARIA TERESA DIAS MATIAS INÁCIO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 13 de Fevereiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de �Cabeleireiro�. Local: 
Quinta do Pomar, Lote 2, Loja B, em Nelas. Requerente: Maria Teresa Dias Matias Inácio. ----- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Capítulo II, 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, das 09:00 às 
19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal à segunda-
feira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de Cabeleireiro, sito na Quinta do Pomar, Lote 2, Loja B, em Nelas, em que é 
requerente Maria Teresa Dias Matias Inácio, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------------- 
6.16.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE OFICINA DE AUTOMÓVEIS. LOCAL: BAIRRO DA 
FIGUEIRA VELHA, EM NELAS. REQUERENTE: LUÍS MIGUEL LOIO BORGES � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 13 de Fevereiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
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---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de �Oficina de 
automóveis�. Local: Bairro da Figueira Velha, em Nelas. Requerente: Luis Miguel Loio 
Borges. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Capítulo II, do Regulamento Municipal dos 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no 
Concelho de Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 
horas de todos os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º.  
do regulamento supracitado. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, de segunda a 
sexta, das 09:00 às 19:00 h, ao sábado das 09:00 às 13:00 h, com paragem para almoço das 
13:00 h às 14:00 h e encerramento semanal ao domingo. ----------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de oficina de automóveis, sito no Bairro da Figueira Velha, em Nelas, em que é 
requerente Luis Miguel Loio Borges, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------- 
6.17.PEDIDO DE RENOVAÇÃO E ALTERAÇÃO DO MAPA DE HORÁRIO. LOCAL: 
VILAR SECO. REQUERENTE: TERESA MANUELA MARTINS FRUTUOSO 
ABRANTES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 16 de Fevereiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de renovação e alteração do mapa de horário � das 07:00 h � 04:00 h de todos os 
dias de semana, excepto à segunda-feira (encerramento semanal). Local: Vilar Seco. 
Requerente: Teresa Manuela Martins Frutuoso Abrantes. ---------------------------------------------- 
---- I � Solicitação da Requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A requerente solicita a respectiva renovação do mapa de horário do �Café-Bar - Snack-
Bar O Tropical�, em Vilar Seco, com a abertura às 07:00 horas e encerramento às 02:00 h, de 
todos os dias da semana e encerramento semanal à Segunda-Feira e propõe ainda uma alteração 
do respectivo mapa de horário para passar a ter o período de funcionamento com abertura às 
07:00 h e encerramento às 04:00 horas, de todos os dias da semana e encerramento semanal à 
Segunda-Feira. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II � Enquadramento legal: ------------------------------------------------------------------------------
---- 1. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos de café e cervejaria poderão estar abertos até às 2 horas de todos os dias da 
semana, artigo 7.º do Capítulo III. --------------------------------------------------------------------------
---- 2. Clubes, cabarés, boites, dancings, casas de fado, bares e estabelecimentos análogos, 
poderão estar abertos até às 4 horas de todos os dias da semana. --------------------------------------
---- 3. No entanto, por deliberação camarária de 13 de Abril de 2005, estes estabelecimentos só 
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poderão funcionar até às 4 horas nas sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados. Nos restantes 
dias deverão encerrar às 2 horas. --------------------------------------------------------------------------- 
---- Restrição de horários: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. A Câmara Municipal pode restringir o horário do estabelecimento sempre que exista 
necessidade de protecção do interesse público, da tranquilidade e ordens públicas e em respeito 
ao disposto na lei do ruído, desde que existam razões devidamente fundamentadas de segurança 
e/ou protecção da qualidade de vida dos munícipes. -----------------------------------------------------
---- 5. Poderá ainda a Câmara Municipal, desde que se verifiquem alguns dos requisitos 
previstos no número anterior, ordenar a redução temporária do período de funcionamento até 
que o proprietário do estabelecimento em causa apresente garantias de que o funcionamento do 
mesmo não será susceptível de provocar os incómodos que suscitaram tal medida. ----------------
---- 6. A ordem de redução do horário de funcionamento nos termos deste artigo é antecedida de 
audição do interessado, que dispõe de oito dias úteis, a contar da data da sua notificação para se 
pronunciar sobre o conteúdo da mesma. -------------------------------------------------------------------
---- 7. Ouvidas as entidades referidas no artigo 12.º, a medida de redução do horário de 
funcionamento poderá ser revogada a requerimento do interessado, desde que comprove que 
cessou a situação de facto que motivou essa redução. ---------------------------------------------------
---- III. Tramitação do Processo: ---------------------------------------------------------------------------
---- 1. Assim, de acordo com a deliberação camarária de 13 de Abril de 2005, de forma a propor 
a alteração do período de funcionamento para prever a abertura do estabelecimento às 07:00 
horas e com o encerramento às 4 horas nas sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados, nos 
restantes dias, com encerramento às 2 horas e encerramento semanal à segunda-feira: ------------
---- a) Promoveu-se à audiência prévia do interessado, no prazo máximo de oito dias; ------------
---- b) Solicitou-se parecer à Junta de Freguesia de Vilar Seco e à GNR de Nelas; -----------------
----  2. A requerente não se pronunciou no prazo máximo de oito dias. ------------------------------
---- - A GNR de Nelas é de parecer que o Bar deverá ter um horário de funcionamento 
uniformizado com todos os estabelecimentos do Concelho, ou seja, com funcionamento das 
07:00 horas às 02:00 horas durante a semana, excepto sexta-feira, sábado e véspera de feriados, 
que poderá encerrar às 04:00 horas. ------------------------------------------------------------------------
---- - A Junta de Freguesia informou através de contacto telefónico que concorda com o parecer 
da GNR de Nelas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim sendo, o horário a emitir para o ano de 2009 deverá prever o funcionamento das 
07:00 horas às 02 horas durante a semana, excepto sexta-feira, sábado e vésperas de feriados, 
que poderá encerrar às 04:00 horas. ------------------------------------------------------------------------ 
---- À superior consideração de Vª. Exª.�.-----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação do mapa de horário para o 
estabelecimento Café-Bar � Snack-Bar O Tropical, sito em Vilar Seco, em que é requerente 
Teresa Manuela Martins Frutuoso Abrantes, com funcionamento das 07:00 horas às 02:00 
horas, durante a semana, excepto sexta-feira, sábado e vésperas de feriados, que poderá encerrar 
às 04:00 horas, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.18.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
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ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2009 � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 10 de Fevereiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários para o ano de 2009. ---------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a), do artigo 7.º do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-
bares, self-services e estabelecimentos análogos), poderão estar abertos até às 02 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 390, de 12/01/2009 � �Baby Shap�, sito no Largo de Santo António, 
Loja 3, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 10:00 h às 19:00 h, 
ao sábado das 10:00 h às 13:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h às 14:00 h e 
encerramento semanal ao domingo. ------------------------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 335, de 09/01/2009 � �Barbearia�, de Alberto Mendes de Brito, sito 
na Rua do Comércio, n.º 89, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 09:00 
h às 19:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 15:00 h e encerramento semanal ao 
domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 334, de 09/01/2009 � �Cabeleireiro�, de Maria Luísa Almeida Reis 
Andrade, sito na Rua Carlos Afonso Paiva, n.º 01, em Carvalhal Redondo, com o horário de 
funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e 
encerramento semanal ao domingo. ------------------------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 346, de 12/01/2009 � �Funerária Santa Luzia�, sito na Rua José 
Guilherme Faure, Lote 2, 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 
14:30 h, sem encerramento semanal. ----------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 389, de 12/01/2009 - �Contabilidade�, de Alberto Costa Coelho 
Pinto, sito na Quinta do Pomar, Lote 2, r/c, em Nelas, com o horário de funcionamento das 
09:00 h às 17:30 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal 
ao sábado e domingo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 345, de 12/01/2009 - �A Noémia � Restaurante e Residencial, Ld.ª�, 
sito na Rua da Estação n.º 142, em Canas de Senhorim, com horário de funcionamento das 
06:00 h às 24:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ----------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.701, de 05/02/2009 - �Bar Quebra-Tolas�, de António José 
Abrantes da Silva, sito na Rua do Comércio, n.º 144, em Canas de Senhorim, com horário de 
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funcionamento de segunda a quinta das 06:00 h às 02:00 h, sextas, sábados e vésperas de 
feriados das 06:00 h às 04:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -------------- 
---- - Registo de entrada n.º 315, de 09/01/2009 - �Agência Funerária Zélita�, sito na Rua do 
Pombal, n.º 40, em Nelas, com horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00 h às 
19:00 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e 
encerramento semanal ao domingo. ------------------------------------------------------------------------ 
---- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.19.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2009 � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 03 de Fevereiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários para o ano de 2009. ---------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a), do artigo 7.º do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-
bares, self-services e estabelecimentos análogos), poderão estar abertos até às 02 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.093, de 26/01/2009 � �Tinita Decor�, sito na Av.ª João XXIII, 
Bloco 6, loja 03, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:30 h às 
20:00 h, ao sábado das 09:30 h às 18:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e 
encerramento semanal ao domingo. ------------------------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 1.084, de 26/01/2009 � �Electro F.S.F., Ld.ª�, sito na Rua da 
Estrada n.º 46, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento de segunda a sexta, das 
09:00 h às 19:00 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 
14:30 h e encerramento semanal ao domingo. ------------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 1.094, de 26/01/2009 -  �Pronto a Vestir Tinita�, sito na Av.ª João 
XXIII, Bloco 5, Loja 02, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 
09:30 h às 20:00 h, ao sábado das 09:30 h às 18:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 
14:00 h e encerramento semanal ao domingo. ------------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 1.092, de 26/01/2009 � �Ourivesaria�, de Albertino Marques da 
Costa Lopes, sito na Rua Abel Pais Cabral, n.º 21, em Nelas, com o horário de funcionamento 
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de segunda a sexta das 09:00 h às 19:00 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, com paragem para 
almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao domingo. -------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 715, de 19/01/2009 - �Café Casa Alegria�, de Elsa Maria Pais de 
Sousa Pereira, sito na Rua Dr. Eduardo Maria dos Santos, Loja 6, em Canas de Senhorim, com 
o horário de funcionamento das 07:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento 
semanal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 176, de 06/01/2009 - �Escrita Bar�, sito no Largo João de Deus, n.º 
104, em Nelas, com horário de funcionamento de segunda a quinta das 08:00 h às 02:00 h, 
sextas, sábados e vésperas de feriados das 08:00 h às 04:00 h, sem paragem para almoço e 
encerramento semanal. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 453, de 13/01/2009 - �Papelaria Nelpark�, sito na Av.ª Dr. 
Fortunato de Almeida, loja 3, em Nelas, com 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 13:00 h às 
14:30 h e encerramento semanal ao domingo depois das 12:00 h. -------------------------------------
---- À consideração de V. Exa.� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.20.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2009 - APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 29 de Janeiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários para o ano de 2009. ---------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a), do artigo 7.º do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-
bares, self-services e estabelecimentos análogos), poderão estar abertos até às 02 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.604, de 31/12/2008 � �Café e Mercearia�, de Vasco José Cunha 
Antunes de Almeida, sito ao Terreiro dos Antunes, n.º 1, em Lapa do Lobo, com o horário de 
funcionamento das 08:30 h às 22:00 h, sem paragem para almoço e com encerramento semanal 
ao domingo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
Fls.__________ 

Reunião de 25-02-2009 

 

39 

---- - Registo de entrada n.º 16.436, de 30/12/2008 � �Pingo Doce Distribuição Alimentar, 
S.A.�, sito no Vale de Senhorim, em Nelas, com o horário de funcionamento de Verão das 
09:00 h às 21:30 h e horário de Inverno das 09:00 h às 21:00 h, sem paragem para almoço e 
encerramento semanal. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.446, de 30/12/2008 � �Barbearia�, de Mário Rodrigues 
Margarido, sito na Rua Sacadura Cabral, n.º 53, 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 12:30 h, com paragem para 
almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao domingo. --------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 16.605, de 31/12/2008 � �Comércio de Lãs, Roupa de Crianças, 
entre outros�, de Branca Maria Matias Antunes de Almeida, sito na Rua Nova, n.º 22, em Lapa 
do Lobo, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00 h às 20:00 h, ao sábado 
das 10:00 h às 13:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h às 14:00 h e encerramento 
semanal ao domingo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.499, de 30/12/2008 - �Café das Toiças, Ld.ª�, sito na Av.ª D. 
Maria II, Rua 2, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a quinta-feira das 08:00 
h às 02:00 h, à sexta, sábado e véspera de feriados das 08:00 h às 04:00 h, sem paragem para 
almoço e encerramento semanal. --------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.440, de 30/12/2008 - �Café (5 estrelas)�, de Manuel Florentino 
P. Correia, sito na Av.ª Viscondessa de Taveiro, n.º 12, em Santar, com horário de 
funcionamento das 07:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal à 
segunda-feira a partir das 14:30 h. ------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.080, de 26/01/2009 - �Serralharia�, de José Américo Loureiro 
Figueiredo, sito na Rua do Terreiro, n.º 09, em Nelas, com horário de funcionamento de 
segunda a sexta das 07:00 h às 24:00 h, ao sábado das 07:00 h às 13:00 h, com paragem das 
12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao domingo. ----------------------------------------------- 
---- À consideração de V. Exa.� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.21.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2009 - APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 03 de Fevereiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários para o ano de 2009. ---------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a), do artigo 7.º do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-
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bares, self-services e estabelecimentos análogos), poderão estar abertos até às 02 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 310, de 14/01/2009 � �TeleNelas-Venda de Telemóveis�, sito na 
Av.ª João XXIII, Bloco 6, Loja 01, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a 
sexta das 09:00 h às 20:00 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, com paragem para almoço das 
12:30 h às 13:00 h e encerramento semanal ao domingo. ----------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 522, de 14/01/2009 � �Centro Dentário do Fojo, Ld.ª�, sito na 
Urbanização do Fojo, Lote 7, r/c, Rua Abílio Monteiro, em Canas de Senhorim, com o horário 
de funcionamento de segunda sexta, das 09:30 h às 19:00 h, ao sábado das 09:30 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 548, de 14/01/2009 � �Aquecinelas, Ld.ª�, sito na Rua Fortunato de 
Almeida, n.º 16, Loja 18, 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 
14:30 h e encerramento semanal ao domingo. ------------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 939, de 21/01/2009 � �Ourivesaria�, de António Mendes Almeida, 
sito na Rua do Cimo do Povo, n.º 23, em Carvalhal Redondo, com o horário de funcionamento 
de segunda a sexta das 09:00 h às 19:00 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, com paragem para 
almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao domingo. -------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.056, de 23/01/2009 - �Vestuário de Bebé e Criança�, de Carla 
Cecília da Costa Duarte Marques, sito na Quinta do Pomar, Lote 4, r/c, esquerdo, em Nelas, 
com o horário de funcionamento de segunda a sexta-feira das 09:00 h às 19:00 h, ao sábado das 
09:00 h às 13:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal 
ao domingo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.083, de 26/01/2009 - �Garagem Martins�, de Luis J. Martins, sito 
na Zona Industrial de Nelas, com horário de funcionamento de segunda a sexta das 08:30 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 381, de 12/01/2009 - �Ferragens�, de António Manuel Neves Loio, 
sito na Av.ª da Liberdade, em Nelas, com horário de funcionamento de segunda a sexta das 
09:00 h às 19:00 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 
14:30 h e encerramento semanal ao domingo. ------------------------------------------------------------ 
----  À consideração de V. Exa.� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6.22.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2009 � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 10 de Fevereiro 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 1.223, de 19/01/2009 � �Agrocanas�, sito no Largo do Comércio, 
n.º 26, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00 h 
às 19:00 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h 
e encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.219, de 28/01/2009 � �Marques & Relvas, Ld.ª�, sito na Rua do 
Soito, n.º 8, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda sexta, das 09:00 h às 19:00 
h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e 
encerramento semanal ao domingo. ------------------------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 1.220, de 28/01/2009 � �Tabacaria�, sito na Rua do Comércio, n.º 
121, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 08:00 h às 19:00 h, com 
paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao domingo à tarde. ------ 
---- - Registo de entrada n.º 1.222, de 28/01/2009 � �Fonseca & Rocha, Ld.ª, sito no Bairro da 
Cantina da Urgeiriça, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento de segunda a 
sexta das 09:00 h às 20:00 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, com paragem para almoço das 
12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao domingo. ----------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.188, de 27/01/2009 - �Conserto de Calçado�, de Arlindo da Costa 
Silva, sito na Rua Gago Coutinho, n.º 14, em Nelas, com o horário de funcionamento de 
segunda a sexta-feira das 09:00 h às 20:00 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, com paragem 
para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao domingo. --------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1.187, de 27/01/2009 - �Mini-Mercado � Estrela da Manhã�, de 
Maria Rosália Fernandes Pais, sito na Rua da Balchã, n.º 9, em Santar, com 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. ------------------------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 1.157, de 27/01/2009 - �Café Vieira & Justo�, sito no Largo 
Francisco Gonçalves Costa, em Nelas, com horário de funcionamento das 08:00 h às 24:00 h, 
sem paragem para almoço e encerramento semanal ao domingo. -------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1.122, de 26/01/2009 - �Padaria e Pastelaria Doce-Pecado�, sito no 
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Largo do Município, Loja 1, r/c esq.º, em Nelas, com horário de funcionamento das 06:30 h às 
22:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao sábado. ----------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.542, de 02/02/2009 - �Comércio de Vestuário�, de Paulo de Sousa 
Lopes, sito no Largo João de Deus, em Nelas, com horário de funcionamento de segunda a 
sexta das 09:00 h às 19:00 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, com paragem para almoço das 
12:30 h às 14:30 h e e encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------
----  À consideração de V. Exa.� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.23.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2009 � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 10 de Fevereiro 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 1.392, de 30/01/2009 � �Fotografia Estudo Juvenil�, sito no Largo 
Alexandre Herculano, n.º 56, 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 
14:30 h e encerramento semanal ao domingo. ------------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 1.378, de 30/01/2009 � �Café Jaca�, de Alberto Manuel Almeida 
Sampaio, sito no Edifício do Areal, Loja 6, em Vale de Senhorim, Nelas, com o horário de 
funcionamento das 06:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----
---- - Registo de entrada n.º 1.386, de 30/01/2009 � �Galinha Gorda�, sito na Rua Luís de 
Camões, n.º 22, em Nelas, 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. --------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.389, de 30/01/2009 � �Quiosque�, de Maria de Lurdes Almeida 
Abrantes Gomes, sito na Rua da Serra da Estrela, em Nelas, com o horário de funcionamento de 
segunda a sábado das 07:30 h às 19:00 h, ao domingo das 07:30 h às 13:00 h, sem paragem para 
almoço e encerramento semanal ao domingo a partir das 13:00 h. -------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.377, de 30/01/2009 - �A Selecção � Artigos de Desporto, Ld.ª�, 
sito na Av.ª João XXIII, Bloco 1, Lote 6, em Nelas, com o horário de funcionamento de 
segunda a sexta-feira das 09:30 h às 19:30 h, ao sábado das 09:30 h às 17:30 h, com paragem 
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para almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao domingo. --------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1.281, de 29/01/2009 - �Café Rossio�, de Eduardo Mendes Pais 
Sousa Araújo, sito no Largo do Rossio, n.º 38, em Aguieira, com horário de funcionamento das 
08:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1.282, de 29/01/2009 - �Serralharia�, de António Pedro Pereira, sito 
no Beco das Batista, n.º 13, em Aguieira, com horário de funcionamento das 08:00 h às 19:00 h, 
com paragem para almoço das 12:00 h às 14:00 h, sem encerramento semanal. --------------------
---- - Registo de entrada n.º 1.283, de 29/01/2009 - �Larobra � Materiais de Construção, Ld.ª�, 
sito na Av.ª João XXIII, Loja 6, Bloco 1, em Nelas, com horário de funcionamento de segunda 
a sexta das 09:00 h às 18:30 h, ao sábado das 09:30 h às 12:00 h, com paragem para almoço das 
12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao domingo. ----------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.301, de 29/01/2009 - �Reparação e Vendas de Motociclos�, de 
Manuel Ferreira João, sito na Rua da Estação, n.º 173, em Canas de Senhorim, com horário de 
funcionamento de segunda a sexta das 09:00 h às 20:00 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, 
com paragem para almoço das 13:00 h às 14:30 h e e encerramento semanal ao domingo. -------
----  À consideração de V. Exa.� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.24.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2009 - APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 10 de Fevereiro 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 275, de 08/01/2009 � �Oficina�, de José António Narciso dos 
Santos, sito na Rua 23 de Agosto, em Moreira, 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 
13:00 h às 14:30 h e encerramento semanal ao domingo. -----------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 163, de 06/01/2009 � �Mini-Mercado e Talho�, de José António 
Moreira Marques, sito na Rua Luis de Camões, n.º 55, em Nelas, com o horário de 
funcionamento de segunda a sexta das 08:30 h às 19:30 h, ao sábado das 08:30 h às 13:00 h, 
com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao domingo. ---------
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---- - Registo de entrada n.º 154, de 06/01/2009 � �Padaria e Pastelaria�, de José Evaristo de 
Aguiar Fernandes, sito na Rua das Flores, em Nelas, com o horário de funcionamento de 
segunda a sexta das 06:00 h às 20:00 h, ao sábado das 06:00 h às 13:00 h, ao domingo das 
07:00 h às 12:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao domingo a partir das 
12:00 h. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 161, de 06/01/2009 � �Mercearia�, de Natália Mendes Loureiro, 
sito na Rua da Escola, n.º 58, em Póvoa de Santo António, com o horário de funcionamento das 
08:00 h às 22:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ----------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.395, de 30/01/2009 - �Café Avenida�, de Fernando Sampaio, sito 
na Av.ª Condessa de Taveira, n.º 6, em Santar, com o horário de funcionamento das 08:00 h às 
02:00 h, sem paragem para almoço e sem encerramento semanal. ------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1.390, de 30/01/2009 - �Mercearia�, de Herculano Paiva Loureiro, 
sito na Rua da Escola, n.º 9, em Senhorim, com horário de funcionamento das 06:00 h às 23:00 
h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1.405, de 30/01/2009 - �Restaurante Cantinho da Ribeira�, de 
António Jorge da Costa Gomes, sito em Caldas da Felgueira � Canas de Senhorim, com horário 
de funcionamento das 08:00 h às 24:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. --
---- - Registo de entrada n.º 1.392, de 30/02/2009 - �Café Elegante II�, sito na Av.ª João XXIII, 
Lote 6, Bloco 1, Loja 2, em Nelas, com horário de funcionamento das 06:00 h às 02:00 h, sem 
paragem para almoço e encerramento semanal. ---------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.401, de 30/01/2009 - �Papelaria Joaninha�, de Ana Paula Alves 
Rita, sito na Av.ª João XXIII, lote 5, Bloco II, Loja I, em Nelas, com horário de funcionamento 
de segunda a sexta das 09:30 h às 19:00 h, ao sábado das 09:30 h às 12:30 h, com paragem para 
almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao domingo. --------------------------------
----  À consideração de V. Exa.� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.25.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2009 � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 10 de Fevereiro 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.494, de 02/02/2009 � �Loja dos Trezentos�, de Luis Filipe Pinto 
Santos, sito na Rua do Rossio, n.º 55, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento 
das 08:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 14:30 h e encerramento 
semanal ao domingo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.497, de 02/02/2009 � �Café Cuba Livre�, de Cândido Ribeiro & 
Correia, Ld.ª, sito no Largo Alexandre Herculano, em Nelas, com o horário de funcionamento 
de segunda a quinta das 08:00 h às 02:00 h, sextas, sábados e vésperas de feriados das 08:00 h 
às 04:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ---------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1.544, de 02/02/2009 � �Pronto a Vestir�, de Maria da Graça 
Vasconcelos Castanheira Pereira, sito na Rua do Comércio, n.º 152, em Canas de Senhorim,  
com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 09:00 h às 19:00 h, ao sábado das 
09:00 h às 13:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal 
ao domingo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.664, de 04/02/2009 � �Nelmarte, Ld.ª�, sito na Rua do Mondego, 
Lote 3, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:30 h às 19:00 h, com paragem para 
almoço das 13:00 h às 14:30 h, ao domingo das 15:00 h às 18:00 h e encerramento semanal ao 
domingo depois das 18:00 h. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.662, de 04/02/2009 - �Café Campocria � Criação de Frangos, 
Ld.ª�, sito na Rua do Figueiredo, n.º 8, em Vilar Seco, com o horário de funcionamento das 
07:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao domingo. --------------
---- - Registo de entrada n.º 1.662, de 04/02/2009 - �Mini-Mercado � Campocria, Ld.ª�, sito na 
Rua do Figueiredo, n.º 8, em Vilar Seco, com horário de funcionamento das 07:00 h às 20:00 h, 
com paragem para almoço das 13:00 h às 14:00 h e encerramento semanal ao domingo. ---------
---- - Registo de entrada n.º 1.417, de 30/01/2009 - �Restaurante Prata do Dão�, sito na Rua 
António Joaquim Henriques, em Nelas, com horário de funcionamento das 07:00 h às 24:00 h, 
sem paragem para almoço e encerramento semanal à quarta-feira à tarde. ---------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1.496, de 02/02/2009 - �Café Cervejaria Rua Direita�, de Paulo 
Manuel Costa Amorim Teixeira, sito na Rua Direita, n.º 34, em Aguieira, com horário de 
funcionamento das 07:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----
---- - Registo de entrada n.º 1.490, de 02/02/2009 - �Mercearia�, de António José Pais da Silva, 
sito na Travessa da Rua Direita, em Vale de Madeiros, com horário de funcionamento das 
07:00 h às 24:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao domingo. --------------
----  À consideração de V. Exa.� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.26.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2009 � APROVAÇÃO 
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---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, que a seguir se transcreve: -------
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários para o ano de 2009. ---------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a), do artigo 7.º do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-
bares, self-services e estabelecimentos análogos), poderão estar abertos até às 02 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.958, de 10/02/2009 � �Bar�, de Paulo Alexandre Gonçalves 
Loureiro, sito na Rua da Estação, n.º 142, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento das 12:00 h às 02:00 h, sextas, sábados e vésperas de feriados das 13:00 h às 
04:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 2.078, de 12/02/2009 � �Serviços de Contabilidade Futiconta, Ld.ª�, 
sito na Rua Fonte do Castanheiro, Bloco 8, Loja 5 F, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 09:00 h às 18:30 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e 
encerramento semanal ao sábado e domingo. -------------------------------------------------------------
---- À consideração de V. Exa.� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.27.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2009 � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 13 de Fevereiro 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: ---------------------------------------------------------------------------------------------
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---- - Registo de entrada n.º 1.830, de 09/02/2009 � �Serralharia Civil�, de Paulino Loureiro 
Pais, sito na Rua de São Pedro, n.º 16, em Moreira, com o horário de funcionamento de segunda 
a sexta das 08:00 h às 18:00 h, ao sábado das 08:00 h às 12:30 h com paragem para almoço das 
12:30 h às 13:30 h e encerramento semanal ao domingo. -----------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1.939, de 12/02/2009 � �Casa do Agricultor � Cooperativa Agrícola 
de Nelas, Ld.ª, sito na Av.ª da Liberdade, n.º 15, em Nelas, com o horário de funcionamento de 
segunda a sexta das 09:00 h às 18:00 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 sábado à tarde e domingo. ------------
---- - Registo de entrada n.º 1.938, de 10/02/2009 � �Loja dos Vinhos � Cooperativa Agrícola 
de Nelas�, sito na Av.ª da Liberdade, n.º 15, em Nelas, com o horário de funcionamento das 
09:00 h às 18:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal 
ao sábado e domingo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.946, de 10/02/2009 � �Restaurante D. Churrascão�, sito na Av.ª 
António Monteiro, Bloco 1, r/c, em Nelas, 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 1.982, de 11/02/2009 - �Restaurante O Brazão�, de Luís Fernando 
Ferreira, sito no Largo Correio Velho, em Nelas, com o horário de funcionamento das 10:00 h 
às 22:00 h, com paragem para almoço das 15:00 h às 18:00 h e encerramento semanal à 
segunda-feira. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.999, de 11/02/2009 - �DecorNelas�, de José Amândio Vaz 
Daniel, sito na Av.ª 1.º de Maio, n.º 112, em Seia, com o horário de funcionamento de segunda 
a sexta das 09:30 h às 19:00 h, ao sábado das 09:30 h às 13:00 h, com paragem para almoço das 
12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao domingo. -----------------------------------------------
----- - Registo de entrada n.º 2.000, de 11/02/2009 - �Mercearia e Cervejaria Roca; Ld.ª�, sito 
no Largo Alexandre Herculano, em Nelas, com horário de funcionamento de segunda a sexta 
das 08:00 h às 20:00 h, ao sábado das 08:00 h às 13:00 h, sem paragem para almoço e 
encerramento semanal ao domingo. ------------------------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 2.098, de 22/02/2009 - �Talho�, sito no Largo do Comércio, n.º 
132, em Nelas, com horário de funcionamento de terça a sexta das 08:00 h às 19:30 h, ao 
sábado das 07:00 h às 16:00 horas, com paragem para almoço das 13:00 h às 14:30 h e  
encerramento semanal ao domingo e segunda. ----------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 2.146, de 13/02/2009 - �Café Alberto�, de Alberto Pereira Borges, 
sito na Rua António Joaquim Henriques, n.º 8, em Nelas, com horário de funcionamento das 
07:00 h às 24:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao domingo. --------------
----  À consideração de V. Exa.� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.28.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2009 � APROVAÇÃO 
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---- Presente uma informação, datada de 13 de Fevereiro 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 1.492, de 02/02/2009 � �Café Avenida�, de José da Costa Santos, 
sito na Rua do Rossio, n.º 55, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 
07:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1.189, de 27/01/2009 � �Café Sárita�, de Olindo Amaral, Ld.ª, sito 
no Largo de St.º António, Loja A, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a 
quinta das 06:00 h às 02:00 h, sextas, sábados e vésperas de feriado das 06:00 h às 04:00 h, sem 
paragem para almoço e encerramento semanal. ----------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1.647, de 04/02/2009 � �Barbearia�, de Joaquim Manuel da Silva 
Jesus, sito na Rua Gago Coutinho, n.º 04, em Nelas, com o horário de funcionamento das 08:00 
h às 24:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao 
domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 1.125, de 26/01/2009 � �Café Bar Lanterna�, sito na Av.ª Vila Nova 
das Amoreiras, em Aguieira, 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 1.570, de 03/02/2009 - �Hoteis Internacionais, Ld.ª�, sito na 
Urgeiriça, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 00:00 h às 24:00 h, sem 
paragem para almoço e encerramento semanal. ----------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1.646, de 04/02/2009 - �Talho�, de Victor Manuel de Jesus, sito na 
Rua Gago Coutinho, n.º 4, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 
08:30 h às 19:00 h, ao sábado das 08:00 h às 13:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 
14:30 h e encerramento semanal ao domingo. ------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1.786, de 06/02/2009 - �Café e Mercearia�, de Fernanda Videira 
Rodrigues Lopes, sito na Rua Direita, n.º 14, em Vila Ruiva, com horário de funcionamento das 
07:00 h às 24:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1.877, de 09/02/2009 - �Clínica Médica Dentária, Ld.ª�, de J. P. 
Pires & Saraiva, Ld.ª, sito na Rua Fonte do Castanheiro, n.º 2, r/c, esq.º, em Nelas, com horário 
de funcionamento das 09:00 h às 20:30 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 14:00 h e 
encerramento semanal ao domingo e segunda-feira. -----------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1.835, de 10/02/2009 - �Comércio a retalho de têxteis�, de Gracinda 
da Conceição Nunes Albuquerque, sito na Rua Luís de Camões, n.º 51, em Nelas, com horário 
de funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e 
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encerramento semanal ao domingo. ------------------------------------------------------------------------
----  À consideração de V. Exa.� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

7 - INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
---- Não houve qualquer intervenção neste Período. ------------------------------------------------- 
 

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

A Presidente, 
 

_______________________________________ 
 

O Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, 
 

__________________________________________ 
 
 

 
 
 

 


