
 
Fls.__________ 

Reunião de 26-05-2009 

 

1 

ACTA Nº. 10 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM VINTE E SEIS DE 
MAIO DE DOIS MIL E NOVE 

 
---- Aos vinte e seis dias do mês de Maio do ano de dois mil e nove, nesta Vila de Nelas e 
edifício dos Paços do Município, reuniu pelas quinze horas, a Câmara Municipal de Nelas, sob 
a presidência da Senhora Presidente da Câmara Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva 
Pedro, estando presentes os Senhores Vereadores Dr.ª Natália Henriques Coelho, Dr. José 
Manuel Borges da Silva, Adelino José Borges Amaral, Dr. Manuel da Conceição Marques, 
Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues e Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas. ---- 
 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, com a abstenção da Senhora Vereadora Dr.ª Natália 
Henriques Coelho, a acta da reunião ordinária anterior, realizada em 12 de Maio de 2009, a qual 
tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para efeitos imediatos. -------------------------
---- A Senhora Vereadora Dr.ª Natália Henriques Coelho declarou que se absteve na votação da 
acta da reunião ordinária de 12 de Maio de 2009, em virtude de não ter estado presente na 
referida reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 827.787,57 � (oitocentos e vinte e sete mil 
setecentos e oitenta e sete euros e cinquenta e sete cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
178.041,45 � (cento e setenta e oito mil quarenta e um euros e quarenta e cinco cêntimos). ----- 
 

INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 
 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou os seguintes assuntos para serem incluídos na 
Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas � Ligação ao Loteamento do Areal 
- Expropriação � Maria Fernanda Santos Pais Costa Leite e António Pais � Aprovação; ----------
---- - Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas � Ligação ao Loteamento do Areal 
- Expropriação � Sociedade Agrícola Quinta do Algemado � Aprovação. ---------------------------
---- - Pedido de pagamento fraccionado de dívida de água. Requerente: Ana Cristina Silva 
Alves Figueiredo � Aprovação. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre estes assuntos, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-los na ordem de trabalhos da presente 
reunião, nos termos do art.º 83º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

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

 
1 � OBRAS PÚBLICAS 

 
1.1.LIGAÇÃO DA ROTUNDA DAS EIRAS À E.N. N.º 234, EM NELAS � 
EXPROPRIAÇÃO � CARLOS ALVES RODRIGUES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 08 de Maio de 2009, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas ------------------------------------------ 
---- - Em reunião de 10/02/2009 foi deliberado adquirir ao proprietário Carlos Alves Rodrigues, 
contribuinte n.º 104073039, residente no Beco das Lajes, n.º 2, Algerás, 3520-011 Nelas, uma 
parcela de terreno com a área de 128 m2 para abertura da Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. 
n.º 234, em Nelas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 

14 Entretanto o proprietário propôs junto dos Serviços, a aquisição do 
terreno sobrante, que constitui uma pequena parcela com cerca de 5 
metros de largura, nas mesmas condições da anterior cedência. --------- 

 
 
 
 
 
 
2.542,50 � 

Terreno  372   5,00 � 1.860,00 � 
Oliveiras 9 50,00 �    450,00 � 
Videiras 45   2,50 �    112,50 � 
Árvores de fruto 6 20,00 �    120,00 � 

---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Pelo facto de estar em negociação a expropriação da parcela n.º 18, que é totalmente 
ocupada com a estrada, o terreno que se pretende adquirir agora, irá facilitar eventual permuta 
com esta proprietária. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Atendendo a que os preços unitários se encontram dentro do praticado na zona, julga-se ser 
de aceitar os valores propostos. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição do terreno atrás referido, de 
que é proprietário Carlos Alves Rodrigues, pela quantia de dois mil quinhentos e quarenta e 
dois euros e cinquenta cêntimos, necessário para a construção da �Ligação da Rotunda das 
Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas�, bem como autorizar o respectivo pagamento, nos termos e de 
acordo com a informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. ------------------------ 
1.2.LIGAÇÃO DA ROTUNDA DAS EIRAS À E.N. N.º 234, EM NELAS � 
EXPROPRIAÇÃO � JOSÉ MANUEL NEVES ARLINDO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 18 de Maio de 2009, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas ------------------------------------------ 
---- - Em reunião de 12/05/2009 foi deliberado adquirir ao proprietário José Manuel Neves 
Arlindo, contribuinte n.º 110877950, residente na Av.ª da Liberdade, n.º 21, Algerás, 3520-011 
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Nelas, varias parcelas de terreno, com a área total de 4.953 m2, para abertura da Ligação da 
Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas, acesso à E.B 2,3 e zona do parque desportivo. ------
---- Na parcela adquirida para efeitos de construção do acesso à E.B. 2,3/Ligação da Rotunda 
das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas, existe um barracão que é inutilizado com a obra de 
construção. O proprietário concorda com a ocupação da parcela de terreno, desde que seja 
reconstruído novo barracão. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Á superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a reconstrução de novo barracão, ao 
proprietário José Manuel Neves Arlindo, em virtude do existente ir ser demolido com a 
construção da �Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas�, nos termos e de acordo 
com a informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. --------------------------------- 
1.3.LIGAÇÃO DA ROTUNDA DAS EIRAS À E.N. N.º 234, EM NELAS � LIGAÇÃO AO 
LOTEAMENTO DO AREAL - EXPROPRIAÇÃO � MARIA FERNANDA SANTOS 
PAIS COSTA LEITE E ANTÓNIO PAIS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 25 de Maio de 2009, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------ 
---- �Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas � Ligação ao Loteamento do Areal. 
---- - Para abertura da Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas, estes Serviços 
contactaram os proprietários Maria Fernanda Santos Pais Costa Leite, contribuinte n.º 
163306257, residente na Av.ª 1.º de Dezembro, n.º 84, 4590-505 Paços de Ferreira e António 
Pais, contribuinte n.º 151209332, residente na Praceta do Mestre Boitaca, n.º 5, 1.º Dt.º, 2900-
278 Setúbal, que acordaram o seguinte: ------------------------------------------------------------------- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 

 Com a abertura da Ligação do Loteamento do Areal à Ligação da 
Rotunda das Eiras/E.N. n.º 234, em Nelas, é ocupada na parcela dos 
proprietários a área de 411 m2. -----------------------------------------------
Na mesma zona a norte da Ligação do Loteamento do Areal à Ligação 
da Rotunda das Eiras/E.N. n.º 234, em Nelas, fica uma parcela 
sobrante com 101 m2, que o proprietário propôs vender nas mesmas 
condições. ----------------------------------------------------------------------- 
Propôs também receber uma parcela sobrante com a área de 382 m2, 
cujo valor será deduzido ao valor total. ------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    957,50 � 

Terreno a ocupar 411 m2     5,00 �   2.055,00 � 
Terreno sobrante 101 m2     5,00 �      505,00 � 
Terreno a receber por 
permuta 

382 m2     5,00 � - 1.910,00 � 

Oliveiras  3   50,00 �      150,00 � 
Videiras  15     2,50 �        37,50 � 
Árvores de fruto 1   20,00 �        20,00 � 
Tanque em pedra  1 100,00 �      100,00 � 
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---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O terreno sobrante, com a área de 101 m2, destina-se a concluir a expropriação da parcela 
n.º 11, de acordo com as negociações efectuadas com os dois proprietários. --------------------- --
---- Atendendo a que os preços unitários se encontram dentro do praticado na zona, julga-se ser 
de aceitar os valores propostos. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição do terreno atrás referido, de 
que são proprietários Maria Fernanda Santos Pais Costa Leite e António Pais, pela quantia de 
novecentos e cinquenta e sete euros e cinquenta cêntimos, necessário para a construção da 
�Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas�, bem como autorizar o respectivo 
pagamento e a permuta proposta, nos termos e de acordo com a informação do Técnico 
Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. ---------------------------------------------------------------------- 
1.4.LIGAÇÃO DA ROTUNDA DAS EIRAS À E.N. N.º 234, EM NELAS � LIGAÇÃO AO 
LOTEAMENTO DO AREAL - EXPROPRIAÇÃO � SOCIEDADE AGRÍCOLA 
QUINTA DO ALGEMADO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 25 de Maio de 2009, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas � Ligação ao Loteamento do Areal. 
---- - Para abertura da Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas, estes Serviços 
contactaram a entidade proprietária, Sociedade Agrícola Quinta do Algemado, contribuinte n.º 
500413207, com morada na Rua Almeida e Sousa, n.º 29, 1.º Frente, 1350-007 Lisboa, que 
acordou o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 

11 Com a abertura da Ligação da Rotunda das Eiras/E.N. n.º 234, em 
Nelas, é ocupada na parcela da entidade proprietária a área de 276 m2. 
Com a abertura da Ligação do Loteamento do Areal à Ligação da 
Rotunda das Eiras/E.N. 234, em Nelas, são ocupadas duas parcelas da 
entidade proprietária, com as áreas de 287 m2 e 247 m2. -----------------
Na mesma zona, a sul da Ligação do Loteamento do Areal à Ligação 
da Rotunda das Eiras/E.N. n.º 234, em Nelas, fica uma parcela 
sobrante com 382 m2, que o proprietário propôs vender nas mesmas 
condições. ----------------------------------------------------------------------- 
Propôs também receber uma parcela sobrante com a área de 101 m2, 
cujo valor será deduzido ao valor total. ------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 6.905,00 � 

Terreno a ocupar 810 m2     5,00 �   4.050,00 � 
Terreno sobrante 382 m2     5,00 �   1.910,00 � 
Terreno a receber por 
permuta 

101 m2     5,00 �    - 505,00 � 

Oliveiras  29   50,00 �   1.450,00 � 
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Pelo facto de estar em negociação a expropriação de uma parcela com aproximadamente 
500 m2 para construção da Ligação do Areal à Ligação da Rotunda das Eiras/E.N. n.º 234, em 
Nelas, na opinião dos Serviços é de adquirir a parcela sobrante que o proprietário propõe vender 
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nas mesmas condições que servirá de base para aquela expropriação em curso. --------------------
---- 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 a Sociedade Agrícola Quinta do Algemado, pela quantia de seis mil 
novecentos e cinco euros, necessário para a construção da �Ligação da Rotunda das Eiras à 
E.N. n.º 234, em Nelas�, bem como autorizar o respectivo pagamento e a permuta proposta, nos 
termos e de acordo com a informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. -------- 
 

2 � ZONAS INDUSTRIAIS 
 
2.1.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � CEDÊNCIA DE TERRENO À FIRMA 
QBEIRAS � ENERGIA, LD.ª � CORRESPONDÊNCIA A ARTIGO MATRICIAL � 
RECTIFICAÇÃO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 14 de Maio de 2009, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial de Nelas � QBeiras � Energia, Ld.ª � Correspondência a artigo matricial -- 
---- - Em reunião ordinária realizada em 10 de Fevereiro de 2009, a Ex.m.ª Câmara deliberou 
ceder ao requerente uma parcela de terreno localizada junto da firma �Topack� na Zona 
Industrial de Nelas. Por lapso os Serviços indicaram o artigo matricial rústico n.º 4782, como 
correspondente a esta parcela, quando o artigo correcto seria o n.º 4786. ----------------------------
---- Por este motivo, solicito a V.ª Ex.ª a rectificação daquela deliberação de maneira a constar 
que o terreno cedido à Firma QBeiras � Energia, Ld.ª corresponde ao artigo matricial rústico n.º 
4786, na Freguesia de Nelas. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, rectificar a deliberação tomada em reunião ordinária 
de 10 de Fevereiro de 2009, no sentido de constar que o terreno cedido, nessa reunião, à Firma 
QBeiras - Energia, Ld.ª, corresponde ao artigo matricial rústico n.º 4786, da Freguesia de Nelas, 
nos termos e de acordo com a informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. -----
2.2.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � CEDÊNCIA DE TERRENO À FIRMA 
ARMOPERFIL � ARMADURAS E PERFIS METÁLICOS, LD.ª � 
CORRESPONDÊNCIA AOS ARTIGOS MATRICIAIS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 14 de Maio de 2009, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------ 
---- �Zona Industrial de Nelas � Cedência de terreno à Firma �Armoperfil � Armaduras e Perfis 
Metálicos, Ld.ª� - Correspondência aos artigos matriciais. Requerente: Armoperfil � Armaduras 
e Perfis Metálicos, Ld.ª. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em reunião ordinária realizada em 30 de Setembro de 2008, a Ex.m.ª Câmara deliberou 
ceder ao requerente uma parcela de terreno localizada junto à firma �Faurécia� na Zona 
Industrial de Nelas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os serviços informam que a parcela cedida corresponde aos artigos matriciais rústicos n.ºs 
2639, 2640, 2641 e 2646, sitos na Freguesia de Vilar Seco, com a área total de 5.520 m2, pelo 
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que solicito a V.ª Ex.ª a correspondência do terreno cedido aos presentes artigos. ------------------
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder a parcela de terreno, sita na Zona Industrial 
de Nelas, a que se refere a deliberação tomada em reunião da Câmara de 30 de Setembro de 
2008 e que corresponde aos artigos matriciais acima referidos, à firma requerente Armoperfil � 
Armaduras e Perfis Metálicos, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação do Técnico 
Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. ---------------------------------------------------------------------- 
2.3.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � CEDÊNCIA DE TERRENO À FIRMA CMB � 
CONSTRUÇÕES METÁLICAS DAS BEIRAS, LD.ª - APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício, datado de 14 de Janeiro de 2009, de José António Caprichoso, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal --------------------------------------------------
---- José António Caprichoso, portador do Bilhete de Identidade número 8317740, sócio da 
empresa CMB � Construções Metálicas da Beira, Ld.ª, com sede na Zona Industrial, Concelho 
de Nelas, vem solicitar a V.ª Ex.ª se digne mandar informar se haverá possibilidade de 
disponibilizar um terreno com cerca de 10.000 m2 de área, preferencialmente na Zona 
Industrial, ou em espaço contíguo, e em que condições. ------------------------------------------------
---- Pretendo, em conjunto com outros empresários, vir a instalar um pavilhão com cerca de 
2.000 m2 (numa primeira fase) de área coberta para que nele possa vir a funcionar uma 
metalomecânica ligeira com secções de ferro, inox e zinco, capaz de complementar a oferta de 
serviços e produtos que uma metalomecânica mais pesada, como a CMB, já oferece. -------------
---- Em velocidade de cruzeiro a nova empresa poderá vir a criar 25 a 30 postos de trabalho 
directos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Na expectativa das vossas prezadas notícias e desde já agradecendo a atenção que este 
assunto merecerá de V.ª Ex.ª, apresento os meus melhores cumprimentos.� -------------------------
-- Presente também uma informação, datada de 15 de Maio de 2009, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------ 
---- �Zona Industrial de Nelas � Pedido de cedência de terreno. Requerente: José António 
Caprichoso ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 � Solicitação da Empresa: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- Solicitou o empresário José António Caprichoso, contribuinte n.º 103190791 e sócio da 
empresa CMB � Construções Metálicas da Beira, Ld.ª, com sede na Zona Industrial de Nelas, a 
cedência de um lote de terreno na Zona Industrial de Nelas, com a área de aproximadamente 
10.000 m2 para instalação de uma unidade metalomecânica ligeira com cerca de 2.000 m2 de 
área coberta numa primeira fase. Nesta área vão funcionar secções de ferro, inox e zinco, 
capazes de complementar a oferta de serviços e produtos que a CMB já oferece. ------------------ 
---- Em pleno funcionamento, tem como previsão a criação de 25 a 30 postos de trabalho 
directos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2 � Parecer dos Serviços -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Estes Serviços informam que o Município de Nelas tem na Zona Industrial de Nelas, junto 
da empresa Cold Kit, uma parcela de terreno sob o artigo matricial n.º 3471, com a área total de 
7.300 m2, sito ao �Monte Lobos�, Freguesia de Vilar Seco, identificado na planta de localização 
em anexo que poderá ser cedido nas condições habituais. ---------------------------------------------- 
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---- No entanto, deixa-se à consideração de V.ª Ex.ª a superior decisão.� ---------------------------- 
---- A Senhora Presidente informou que a firma CMB � Construções Metálicas das Beiras, Ld.ª 
exporta estruturas metálicas para Angola. ----------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder uma parcela de terreno na Zona Industrial de 
Nelas, sita ao �Monte Lobos�, Freguesia de Vilar Seco, inscrita na matriz predial rústica sob o 
artigo matricial n.º 3471, com a área total de 7.300 m2, à Firma CMB � Construções Metálicas 
da Beira, Ld.ª, para efeitos de expansão da sua actividade, nos termos e de acordo com a 
informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita e nas condições habituais, que a 
seguir se transcrevem: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- CONDIÇÕES DE VENDA ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 1 - Venda em regime de propriedade plena; ----------------------------------------------------------
---- 2 - Preço de venda é de 0,50 � (cinquenta cêntimos) o metro quadrado; -------------------------
---- 3 - A venda fica sujeita à cláusula de reversão, a favor da Câmara Municipal de Nelas, com 
todas as benfeitorias, se no prazo de três anos, a indústria não estiver instalada e a laborar; ------
---- 4 - Apresentação de projecto nos Serviços Técnicos desta Câmara no prazo de quarenta e 
cinco dias a contar desta data; ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 5 - No caso da sociedade compradora ter interesse em vender a terceiros as instalações e 
respectivo logradouro, depois de construída a unidade fabril, deverá comunicar à Câmara o 
projecto de venda e respectivas cláusulas da mesma, para que esta se assim o entender, poder 
preferir na eventual compra. -------------------------------------------------------------------------------- 
2.4.CONTRATO PROMESSA DE COMPRA E VENDA A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE NELAS E A FIRMA LUSO FINSA � IND. COM. MADEIRAS, S.A. - 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma proposta de Contrato Promessa de Compra e Venda a celebrar entre o 
Município de Nelas e a firma Luso Finsa � Ind. Com. Madeiras, S.A., que a seguir se 
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Município de Nelas, titular de pessoa colectiva 506834166, com sede na Praça do 
Município, na Vila e Concelho de Nelas, aqui representada pela Ex.m.ª Senhora Presidente da 
Câmara Municipal de Nelas, Dr.ª Isaura Pedro, com poderes especiais para o acto, como 
primeiro outorgante e promitente vendedora e Luso Finsa � Ind. Com. Madeiras, S.A., 
sociedade anónima, com sede em E.N. n.º 234 � Km 92,7, em Nelas, pessoa colectiva n.º 
501133747, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Nelas, sob o n.º 501133747, 
aqui representada por ____ e  ___ na qualidade de procuradores com poderes para o acto. -------
---- Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A. O primeiro outorgante é responsável pela administração e gestão da área territorial do 
Concelho de Nelas, designadamente e com particular interesse para o presente contrato 
promessa de compra e venda da Zona Industrial, melhor definida no PDM aprovado pela 
Resolução de Conselho de Ministros n.º 66/93, publicada no Diário da República, I Série B, em 
12 de Novembro de 1993. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- B. No âmbito das atribuições que lhe competem encontra-se, entre muitas outras, o dever de 
procurar captar e manter investimento no seu concelho, de forma a contribuir para uma 
melhoria do nível de vida dos seus munícipes. ----------------------------------------------------------- 
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---- C. No âmbito do seu objecto social a segunda outorgante tem como principal actividade a 
produção, transformação e comercialização de madeiras, seus derivados e subprodutos, 
nomeadamente fabrico e transformação de placas de aglomerados de partículas e de fibras, 
actividade que desde o ano de 1987 desenvolve na sua sede social, sita na Zona Industrial de 
Nelas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- D. A segunda outorgante é proprietária do prédio urbano, sito na Zona Industrial de Nelas, 
o qual apresenta já um índice de ocupação do solo muito elevado. -----------------------------------
---- E. A segunda outorgante, por considerar que um elevado índice de ocupação poderá 
impedir no futuro qualquer perspectiva de ampliação, ou melhoria das suas instalações, bem 
como das condições de trabalho dos seus funcionários, iniciou em 2001 a tentativa de ampliar a 
área do prédio onde se encontra instalada a sua unidade fabril. ----------------------------------------
---- F. Ampliação de área de cerca de 100.000,00 m2 do seu prédio conforme planta que se 
anexa ao presente contrato promessa conforme Anexo I. -----------------------------------------------
---- G. A segunda outorgante, com vista àquela ampliação de área do seu prédio, adquiriu em 
2008 alguns prédios adjacentes ao seu mencionado prédio urbano e identificados na planta 
anexa supra referida. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- H. Assim, para que possa levar a cabo o mencionado objectivo, a segunda outorgante 
necessita de adquirir os seguintes prédios: ---------------------------------------------------------------- 
---- �. (listagem de prédios que compõe a área pretendida a fornecer pela CMN)�.     ---------- 
---- I. A colaboração da primeira outorgante, no âmbito das suas obrigações mencionadas nos A 
e B, permitirá que o processo de ampliação da área do prédio da segunda outorgante decorra de 
forma mais célere e eficiente. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- As partes acordam em celebrar o presente contrato promessa de compra e venda que se 
regerá pelas seguintes cláusulas: --------------------------------------------------------------------------- 
---- Clausula Primeira ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Pelo presente contrato promessa de compra e venda o primeiro contraente promete vender à 
segunda outorgante, em regime de propriedade plena e livre de qualquer ónus ou encargo, seja 
de que natureza for os prédios identificados no considerando H que aqui se dá por 
integralmente reproduzido, prédios esses que o primeiro outorgante irá adquirir com vista à sua 
venda à segunda outorgante. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- Clausula Segunda ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A segunda outorgante promete comprar ao primeiro outorgante os prédios referidos na 
cláusula anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Clausula Terceira ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O preço acordado para esta compra e venda é de 0,50 � (cinquenta cêntimos) por metro 
quadrado de terreno e será pago na data da celebração do contrato definitivo referente à 
totalidade dos prédios. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Clausula Quarta ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O primeiro outorgante obriga-se a comunicar à segunda as aquisições por si efectuadas 
relativamente aos prédios objecto do presente contrato no prazo máximo de 15 dias, após a 
aquisição, comunicação a partir da qual autoriza a segunda outorgante a tomar posse dos 
prédios a que se refira. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Clausula Quinta ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- A celebração dos contratos definitivos de compra e venda dos prédios objecto do presente 
contrato promessa será efectuada no prazo de 30 dias após a celebração do contrato de 
aquisição pelo primeiro outorgante da totalidade dos prédios objecto do presente contrato, não 
podendo nunca ultrapassar a data de 31 de Dezembro de 2009. ---------------------------------------
---- Clausula Sexta -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Chegada a data de 31 de Dezembro de 2009, sem que o primeiro outorgante esteja em 
condições de vender todos os prédios objecto do presente contrato promessa, a segunda 
outorgante poderá, à sua escolha, optar por uma das seguintes opções:  ------------------------------
---- A) Rescindir o presente contrato com base no incumprimento do primeiro outorgante; ------
---- B) Comprar, nas condições acordadas, algum ou alguns dos prédios objecto do presente 
contrato, cuja escritura o primeiro outorgante esteja em condições de efectuar, ficando 
desobrigada de adquirir os restantes; ----------------------------------------------------------------------- 
---- C) Prorrogar até 31 de Dezembro de 2010, o prazo para a realização da escritura definitiva, 
sem prejuízo de no final da mencionada prorrogação a segunda outorgante poder optar pelas 
opções previstas na alínea A) ou B) da presente cláusula. ----------------------------------------------
---- Clausula Sétima ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A marcação da escritura e documentação necessária será da responsabilidade do primeiro 
outorgante que deverá comunicar a data à segunda outorgante com 8 dias de antecedência. ------
---- Clausula Oitava ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A segunda outorgante, após a aquisição a seu favor da totalidade dos prédios objecto deste 
contrato, obriga-se no prazo de 5 anos contados da data de realização da escritura de aquisição, 
a dar utilização no âmbito do exercício da sua actividade aos mencionados prédios. ---------------
---- Clausula Nona -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A cedência de qualquer dos prédios não está sujeita a cláusula de reversão. --------------------
---- Clausula Décima ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Toda e qualquer construção ou utilização que a segunda outorgante vier a executar nos 
prédios objecto deste contrato deverão estar conformes com a legislação em vigor. ---------------
---- Clausula Décima Primeira ------------------------------------------------------------------------------ 
---- O primeiro outorgante obriga-se a incluir os prédios objecto deste contrato no plano de 
pormenor para a Zona Industrial de Nelas. ---------------------------------------------------------------- 
---- Clausula Décima Segunda ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. O primeiro outorgante reserva para si o direito de preferência sobre uma eventual venda 
que a segunda venha a efectuar relativamente aos prédios objecto do presente contrato, 
obrigando-se a segunda, caso tal venha a suceder, a comunicar àquela todos os elementos sobre 
o hipotético negócio. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. O primeiro outorgante apenas não terá preferência caso a segunda outorgante venda os 
referidos prédios a uma sociedade que tenha consigo uma relação de grupo directa, ou indirecta. 
---- Os outorgantes estão de comum acordo quanto às condições do presente contrato, ficando 
no restante subordinado aos princípios legais aplicáveis, pelo que nos dois exemplares dos 
mesmos vão apor as suas assinaturas.� -------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara pediu ao Senhor Eng.º Luís Almeida para explicar o 
assunto, o qual prestou alguns esclarecimentos. ---------------------------------------------------------- 
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Contrato Promessa de 
Compra e Venda a celebrar entre o Município de Nelas e a Firma Luso Finsa � Ind. Com. 
Madeiras, S.A., atrás descrito. ------------------------------------------------------------------------------ 
 

3 � SUBSÍDIOS 
 

3.1.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO SPORTING CLUBE DE SANTAR � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma proposta de deliberação apresentada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, 
Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: -----------------------------
---- �Subsídio ao Sporting Clube de Santar --------------------------------------------------------------- 
---- Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Que na sua reunião ordinária de 25 de Junho de 2008, a Câmara aprovou as linhas gerais 
de apoio à prática desportiva, em que ficou consignado um apoio de � 5.000,00/época por cada 
escalão de futebol de formação a participar em competições oficiais; --------------------------------
---- 2. Que na reunião de 8 de Junho de 2008 foi aprovado um subsídio para a instituição em 
causa incluindo um valor de � 5.000,00 correspondente a uma equipa de formação que o clube 
pretendia inscrever; ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. Que efectivamente o clube inscreveu duas equipas em escalões de formação, que 
realizaram todo o campeonato, dignificando o nome da associação, da sua terra e freguesia e de 
todo o concelho, contribuindo para a prática desportiva por crianças e jovens e para a 
implementação na juventude de estilos de vida saudáveis. --------------------------------------------- 
---- Propõe-se: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - A atribuição de um subsídio adicional de � 5.000,00 correspondente à inscrição de uma 
equipa de formação participante em competições oficiais.� -------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas prestou alguns 
esclarecimentos acerca do ponto em análise e do ponto seguinte, tendo realçado que se tratava 
de uma correcção ao deliberado no inicio da presente época desportiva, em virtude de, quer o 
Sporting Clube de Santar, quer o Sport Vale de Madeiros e Benfica, terem inscrito, no início da 
época desportiva, mais uma equipa no escalão de formação. ------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação, atrás descrita, 
atribuindo um subsídio no valor de cinco mil euros ao Sporting Clube de Santar. ------------------ 
3.2.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO SPORT VALE DE MADEIROS E BENFICA � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma proposta de deliberação apresentada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, 
Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se transcreve: -----------------------------
---- �Subsídio ao Sport Vale de Madeiros e Benfica ----------------------------------------------------- 
---- Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Que na sua reunião ordinária de 25 de Junho de 2008, a Câmara aprovou as linhas gerais 
de apoio à prática desportiva, em que ficou consignado um apoio de � 5.000,00/época por cada 
escalão de futebol de formação a participar em competições oficiais; --------------------------------
---- 2. Que na reunião de 8 de Junho de 2008 foi aprovado um subsídio para a instituição em 
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causa incluindo um valor de � 5.000,00 correspondente a uma equipa de formação que o clube 
pretendia inscrever; ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. Que efectivamente o clube inscreveu duas equipas em escalões de formação, que 
realizaram todo o campeonato, dignificando o nome da associação, da sua terra e freguesia e de 
todo o concelho, contribuindo para a prática desportiva por crianças e jovens e para a 
implementação na juventude de estilos de vida saudáveis. --------------------------------------------- 
---- Propõe-se: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - A atribuição de um subsídio adicional de � 5.000,00 correspondente à inscrição de uma 
equipa de formação participante em competições oficiais.� --------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação, atrás descrita, 
atribuindo um subsídio no valor de cinco mil euros ao Sport Vale de Madeiros e Benfica. ------- 
 

4 � DIVERSOS 
 
4.1.FEDERAÇÃO DE BOMBEIROS DO DISTRITO DE VISEU � AGRADECIMENTO 
� CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício, datado de 05 de Maio de 2009, do Presidente da Direcção da Federação 
de Bombeiros do Distrito de Viseu, com sede provisória na Rua dos Bombeiros Voluntários, em 
Sátão, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas -------------------------------------- 
---- Agradecimento ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Federação de Bombeiros do Distrito de Viseu vem por este meio agradecer a V.ª Ex.ª as 
facilidades concedidas à Equipa de Futebol que representou os Bombeiros do Distrito na Liga 
Bombeiro/09, na utilização do vosso Estádio Municipal.� ---------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------- 
4.2.PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE NELAS E A ASSOCIAÇÃO FILARMÓNICA DE VILAR SECO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma proposta de Protocolo de Colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal de 
Nelas e a Associação Filarmónica de Vilar Seco, que a seguir se transcreve: -----------------------
---- �Entre a Câmara Municipal de Nelas, na qualidade de primeira outorgante e a Associação 
Filarmónica de Vilar Seco, na qualidade de segundo outorgante, é celebrado o presente 
Protocolo de Colaboração, o qual se regerá nos termos das seguintes cláusulas: --------------------
---- 1 - A Câmara Municipal de Nelas é o órgão representativo do Município de Nelas, e 
responsável pela gestão e direcção das Piscinas Municipais de Nelas e do Cine Teatro de Nelas, 
de acordo com os seus respectivos Regulamentos de Funcionamento. -------------------------------
---- 2 - No uso dessa competência e com objectivo de fomentar a prática desportiva, incutir o 
gosto e o prazer pela cultura em geral, reforçando igualmente o convívio interpessoal e 
simultaneamente incentivar ao desenvolvimento do Associativismo, a primeira outorgante, 
concede aos associados da segunda outorgante, os seguintes descontos nas Taxas de Utilização 
dos serviços disponibilizados nas seguintes Instalações Municipais: ---------------------------------
---- - Na Piscina Municipal Coberta: 50% de Desconto na Taxa de Mensalidade e na Taxa de 
Utilização Livre; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- - Na Piscina Municipal Descoberta: 50% de Desconto nas Entradas Individuais (Utilização 
Livre); -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - No Cine Teatro de Nelas: 50% de Desconto no Bilhete de Entrada, nas sessões de Cinema 
e Teatro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3 - Devem os Associados do segundo outorgante, ser portadores da identificação de 
associadas, para que lhes possam ser concedidos os descontos acima referidos. --------------------
---- 4 - As cláusulas deste protocolo vigorarão por um período de dois anos, considerando-se 
prorrogado por sucessivos períodos iguais e nas mesmas condições, caso não seja revogado por 
qualquer das partes nos termos da lei. --------------------------------------------------------------------- 
---- 5 - O presente protocolo vai ser assinado pelos representantes legais das Instituições 
envolvidas, ficando um exemplar na posse de cada outorgante.� -------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas prestou alguns 
esclarecimentos sobre o assunto em análise. -------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Protocolo de Colaboração, 
atrás descrito, a celebrar entre a Câmara Municipal de Nelas e a Sociedade Filarmónica de Vilar 
Seco. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.3.PEDIDO DE PAGAMENTO FRACCIONADO DE DÍVIDA DE ÁGUA. 
REQUERENTE: ANA CRISTINA SILVA ALVES FIGUEIREDO � APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento, datado de 25 de Maio de 2009, de Ana Cristina Silva Alves 
Figueiredo, residente no Bairro das Cocarinhas, n.º 11, no lugar e Freguesia de Carvalhal 
Redondo, deste Concelho de Nelas, que a seguir se transcreve: --------------------------------------- 
---- �Vem requerer a V.ª Ex.ª autorização para satisfazer a dívida de água, no valor aproximado 
de 300 �, em nome de Alberto Manuel Simões Figueiredo, em prestações mensais.� --------------
----- Presente também uma informação emitida pelo Serviço de Taxas e Licenças, datada de 25 
de Maio de 2009, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de pagamento fraccionado de dívida de água em mensalidades ------------------------ 
---- Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que Ana Cristina Silva Alves Figueiredo, 
na qualidade de esposa de Alberto Manuel Simões Figueiredo, o titular do contrato de 
fornecimento de água domiciliária, solicita o pagamento fraccionado de uma dívida de água em 
execução fiscal, que ascende a 262,12 �, acrescida de juros de mora, que só são calculados à 
data do pagamento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Mais se informa que a dívida se refere ao período de tempo que medeia entre Janeiro de 
1999 e Janeiro de 2000. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V/ Exa.� ------------------------------------------------------------------ 
---- Presente ainda uma informação, datada de 25 de Maio de 2009, do Senhor Coordenador 
Técnico de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e 
Financeira, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de pagamento, fraccionado, de dívida de água, em Execução Fiscal. Requerente: 
Ana Cristina Silva Alves Figueiredo (Requerimento com o registo de entrada n.º 6897, de 
25/05/2009). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com o n.º 1, do art.º 196º., do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
�as dívidas exigíveis em Processos Executivos poderão ser pagas em prestações mensais e 
iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão de execução fiscal�. ----
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---- O n.º 4 do referido artigo determina que, �o pagamento em prestações pode ser autorizado 
desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica, não pode solver a dívida 
de uma só vez, não devendo o número de prestações, em caso algum, exceder 36 (trinta e seis), 
nem o valor de qualquer delas ser inferior a uma unidade de conta, (89,00 euros), no momento 
da autorização.� ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, se o executado estiver nas condições previstas no n.º 4 do art.º acima citado, parece-
me aceitável a possibilidade de ser autorizado o pagamento da dívida do requerente, no valor de 
262,12 �, desde que assegure o pagamento mensal do consumo actual. ------------------------------
---- No entanto, a Excelentíssima Câmara, superiormente, decidirá.� ---------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da água consumida pela 
requerente Ana Cristina Silva Alves Figueiredo, na qualidade de esposa de Alberto Manuel 
Simões Figueiredo, titular do contrato de fornecimento de água domiciliária e residente no 
Bairro das Cocarinhas, n.º 11, no lugar e Freguesia de Carvalhal Redondo, deste Concelho de 
Nelas, no valor de 262,12 �, em prestações mensais, nos termos e de acordo com a informação 
do Senhor Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira, atrás descrita. --------------------------------------------------------------- 
 

5 � CONTABILIDADE 
 
5.1.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 12 e 13 e às Grandes Opções do Plano para o ano de 2009, n.ºs 11 e 12, 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 04 e 15 de Maio 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 
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entre 04 e 15 de Maio de 2009, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo dela parte 
integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 licenças e autorizações de construção e utilização emitidas no período compreendido 
entre 04 e 15 de Maio 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 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 04 e 
15 de Maio de 2009, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. -------- 
6.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100º. E 101º., DO CÓDIGO DO 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO � APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos processos de edificação, 
precedidos de audiência prévia, nos termos dos artigos 100º. e 101º., do Código do 
Procedimento Administrativo, no período compreendido entre 06 e 19 de Maio de 2009, 
constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta 
(Anexo VI), fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------------------------- 
6.4.PEDIDO DE LICENÇA DE RIPAGEM DE TERRENO � LOCAL: NELAS. 
REQUERENTE: JOSÉ GOMES FERREIRA � APROVAÇÃO   
---- Presente uma informação, datada de 19 de Maio de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de licença de ripagem de terreno. Registo n.º 3.702, de 19/03/2009. Local: Nelas. 
Requerente: José Gomes Ferreira. -------------------------------------------------------------------------- 
---- I � Solicitação do Requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Foi solicitado pelo requerente licença para proceder à destruição do revestimento vegetal 
(ripagem) do seu terreno, sito ao �Forno�, em Nelas, descrito sob o artigo 5755, a fim de o 
arborizar com eucaliptos. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- II - Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Sobre o solicitado informo V.ª Ex.ª que: ---------------------------------------------------------- 
---- - a) O terreno em causa localiza-se em Espaço Agrícola, não incluído em RAN ou REN, de 
acordo com o regulamento do PDM de Nelas. -----------------------------------------------------------
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---- - b) Foi solicitado parecer à Direcção de Serviço das Florestas (DGRF), nos termos do n.º 2, 
do artigo 1.º, do D.L. n.º 139/89, de 28/04. --------------------------------------------------------------- 
---- - c) A ripagem tem como objectivo a plantação de �Eucaliptos Glóbulos�. ---------------------
---- 2. Da sua análise pode-se concluir que: --------------------------------------------------------------- 
---- - a) A ripagem é permitida em espaço agrícola, de acordo com o que é referido no artigo 
54.º do Regulamento do PDM. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- - b) A DGRF emitiu um parecer favorável, de acordo com o parecer em referência 
400/UGFDL/FP/09, de 24/04/2009. ----------------------------------------------------------------------- 
--- - c) O requerente já solicitou autorização à DGRF para plantação de eucaliptos na 
propriedade em apreço. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. Assim, não vejo inconveniente na pretensão. -----------------------------------------------------
---- Mais informo que o requerente deverá ser informado do parecer da DGRF, com referência 
400/UGFDL/FP/09, de 24/04/2009. ----------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento de ripagem de terreno, 
sito ao �Forno�, em Nelas, requerido por José Gomes Ferreira, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
6.5.PEDIDO DE LICENÇA DE RIPAGEM DE TERRENO � LOCAL: LAPA DO LOBO. 
REQUERENTE: ALBANO TOMÁS SAMPAIO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 19 de Maio de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de licença de ripagem de terreno. Registo n.º 1.599, de 03/02/2009. Local: Lapa do 
Lobo. Requerente: Albano Tomás Sampaio. -------------------------------------------------------------- 
---- I � Solicitação do Requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Foi solicitado pelo requerente licença para proceder à destruição do revestimento vegetal 
(ripagem) do seu terreno, sito ao �Batoquinho�, em Lapa do Lobo, descrito sob o artigo 3069, a 
fim de o arborizar com eucaliptos. ------------------------------------------------------------------------- 
---- II - Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Sobre o solicitado informo V.ª Ex.ª que: ---------------------------------------------------------- 
---- - a) O terreno em causa localiza-se em Espaço Florestal, não incluído em RAN ou REN, de 
acordo com o regulamento do PDM de Nelas. -----------------------------------------------------------
---- - b) Foi solicitado parecer à Direcção de Serviço das Florestas (DGRF), nos termos do n.º 2, 
do artigo 1.º, do D.L. n.º 139/89, de 28/04. --------------------------------------------------------------- 
---- - c) A ripagem tem como objectivo a plantação de �Eucaliptos Glóbulos�. ---------------------
---- 2. Da sua análise pode-se concluir que: --------------------------------------------------------------- 
---- - a) A ripagem é permitida em espaço florestal, de acordo com o que é referido no artigo 
56.º do Regulamento do PDM. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- - b) A DGRF emitiu um parecer favorável, de acordo com o parecer em referência 
403/UGFDL/FP/09, de 24/04/2009. ----------------------------------------------------------------------- 
--- - c) O requerente já solicitou autorização à DGRF para plantação de eucaliptos na 
propriedade em apreço. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- 3. Assim, não vejo inconveniente na pretensão. -----------------------------------------------------
---- Mais informo que o requerente deverá ser informado do parecer da DGRF, com referência 
403/UGFDL/FP/09, de 24/04/2009. ----------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento de ripagem de terreno, 
sito ao �Batoquinho�, em Lapa do Lobo, requerido por Albano Tomás Sampaio, nos termos e 
de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------- 
---- Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques. -------------- 
6.6.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO NA ZPL. LOCAL: ESTRADA 
NACIONAL N.º 234, KM 95,6, EM NELAS. REQUERENTE: LILIANA ANDREIA 
ABREU OLIVEIRA � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 14 de Maio de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de restauração na ZPL. 
Local: Estrada Nacional n.º 234, Km 95,6, em Nelas. Requerente: Liliana Andreia Abreu 
Oliveira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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 06:00 h 
às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. --------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Ex.ª�.---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de restauração, sito na firma ZPL, Estrada Nacional n.º 234, Km 95,6, em 
Nelas, em que é requerente Liliana Andreia Abreu Oliveira, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------
---- Regressou à reunião o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques. -------------- 
6.7.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2009 � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 05 de Maio de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedidos de renovação de mapas de horários para o ano de 2009. --------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
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Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a), do artigo 7.º, do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-
bares, self-services e estabelecimentos análogos), poderão estar abertos até às 02 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 5.558, de 28/04/2009 � �Café Pau às Costas�, de Miguel Abrantes 
Morais Loureiro, sito no Largo Clemente Bueno, n.º 8, em Vilar Seco, com o horário de 
funcionamento das 07:30 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----
---- - Registo de entrada n.º 5.541, de 28/04/2009 � �Mini Mercado Terra Mar�, de José Carlos 
Morais, sito na Rua Keil do Amaral, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento 
de segunda a sexta das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h, ao 
sábado das 09:00 h às 13:00 h e encerramento semanal ao Sábado à tarde e Domingo. ------------ 
---- - Registo de entrada n.º 5.542, de 28/04/2009 � �Sapataria�, de José Carlos Morais, sito no 
Largo São Sebastião, n.º 7, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento de 
Segunda a Sexta, das 09:00 h às 19:30 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h, ao 
Sábado das 09:00 h às 13:00 h e encerramento semanal ao Sábado à tarde e Domingo. -----------
---- - Registo de entrada n.º 5.475, de 27/04/2009 � �Mercearia�, de Júlio Albuquerque, sito na 
Rua Rev. Cónego Isidro Martins, n.º 6, em Vilar Seco, com o horário de funcionamento das 
07:00 h às 20:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h às 14:30 h e sem encerramento 
semanal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 5.521, de 28/04/2009 - �Mercearia�, de Joaquim Amaral da Silva, 
sito na Rua do Paço, n.º 4, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento, das 07:00 
h às 21:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao 
Domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 5.189, de 21/04/2009 - �Prestação de Serviços de Contabilidade�, 
de Gabinel � Contabilidade e Serviços, Ld.ª, sito no Centro Comercial João XXIII, Loja 17, em 
Nelas, com 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.8.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 06 de Maio de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedidos de renovação de mapas 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 4.975, de 16/04/2009 � �Serralharia�, de Carlos Soares da Silva, 
sito na Rua dos Chãos, n.º 5, em Carvalhal Redondo, com o horário de funcionamento das 
09:00 h às 18:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 13:30 h e encerramento semanal 
ao Domingo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 5.090, de 20/04/2009 � �Salão de Cabeleireiro�, de José Manuel 
Pereira da Costa, sito na Av.ª José Maria da Fonseca, n.º 05, em Nelas, com o horário de 
funcionamento de segunda a sexta das 08:00 h às 20:00 h, ao Sábado das 06:00 h às 21:00 h, 
com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal à Terça de manhã. -- 
---- 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 
 
---- No Período de Intervenção do Público interveio o Senhor António Claudino, de Folhadal, 
que solicitou que fosse reposta a numeração antiga das campas do cemitério do Folhadal. 
Solicitou também que fosse colocada a iluminação na Av.ª D. Dinis, também na localidade de 
Folhadal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques prestou alguns esclarecimentos. -----
---- Interveio, também, o Senhor António Clara Diogo, de Folhadal, que informou que os 
contentores do lixo locados na esquina da Rua Eng.º Carlos Raposo com a Rua da Lameira, 
naquela localidade, são vandalizados durante a noite e por vezes ficam tombados no meio da 
mesma rua e sugeriu que a Câmara construísse uma plataforma onde os mesmos ficassem 
devidamente instalados. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara e o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques 
informaram o Munícipe que o Executivo Municipal iria estudar o assunto. ------------------------- 

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

A Presidente, 
 

_______________________________________ 
 

O Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, 
 

________________________________________ 


