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ACTA Nº. 2 
                                       ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM VINTE E SETE DE 
JANEIRO DE DOIS MIL E NOVE 

 
---- Aos vinte e sete dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e nove, nesta Vila de Nelas e 
edifício dos Paços do Município, reuniu pelas quinze horas, a Câmara Municipal de Nelas, sob 
a presidência da Senhora Presidente da Câmara Dra. Isaura Leonor Marques de Figueiredo 
Silva Pedro, estando presentes os Senhores Vereadores Dr.ª Natália Henriques Coelho, Adelino 
José Borges Amaral, Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues e Dr. Osvaldo Luis dos 
Santos Coelho Seixas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Registaram-se as faltas, consideradas justificadas, dos Senhores Vereadores Dr. Manuel da 
Conceição Marques e Dr. José Manuel Borges da Silva. -----------------------------------------------  
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva enviou um fax, datado de 27 de 
Janeiro de 2009, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------- 
---- �Reunião Ordinária de 27/01/2009. ------------------------------------------------------------------- 
---- Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ----------------------------------------
---- Venho pelo presente comunicar a V.ª Ex.ª que compromissos profissionais inadiáveis me 
impedem de estar presente na R.O. da Câmara agendada para hoje 27/01, pelas 15 horas. --------
---- Pedindo a v/compreensão para tal facto, requeiro, em consequência, se digne considerar 
justificada a aludida falta.� --------------------------------------------------------------------------------- 

 
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções dos Senhores 
Vereadores Dr.ª Natália Henriques Coelho e Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues, a 
acta da reunião ordinária anterior, realizada em 13 de Janeiro de 2009, a qual tinha sido 
aprovada em minuta, no final da reunião, para efeitos imediatos. -------------------------------------
---- Os Senhores Vereadores Dr.ª Natália Henriques Coelho e Carlos Manuel Tavares dos 
Santos Rodrigues declararam que se abstiveram na votação da acta da reunião ordinária de 13 
de Janeiro de 2009, em virtude de não terem estado presentes na referida reunião. -------------- 
 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 83.320,88 � (oitenta e três mil trezentos e vinte 
euros e oitenta e oito cêntimos); - De operações extra orçamentais: 178.931,26 � (cento e 
setenta e oito mil novecentos e trinta e um euros e vinte e seis cêntimos). --------------------------- 
 

INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 
 
---- Não foram apresentados assuntos para serem incluídos na Ordem do Dia. ------------------ 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

1 � OBRAS PÚBLICAS 
 
1.1.VARIANTE À AGUIEIRA (LIG.CEMITÉRIO /RUA SALGUEIRO) � 
EXPROPRIAÇÃO � JOSÉ CASIMIRO DA SILVA � RECTIFICAÇÃO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 14 de Novembro de 2008, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Variante à Aguieira (Lig. Cemitério / Rua Salgueiro) � Rectificação. -------------------------- 
---- - Com o início da construção da Variante à Aguieira, ocupou-se uma área de 385 m2, 
propriedade de José Casimiro da Silva, (parcela n.º 5), expropriação aprovada em reunião de 11 
de Março de 2008, que incluiu também a ligação do poço localizado na faixa de rodagem a 
outro existente na propriedade. ----------------------------------------------------------------------------- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 
5 Com a construção desta ligação foram inutilizadas na parcela de 

terreno as seguintes árvores:   
 
 
 
230,00 � 

Oliveiras 1   50,00 �         50,00 � 
Árvores de fruto  9  20,00 �       180,00 � 
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---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - No levantamento inicial efectuado pelos Serviços, estas árvores não foram contabilizadas 
pelo que solicito a V.ª Ex.ª aprovação para o seu pagamento de acordo com os valores unitários 
aprovados em 11 de Março de 2008. ----------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, complementar a deliberação tomada em reunião 
ordinária de 11 de Março de 2008 e autorizar o pagamento de duzentos e trinta euros, ao 
proprietário José Casimiro da Silva, referente ao pagamento de oliveiras e árvores de fruto, 
inutilizadas com a construção da obra �Variante à Aguieira (Lig. Cemitério / Rua Salgueiro)�, 
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 A �AIRES 
RODRIGUES DE ALMEIDA� - REQUERENTE: AIRES RODRIGUES DE ALMEIDA 
� CORRESPONDÊNCIA A ARTIGO MATRICIAL � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 12 de Outubro de 2008, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial de Nelas � Cedência de terreno a �Aires Rodrigues de Almeida�. 
Requerente: Aires Rodrigues de Almeida. ---------------------------------------------------------------- 
---- Em reunião ordinária realizada em 28 de Novembro de 2006, a Ex.ma Câmara deliberou 
ceder ao requerente uma parcela de terreno localizada junto à firma �Mestre Design� na Zona 
Industrial de Nelas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os serviços informam que o terreno cedido corresponde ao artigo matricial rústico n.º 3465, 
sito em Vale de Vinagre, na Freguesia de Vilar Seco, com a área de 3.060 m2, pelo que solicito 
a V.ª Ex.ª a correspondência do terreno cedido ao presente artigo. ------------------------------------
---- 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 28 de Novembro de 2006 
e que corresponde ao artigo matricial acima referido, ao requerente Aires Rodrigues de 
Almeida, nos termos e de acordo com a informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3 � EDUCAÇÃO E CULTURA 
 

3.1.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: ROSA MARIA DOS SANTOS 
COELHO � COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE ESCOLAR DE 
SUA FILHA JOANA ALEXANDRA NISA MENDES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta, datada de 08 de Janeiro de 2009, de Rosa Maria dos Santos Coelho, que 
a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------------
---- Rosa Maria dos Santos Coelho, natural e residente em Carvalhal Redondo, Rua do 
Cruzeiro, n.º 30, vem respeitosamente requerer a V.ª Ex.ª  a comparticipação do passe, da sua 
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filha Joana Alexandra Nisa Mendes, a frequentar a Escola Secundária C/3.º Ciclo Felismina 
Alcântara, em virtude de seus pais não possuírem rendimentos que lhe permitam sustentar  essa 
despesa.� ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente também uma informação, datada de 16 de Janeiro de 2009, da Técnica Superior de 
Serviço Social, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------ 
---- �Comparticipação do passe escolar. ------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com a informação prestada pelos Serviços Administrativos da Escola Secundária 
de Nelas e do Ensino Básico/S, Eng.º Dionísio Augusto Cunha, de Canas de Senhorim, informo 
V.ª Ex.ª que no seu elenco de cursos para o ano lectivo de 2008/2009 o Curso de Técnico de 
Apoio à Infância não funciona no Concelho de Nelas, pelo que a aluna foi encaminhada para a 
Escola Secundária C/3.º Ciclo Felismina Alcântara, em Mangualde. Deste modo, o Município 
deverá comparticipar em 50% da totalidade do passe escolar. -----------------------------------------
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara, atendendo ao desenvolvimento social, à carência económica da família e à 
informação da Técnica Superior de Serviço Social, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, 
autorizar que o encargo com o transporte escolar da aluna Joana Alexandra Nisa Mendes seja 
suportado, em 50%, pela Autarquia. ----------------------------------------------------------------------- 
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4 � SUBSÍDIOS 

 
4.1.GRUPO DESPORTIVO E RECREIO DE CANAS DE SENHORIM � 
COMEMORAÇÃO DO 75.º ANIVERSÁRIO � PEDIDO DE SUBSÍDIO � APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício datado de 29 de Dezembro de 2008, do Grupo Desportivo e Recreio de 
Canas de Senhorim, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- 75.º aniversário. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- No dia 6 de Janeiro de 2009 o G.D.R. de Canas de Senhorim comemora os seus 75 anos de 
existência. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Com o esforço de várias gerações de Canenses e o apoio das entidades oficiais, foi possível 
ao Desportivo chegar até hoje, sempre a trabalhar em prol da juventude. ----------------------------
---- Assim, vamos levar a efeito um jantar comemorativo no dia 30 de Janeiro com a presença 
de todos os atletas do Clube, entidades oficiais e associados que o desejem. ------------------------
---- Como os tempos são difíceis e as dificuldades são muitas gostaríamos de poder contar com 
a ajuda sempre indispensável da Câmara Municipal, para a realização das comemorações que a 
data merece.� -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas deu uma breve explicação 
sobre o assunto e propôs a atribuição, ao Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim, do 
seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Um subsídio no valor de 5.000 euros, destinado a ajudar a custear as despesas referentes á 
comemoração do seu 75.º aniversário; --------------------------------------------------------------------- 
---- - Um voto de parabéns pela celebração das bodas de diamante do referido Grupo 
Desportivo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- - Um voto de louvor pela forma como o mesmo Grupo Desportivo tem dignificado o nome 
do Concelho de Nelas e da Vila de Canas de Senhorim. ------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor 
Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, atribuindo ao Grupo Desportivo e 
Recreio de Canas de Senhorim um subsídio no valor de 5.000 euros, destinado a ajudar a 
custear as despesas referentes á comemoração do seu 75.º aniversário, um voto de parabéns pela 
celebração das bodas de diamante do referido Grupo Desportivo e um voto de louvor pela 
forma como o mesmo Grupo Desportivo tem dignificado o nome do Concelho de Nelas e da 
Vila de Canas de Senhorim. --------------------------------------------------------------------------------- 
 

5 � DIVERSOS 
 
5.1.CIVILIZAÇÃO ACTIVA � PROMOÇÃO DE ACTIVIDADES CULTURAIS, 
RECREATIVAS E DESPORTIVAS � AGRADECIMENTO E RECONHECIMENTO 
PELO APOIO NAS ACTIVIDADES DE 2008 � CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício datado de 30 de Dezembro de 2008, da Associação Civilização Activa � 
Promoção de Actividades Culturais, Recreativas e Desportivas, que a seguir se transcreve: ------
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------------
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---- Agradecimento e reconhecimento pelo apoio nas actividades de 2008. --------------------------
---- Em 13 de Junho de 2008 nasceu a Civilização Activa � Associação sem fins lucrativos para 
efeitos de Promoção de Actividades Culturais, Recreativas e Desportivas. --------------------------
---- Com sede no Concelho de Nelas, é o contribuinte n.º 508587239, tem o registo de Promotor 
n.º 110603232008, da Inspecção-Geral das Actividades Culturais, válido até 28/07/2011 e 
pretende divulgar e dignificar o nome do Concelho de Nelas da melhor forma possível com as 
actividades que promove e onde colabora. ---------------------------------------------------------------- 
---- O ano de 2008 constituiu um enorme êxito. A colaboração da Câmara Municipal de Nelas 
foi decisiva em diversas actividades e por isso cabe agradecer e reconhecer todo o apoio e 
colaboração. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Para conhecimento de V.ª Ex.ª segue o Anexo I, com o relatório das actividades que a 
Civilização Activa promoveu e onde colaborou no ano de 2008.� ------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------  
5.2.COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DÃO LAFÕES � ENVIO DE 
MINUTA DE DELIBERAÇÃO � ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA 
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DÃO LAFÕES/FIXAÇÃO DO 
MONTANTE DAS QUOTAS DOS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS � CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º CE/158, datado de 06 de Janeiro de 2009, da Comunidade 
Intermunicipal da Região Dão-Lafões, com sede em Tondela, que a seguir se transcreve: --------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Envio de Minuta de Deliberação � Assembleia Intermunicipal da Comunidade 
Intermunicipal da Região Dão-Lafões/Fixação do montante das quotas dos Municípios 
associados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No seguimento da realização da reunião ordinária da Assembleia Intermunicipal da 
Comunidade Intermunicipal da Região Dão-Lafões, no passado dia 17 de Dezembro, serve a 
presente para remeter a V.ª Ex.ª exemplar da minuta da deliberação respeitante à fixação do 
montante das quotas dos Municípios associados.� -------------------------------------------------------
---- �Comunidade Intermunicipal da Região Dão-Lafões � Reunião Ordinária da Assembleia 
Intermunicipal � 17 de Dezembro de 2008. --------------------------------------------------------------- 
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---- Ponto Três da Ordem de Trabalhos � Análise, Discussão e Aprovação da fixação das 
contribuições dos municípios que integram a CIMRDL nos termos do disposto na alínea b), do 
n.º 3, do artigo 26.º, da Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto e alínea n), do n.º 1, do artigo 21.º, dos 
Estatutos da CIMRDL. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Quanto ao terceiro ponto da ordem de trabalhos, foi dada a palavra ao Sr. Presidente do 
Conselho Executivo da CIMRDL, Dr. Carlos Manuel Marta Gonçalves, que apresentou a 
proposta de fixação do montante da prestação financeira mensal a transferir pelos Municípios � 
que integram esta comunidade � nos termos seguintes: -------------------------------------------------
---- 1. Fixação de um montante global de 7.500 � (Sete mil e quinhentos euros), a transferir, 
mensalmente, pelo conjunto dos Municípios, como a seguir se indica: -------------------------------
---- 1.1 � 7.500 � (Sete mil e quinhentos euros), repartidos de acordo com os seguintes critérios: 
---- 1) Critério demográfico e respectivo peso percentual no conjunto de habitantes da NUT III 
Dão-Lafões � 275.934 habitantes, segundo dados oficiais da CCDR � Centro, assumindo este 
critério um peso total de 40%. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2) Critério da participação de cada município no FEF final do mapa XIX do OE 2008, a que 
corresponde um total de 81.524.692,00 �, assumindo este critério um peso total de 60%. --------
---- Neste sentido, a repartição do montante referido no ponto 1 é feita nos termos seguintes: ---
---- 1.2.1 � 344,66 � (Trezentos e quarenta e quatro euros e sessenta e seis cêntimos), a 
transferir mensalmente pelo Município de Aguiar da Beira, a que corresponde um peso 
percentual demográfico de 2,26% (6.247 habitantes) e um peso percentual de fefização de 
6,15% (5.013.569,00 �); -------------------------------------------------------------------------------------   
---- 1.2.2 � 315,16 � (Trezentos e quinze euros e dezasseis cêntimos), a transferir mensalmente 
pelo Município de Carregal do Sal, a que corresponde um peso percentual demográfico de 
3,77% (10.411 habitantes) e um peso percentual de fefização de 4,49% (3.659.050,00 �); -------
---- 1.2.3 � 597,68 � (Quinhentos e noventa e sete euros e sessenta e oito cêntimos), a transferir 
mensalmente pelo Município de Castro Daire, a que corresponde um peso percentual 
demográfico de 6,16% (16.990 habitantes) e um peso percentual de fefização de 9,18% 
(7.481.402,00 �); ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1.2.4 � 577,72 � (Quinhentos e setenta e sete euros e setenta e dois cêntimos), a transferir 
mensalmente pelo Município de Mangualde, a que corresponde um peso percentual 
demográfico de 7,61% (20.990 habitantes) e um peso percentual de fefização de 7,77% 
(6.332.066,00 �); ----------------------------------------------------------------------------------------------  
---- 1.2.5 � 400,87 � (Quatrocentos euros e oitenta e sete cêntimos), a transferir mensalmente 
pelo Município de Nelas, a que corresponde um peso percentual demográfico de 5,18% (14.283 
habitantes) e um peso percentual de fefização de 5,46% (4.449.080,00 �); --------------------------
---- 1.2.6 � 345,09 � (Trezentos e quarenta e cinco euros e nove cêntimos), a transferir 
mensalmente pelo Município de Oliveira de Frades, a que corresponde um peso percentual 
demográfico de 3,84% (10.584 habitantes) e um peso percentual de fefização de 5,11% 
(4.167.098,00 �); ----------------------------------------------------------------------------------------------  
---- 1.2.7 � 371,73 � (Trezentos e setenta e um euros e setenta e três cêntimos), a transferir 
mensalmente pelo Município de Penalva do Castelo, a que corresponde um peso percentual 
demográfico de 3,27% (9.019 habitantes) e um peso percentual de fefização de 6,08% 
(4.958.069,00 �); ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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---- 1.2.8 � 612,86 � (Seiscentos e doze euros e oitenta e seis cêntimos), a transferir 
mensalmente pelo Município de São Pedro do Sul, a que corresponde um peso percentual 
demográfico de 6,92% (19.083 habitantes) e um peso percentual de fefização de 9,01% 
(7.344.311,00 �); ----------------------------------------------------------------------------------------------  
---- 1.2.9 � 430.31 � (Quatrocentos e trinta euros e trinta e um cêntimos), a transferir 
mensalmente pelo Município de Sátão, a que corresponde um peso percentual demográfico de 
4,76% (13.144 habitantes) e um peso percentual de fefização de 6,39% (5.206.773,00 �); -------
---- 1.2.10 � 348,18 � (Trezentos e quarenta e oito euros e dezoito cêntimos), a transferir 
mensalmente pelo Município de Santa Comba Dão, a que corresponde um peso percentual 
demográfico de 4,52% (12.473 habitantes) e um peso percentual de fefização de 4,72% 
(3.851.008,00 �); ----------------------------------------------------------------------------------------------  
---- 1.2.11 � 838,06 � (Oitocentos e trinta e oito euros e seis cêntimos), a transferir mensalmente 
pelo Município de Tondela, a que corresponde um peso percentual demográfico de 11,29% 
(31.152 habitantes) e um peso percentual de fefização de 11,10% (9.046.876,00 �); --------------
---- 1.2.12 � 274,56 � (Duzentos e setenta e quatro euros e cinquenta e seis cêntimos), a 
transferir mensalmente pelo Município de Vila Nova de Paiva, a que corresponde um peso 
percentual demográfico de 2,23% (6.141 habitantes) e um peso percentual de fefização de 
4,62% (3.764.524,00 �); ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1.2.13 � 1.643,18 � (Mil seiscentos e quarenta e três euros e dezoito cêntimos), a transferir 
mensalmente pelo Município de Viseu, a que corresponde um peso percentual demográfico de 
33,89% (93.501 habitantes) e um peso percentual de fefização de 13.92% (11.352.260,00 �); ---
---- 1.2.14 � 399,95 � (Trezentos e noventa e nove euros e noventa e cinco cêntimos), a 
transferir mensalmente pelo Município de Vouzela, a que corresponde um peso percentual 
demográfico de 4,32% (11.916 habitantes) e um peso percentual de fefização de 6,01% 
(4.898.606,00 �); ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Referiu, ainda, o Sr. Presidente do Conselho Executivo que esta proposta foi aprovada por 
unanimidade na reunião do Conselho Executivo da CIMRDL. ----------------------------------------
---- A Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região Dão-Lafões, depois 
de proceder à análise da referida proposta, deliberou com 55 votos a favor, 0 votos contra e 1 
abstenção, aprovar a proposta do Conselho Executivo. -------------------------------------------------
---- Esta deliberação foi aprovada em minuta, nos termos do artigo 27.º/3, do Código de 
Procedimento Administrativo, para produzir efeitos imediatos.� --------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
5.3.ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE NELAS � 
CEDÊNCIA DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO QUARTEL - 
CORRESPONDÊNCIA A ARTIGO MATRICIAL � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação datada de 15 de Janeiro de 2009, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas � Cedência de terreno para 
construção do novo quartel. Requerente: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Nelas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em reunião ordinária realizada em 12 de Junho de 2007, a Ex.ma Câmara deliberou doar à 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas um terreno sito na Av.ª Lobo 
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Antunes, em Nelas, com a área de 10.088,00 m2, destinado à construção do novo quartel 
daquela Associação Humanitária. -------------------------------------------------------------------------- 
---- Os serviços informam que o terreno cedido corresponde ao artigo matricial urbano n.º 3862, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Nelas sob o registo n.º 5422, Freguesia de 
Nelas, pelo que solicito a V.ª Ex.ª a correspondência do terreno cedido ao presente artigo. -------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, rectificar a deliberação de doação de um terreno, 
sito na Av.ª Lobo Antunes, em Nelas, tomada em reunião da Câmara de 12 de Junho de 2007, 
ao qual corresponde o artigo matricial urbano acima referido, à Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Nelas, nos termos e de acordo com a informação do Técnico 
Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. ---------------------------------------------------------------------
5.4.CASA PRONTA � BALCÃO ÚNICO DA CONSERVATÓRIA � 
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO �CASA PRONTA�. REQUERENTE: IRN � 
INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, IP � APROVAÇÃO DE MINUTA 
---- Presente uma informação, datada de 19 de Janeiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Casa Pronta � Balcão Único da Conservatória � Implementação do Projecto �Casa Pronta� 
� Aprovação de Minuta. Requerente: IRN � Instituto dos Registos e do Notariado, IP. -----------
---- I � Solicitação do Requerente: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O Requerente informa que no início do ano de 2009 pretende disponibilizar o serviço 
�Casa Pronta� no Município de Nelas. -------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim, para que esta intenção possa ser concretizada o Instituto necessita da colaboração 
da Autarquia no sentido de serem disponibilizadas às Conservatórias que dispõem deste 
serviço, da informação atinente às licenças de utilização, as telas finais, para efeitos de IMI, e 
bem como a designação de um interlocutor para o site das preferências. -----------------------------
---- 3. Assim, apresenta uma minuta do protocolo de cooperação com o Município. ---------------
---- II � Descrição do Projecto Casa Pronta: --------------------------------------------------------------
---- 1. O Decreto-Lei n.º 263-A/2007, de 23 de Julho, criou o procedimento especial de 
aquisição, oneração e registo de imóveis, designado �casa pronta�. O �casa pronta� é um balcão 
único onde é possível realizar todas as operações relativas à compra e venda de casas (prédios 
urbanos), nomeadamente pagar impostos, celebrar o contrato de compra e venda, realizar 
imediatamente todos os actos de registo, pedir a isenção de pagamento do imposto municipal 
sobre imóveis (IMI) e pedir a alteração da morada fiscal. ----------------------------------------------
---- III � Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Neste momento a Conservatória Predial de Nelas ainda não dispõe deste serviço (CASA 
PRONTA). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Ainda assim, face ao solicitado, deixo à consideração de V.ª Ex.ª a aceitação ou não do 
protocolo de cooperação com o Município proposto pela IRN. ----------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª� -----------------------------------------------------------------
---- Presente, também, a proposta de minuta do Protocolo de Cooperação, a celebrar entre o 
Município de Nelas e o Instituto dos Registos e do Notariado, IP, que a seguir se transcreve: --- 
---- �Protocolo de Cooperação ------------------------------------------------------------------------------ 
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---- O Decreto-Lei n.º 263-A/2007, de 23 de Julho, criou o procedimento �CASA PRONTA� 
introduzindo um novo regime de transmissão, oneração e registo de imóveis, que torna possível 
a realização de todos aqueles actos de forma imediata num serviço de registo, que funciona 
como �balcão único� para actos respeitantes a imóveis urbanos. --------------------------------------
---- Este procedimento reduz formalidades no processo de compra e casa e noutros negócios 
jurídicos relacionados com a transmissão e oneração do imóvel, tornando possível, num único 
atendimento, por exemplo, a celebração do contrato de alienação ou oneração do imóvel 
perante um oficial público, o pagamento dos impostos devidos, como o imposto municipal 
sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT), a obtenção da realização imediata de todos os 
registos, a solicitação da alteração da morada fiscal e da isenção do imposto municipal sobre 
imóveis (IMI). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Instituto dos Registos e do Notariado, IP (IRN, IP) tem por missão, nos termos do n.º 1, 
do art.º 3.º, do Decreto-Lei n.º 129/2007, de 27 de Abril, executar e acompanhar as políticas 
relativas aos serviços de registo, tendo em vista assegurar a prestação de serviço aos cidadãos e 
às empresas no âmbito da identificação civil e do registo civil, de nacionalidade, predial, 
comercial, de bens móveis e de pessoas colectivas, competindo-lhe, nomeadamente, fornecer 
bens e prestar serviços a departamentos do sector da justiça, a outros departamentos da 
Administração Pública, a empresas públicas ou a entidades privadas, com base em adequados 
instrumentos contratuais, designadamente, os níveis de prestação e respectivas contrapartidas 
(Cfr. al. i), do n.º 2, do art.º 3.º, do referido Decreto-Lei). ----------------------------------------------
---- Nos termos do art.º 27.º, do Decreto-Lei n.º 263-A/2007, no âmbito do procedimento �Casa 
Pronta� pode o IRN, I.P., celebrar protocolos com os diversos organismos da Administração 
Pública envolvidos no procedimento tendo em vista a definição dos procedimentos 
administrativos de comunicação de informação e à regulamentação do acesso às respectivas 
bases de dados. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Considerando a disponibilização do procedimento �Casa Pronta� no concelho�, e a 
necessidade de estabelecer mecanismos de cooperação com o Município�., designadamente, 
no que respeita à obtenção de informação necessária ao procedimento, como seja a informação 
sobre licenças de utilização e a disponibilização de plantas para efeitos do pedido de inscrição 
ou de actualização de prédio urbano na matriz, efectuada pelo serviço de registo a pedido do 
interessado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Entre o Instituto dos Registos e do Notariado (IRN, IP), representado pelo Presidente, 
António Luís Pereira Figueiredo, e o Município de �., representado pelo Presidente da Câmara 
Municipal, F�, ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- É celebrado o presente protocolo de cooperação nos termos dos artigos 16.º, n.º 2 e 27.º, do 
Decreto-Lei n.º 263-A/2007, de 23 de Julho e das cláusulas seguintes: ------------------------------
---- Cláusula 1.ª � Objecto ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- O presente protocolo regula a cooperação entre o IRN, I.P., e o Município�., no âmbito da 
disponibilização naquele Concelho do procedimento especial de transmissão, oneração e registo 
imediato de prédio urbano em atendimento presencial único, denominado �Casa Pronta�, criado 
pelo Decreto-Lei n.º 263-A/2007, de 23 de Julho. -------------------------------------------------------
---- Cláusula 2.ª � Obrigações do IRN, I.P. ---------------------------------------------------------------
---- Ao IRN, I.P. compete assegurar a disponibilização do procedimento �Casa Pronta�, no 
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concelho de �., mediante a disponibilização dos meios técnicos e humanos necessários. --------
---- Cláusula 3.ª � Obrigações do Município de�. ------------------------------------------------------ 
---- 1 � Ao �.. compete: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- a) Fornecer aos serviços de registo que realizem procedimentos �Casa Pronta� com imóveis 
localizados no concelho de �., por qualquer meio expedito, a informação disponível sobre a 
existência de licença de utilização para o prédio ou fracção, quando esta informação lhe seja 
solicitada por qualquer meio expedito; -------------------------------------------------------------------- 
---- b) Disponibilizar, quando disponíveis, os documentos referidos no art.º 8.º, n.ºs 7 e 8, do 
Decreto-Lei n.º 263-A/2007, preferencialmente por via electrónica, aos serviços referidos na 
alínea anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- c) Aceder ao sítio da Internet onde são inseridos os elementos essenciais da alienação pelo 
obrigado à preferência para manifestação da intenção de exercer ou não o direito legal de 
preferência, nos termos da Portaria n.º 794-B/2007, de 23 de Julho. ----------------------------------
---- d) Fornecer ao IRN e manter actualizada a listagem com os locais onde se verifique existir 
o direito de preferência. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2 � Para efeitos dos dispostos nas alíneas a) e b) do número anterior, deve o � indicar os 
contactos e os interlocutores para os pedidos de informação dos serviços de registo no âmbito 
do procedimento �Casa Pronta�. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- 3 � O fornecimento da informação referida na alínea a), do n.º 1, deve, sempre que reunidas 
as necessárias condições técnicas para o efeito, ter lugar através de acesso em linha a base de 
dados sobre licenças que seja ou venha a ser criada e mantida pelo Município�. ------------------
---- 4 � Para efeitos do disposto na alínea c), do n.º 1, o �. adere ao sítio Internet com o 
endereço www.casapronta.mj.pt e requer a atribuição de username e password aos utilizadores 
indicados no pedido de adesão subscrito em anexo ao presente protocolo. --------------------------
---- Cláusula 4.ª � Dever de colaboração ------------------------------------------------------------------ 
---- Ambas as partes acordam em colaborar na execução deste projecto, procurando encontrar as 
melhores soluções que permitam o funcionamento do serviço nos termos legalmente 
estabelecidos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula 5.ª � Prazo ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O presente protocolo é celebrado pelo prazo de um ano, tacitamente prorrogável por iguais 
períodos, até que qualquer das partes o denuncie com antecedência mínima de um mês. ----------
---- Cláusula 6.ª � Interpretação ---------------------------------------------------------------------------- 
---- As dúvidas ou as dificuldades que surjam na execução do presente protocolo devem ser 
resolvidas por mútuo acordo dos signatários, mediante proposta de qualquer deles. ---------------
---- Cláusula 7.ª � Vinculação ------------------------------------------------------------------------------- 
---- O presente protocolo entra em vigor com a sua subscrição pelos representantes de todas as 
partes.� --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de Cooperação a 
celebrar entre o Município de Nelas e o Instituto dos Registos e do Notariado, IP, atrás descrito. 
5.5.PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 
NELAS E A SOCIEDADE MUSICAL 2 DE FEVEREIRO, DE SANTAR � 
APROVAÇÃO 

http://www.casapronta.mj.pt
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---- Presente uma proposta de Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de Nelas e 
a Sociedade Musical 2 de Fevereiro, de Santar, que a seguir se transcreve: -------------------------
---- �Entre a Câmara Municipal de Nelas, na qualidade de primeira outorgante e a Sociedade 
Musical 2 de Fevereiro, de Santar, 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; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - 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 explicou o assunto, tendo 
informado que o referido Protocolo de Colaboração vai ser formalizado no dia do aniversário da 
Sociedade Musical 2 de Fevereiro, de Santar. ------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Protocolo de Colaboração, a 
celebrar entre o Município de Nelas e a Sociedade Musical 2 de Fevereiro, de Santar, atrás 
descrito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.6.PAGAMENTO EM DUODÉCIMOS DE RENDA DE TERRENO. REQUERENTE: 
SONAECOM � MAIN ROAD TELECOMUNICAÇÕES, S.A. � ALTERAÇÃO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação do Senhor Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, 
servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: -----------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Pagamento em duodécimos de renda de terreno. Requerente: Sonaecom � Main Road 
Telecomunicações, S.A. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Foi celebrado com uma subsidiária da requerente, em 21-10-1998, um contrato de 
arrendamento que previa o pagamento de uma renda anual de 456.000$00, actualizável 
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anualmente, de acordo com a Portaria a publicar pelo Governo, para os arrendamentos não 
habitacionais, a qual, depois de convertida para euros e actualizada de acordo com aquela 
Portaria, é para o corrente ano de 2009, de 3.061,76 euros. --------------------------------------------
---- Por isso, para que a referida renda passe a ser liquidada, mensalmente, em duodécimos, é 
necessário alterar a cláusula 5, do referido contrato. ----------------------------------------------------
---- Contactada, por telefone, a Sonaecom, para solicitar a alteração da referida clausula, não 
efectuou, até à presente data, esse pedido. ----------------------------------------------------------------
---- No entanto e porque a arrendatária procedeu à transferência da verba correspondente ao 
primeiro duodécimo referente à renda do ano de 2009, julgo que, tendo em conta o seu pedido 
para o pagamento da renda em duodécimos, efectuado através do ofício n.º 057 N4, de 2 de 
Dezembro de 2008, deverá o assunto ser presente à próxima reunião, para que seja aprovada a 
alteração à cláusula 5, do contrato atrás citado, o qual deverá passar a ter a seguinte redacção: --
---- �5 � Até ao dia quinze de Janeiro do ano a que respeita a arrendatária pagará ao senhorio 
uma renda anual de 3.061,76 euros, que poderá ser paga mensalmente, em duodécimos, até ao 
dia oito de cada mês, através de transferência bancária para a conta n.º 0534/94/630, da Agência 
de Nelas, da Caixa Geral de Depósitos, deduzida da retenção a que respeita. A renda será 
actualizada de acordo com Portaria publicada pelo Governo para os arrendamentos não 
habitacionais. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração da cláusula 5 do contrato de 
arrendamento celebrado entre o Município de Nelas e a Sonaecom � Main Road 
Telecomunicações, S.A., nos termos e de acordo com a informação prestada pelo Senhor 
Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira, atrás descrita. --------------------------------------------------------------- 
 

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 05 e 16 de Janeiro 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 05 e 16 de Janeiro de 2009, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo dela parte 
integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS/COMUNICAÇÕES PRÉVIAS, 
AUTORIZAÇÕES/ALTERAÇÕES DE UTILIZAÇÃO, LOTEAMENTOS, 
DESTAQUES, PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E 
OUTROS, ENTRADOS NOS SERVIÇOS DE OBRAS PARTICULARES � 
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 05 e 16 de Janeiro de 2009, a qual 
fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------- 
6.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES OU SUAS 
PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS 
TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE 
DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares referente a alvarás de licenças, autorizações ou suas prorrogações, caducadas, 
precedidas de audiência prévia, nos termos da alínea d), do número 3, do artº. 71º., do Dec.Lei 
nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com posteriores alterações, no período compreendido entre 05 e 
16 de Janeiro 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 07 e 20 de Janeiro 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 PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
DE PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: PRADO � PÓVOA DE SANTO ANTÓNIO. 
REQUERENTES: GLENN JOHN MARTIN E LYNDA PAULINE STANLEY � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 13 de Janeiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. � Registo 
n.º 237, de 08/01/2009. Local: Prado � Póvoa de Santo António. Requerentes: Glenn John 
Martin e Lynda Pauline Stanley. --------------------------------------------------------------------------- 
---- 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. -------------------------------
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---- 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 compra e venda, os dois requerentes solicitam 
parecer favorável do terreno rústico, sito ao �Prado�, artigo 297, localizado em Póvoa de Santo 
António, sendo ½ a favor de cada um. --------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião que 
se poderá emitir um parecer favorável. ------------------------------------------------------------------- 
---- Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento físico 
de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em lotes com 
vista ao mesmo fim. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à constituição de 
compropriedade de um prédio rústico, sito ao �Prado�, artigo 297, localizado em Póvoa de 
Santo António, Freguesia de Canas de Senhorim, em que são requerentes Glenn John Martin e 
Lynda Pauline Stanley, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
6.5.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
DE PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: PRADO � PÓVOA DE SANTO ANTÓNIO. 
REQUERENTES: GLENN JOHN MARTIN E LYNDA PAULINE STANLEY � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 20 de Janeiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. � Registo 
n.º 502, de 14/01/2009. Local: Prado � Póvoa de Santo António. Requerentes: Glenn John 
Martin e Lynda Pauline Stanley. --------------------------------------------------------------------------- 
---- 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 compra e venda, os dois requerentes solicitam 
parecer favorável do terreno rústico, sito ao �Prado�, artigo 296, localizado em Póvoa de Santo 
António, sendo ½ a favor de cada um. --------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião que 
se poderá emitir um parecer favorável. ------------------------------------------------------------------- 
---- Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento físico 
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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 �Prado�, artigo 296, localizado em Póvoa de 
Santo António, Freguesia de Canas de Senhorim, em que são requerentes Glenn John Martin e 
Lynda Pauline Stanley, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
6.6.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE � TABULETA 
PUBLICITÁRIA � TRÊS PLACAS DE SINALIZAÇÃO. LOCAL: ZONA INDUSTRIAL 
1 DE NELAS. REQUERENTE: MOVSTEEL � TRANSFORMAÇÃO DE METAIS, LD.ª 
� EVENTUAL INDEFERIMENTO 
---- Presente um ofício datado de 13 de Outubro de 2008, da firma Movsteel � Transformação 
de Metais, Ld.ª, com sede no Lote n.º 52, da Zona Industrial de Nelas, que a seguir se 
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Aprovação de placas de sinalização ------------------------------------------------------------------- 
---- A empresa Movsteeel � Transformação de Metais, Ld.ª, com sede na Zona Industrial de 
Nelas, Lote 52, vem por este meio requerer a aprovação de três placas de sinalização da 
empresa nos sítios indicados nas fotos anexas com a seguinte memória descritiva: �setas 
metálicas 1,35x0,33 m, decoradas com vinil autocolante e colocadas conforme maqueta.� Sítios 
esses que apesar de identificados nas fotos são: duas placas na entrada da Estrada Nacional para 
a Zona industrial junto á antiga Johnson Controls e a terceira no próximo corte á esquerda.� ----
---- Presente também o ofício n.º 2299, datado de 11 de Dezembro de 2008, da Delegação 
Regional de Viseu, da EP - Estradas de Portugal, S.A., que a seguir se transcreve: ----------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Pedido de parecer ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Relativamente ao assunto em epígrafe, informo V.ª Ex.ª que esta Delegação Regional, na 
rede sob sua jurisdição, não pode autorizar a colocação das setas direccionais de informação 
propostas, por força do estipulado no n.º 2, do art.º 1.º, do Regulamento de Sinalização do 
Trânsito, Decreto-Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de Outubro, onde é referido que �os sinais de 
trânsito não podem ser acompanhados de motivos decorativos ou de qualquer espécie de 
publicidade comercial.� -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente ainda uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 26 de Dezembro 
de 2008, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Licencia de publicidade � Tabuleta publicitária � Três placas de sinalização - Registo n.º 
13.291, de 13/10/2008. Local: Zona Industrial 1 de Nelas. Requerente: Movsteel � 
Transformação de Metais, Ld.ª. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Foi solicitado autorização de colocação de três tabuletas de sinalização em locais 
públicos assinalada na planta anexa, com as dimensões de 1,35mx0,33m, ---------------------------
---- 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. ------------------------
---- 3 � A Delegação Regional da EP � Estradas de Portugal, S.A., informa que as duas placas 
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que confrontam com a Estrada Nacional n.º 234 não poderão ser autorizadas � Parecer n.º 
153.883, de 11/12/2008. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Assim sendo, de acordo com o parecer da EP � Estradas de Portugal, S.A, as duas 
tabuletas junto à E.N. n.º 234 deverão ser indeferidas. --------------------------------------------------
---- 2. Relativo à tabuleta proposta para implantar no interior da Zona Industrial, como estes 
Serviços se encontram a elaborar um estudo de sinalização no Concelho de Nelas, até à sua 
conclusão esta tabuleta não deverá ser autorizada. -------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª -------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar intenção de indeferir a pretensão 
apresentada, pelo que se deve proceder à audiência prévia do requerente, Movsteel � 
Transformação de Metais, Ld.ª, nos termos e de acordo com as informações prestadas pelos 
Serviços Técnicos de Obras e pela Delegação de Viseu da EP � Estradas de Portugal, S.A., atrás 
descritas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 07 de Janeiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários para o ano de 2009. ---------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.088, de 17/12/2008 � �Aurosantos�, Canalizações e 
Climatização, Ld.ª, sito na Rua do Comércio, n.º 64, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento das 08:30 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 16.430, de 30/12/2008 � �Mercearia�, sito na Rua Padre Joaquim 
Loureiro Pinto, n.º 43, em Moreira, com o horário de funcionamento das 07:00 h às 23:00 h, 
sem paragem para almoço e encerramento semanal. ---------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.089, de 17/12/2008 � �Talho Luís�, de Luís Miguel Rodrigues 
Santos, sito no Mercado, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 08:00 h 
às 19:30 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao 
domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.270, de 23/12/2008 - �Agência Funerária�, de Alberto Borges da 
Costa, Herd., sito na Rua Arq.º Keil do Amaral, n.º 19, em Canas de Senhorim, com o horário 
de funcionamento, das 00:00 h às 24:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -
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------- - Registo de entrada n.º 16.272, de 23/12/2008 - �Mercearia e Retrosaria�, de Alberto 
Borges da Costa, Herdeiros, sito na Rua Arq.º Keil do Amaral, n.º 21, em Canas de Senhorim, 
com horário de funcionamento das 08:00 h às 22:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h 
às 14:30 h, e encerramento semanal ao Domingo. ------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.438, de 30/12/2008 - �Material eléctrico e electrodomésticos�, 
de António Lopes Bastos, sito na Rua Gago Coutinho, n.º 70, 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 12:30 h, 
com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h, e encerramento semanal ao Sábado à tarde e 
Domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 16.087, de 17/12/2008 � �FR-TOC�, Consultores, Ld.ª, sito na Av.ª 
Abílio Monteiro, Loja 11, em Canas de Senhorim, com horário de funcionamento das 09:00 h 
às 18:30 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h, com 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  
---- Presente uma informação, datada de 13 de Janeiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários para o ano de 2009. ---------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.629, de 31/12/2008 � �Tabacaria Tente A Sorte�, sito na Rua 
Luís de Camões, n.º13, em Nelas, com o horário de funcionamento das 08:30 h às 19:30 h, com 
paragem para almoço das 13:00 h às 14:00 h e encerramento semanal ao domingo à tarde. ------ 
---- - Registo de entrada n.º 61, de 05/01/2009 � �Mini-Mercado�, de José Neves Reis, sito na 
Rua Direita, n.º 44, em Carvalhal Redondo, com o horário de funcionamento das 08:00 h às 
22:00 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 16.284, de 23/12/2008 � �Papelaria Acipestre�, sito na Rua Eduardo 
M.ª dos Santos, n.º 10, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento de segunda a 
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sexta-feira das 08:30 h às 19:00 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, sem paragem para almoço 
e encerramento semanal ao domingo. ---------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 48, de 02/01/2009 - �Cabeleireiro�, de Ana Maria Loureiro Alves, 
sito na Rua do Pombal, n.º 4, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta-
feira, das 09:00 h às 20:00 h, ao sábado das 08:30 h às 20:00 h, com paragem para almoço das 
12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal à segunda-feira. ------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 282, de 08/01/2009 - �Triplo Design, Ld.ª�, sito na Quinta do 
Pomar, Lote 1 G, 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. --- 
---- - Registo de entrada n.º 303, de 09/01/2009 - �Artigos Diversos�, de M.ª João Nelas Pinto 
F. Hilário, sito na Rua Keil do Amaral, n.º 42, em Canas de Senhorim, com horário de 
funcionamento das 10:00 h às 21:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h, e sem 
encerramento semanal. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 60, de 05/01/2009 � �Hortipet�, de Natália Santos Rocha, sito na 
Rua do Comércio, n.º 115, em Canas de Senhorim, com 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 18:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 15:00 h, com encerramento 
semanal ao domingo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 196, de 07/01/2009 � �Venda a Retalho de Produtos para Lar�, de 
Maria Cecília C. F. Leandro, sito na Av.ª João XXIII, Lote 4, Loja 2, R/C, 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 sem encerramento semanal. ---------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 206, de 08/01/2009 � �Padaria Monteiro Unipessoal, Ld.ª�, sito na 
Rua Dr. Abílio Monteiro, n.º 232, em Canas de Senhorim, com horário de funcionamento das 
06:00 h às 02:00 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.9.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 19 de Janeiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários para o ano de 2009. ---------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.342, de 23/12/2008 � �Ferragens�, de Manuel Monteiro 
Henriques, sito na Rua Keil do Amaral, n.º 28, 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 16.469, de 30/12/2008 � �Pinto�s Sapataria�, de António Manuel 
Paiva Pinto, sito na Rua Luís de Camões, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 
h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao 
domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.444, de 30/12/2008 � �Sapataria e Roupas�, de Maria de Lurdes 
Casanova Moreira, sito na Rua Luís de Camões, Bloco I, Loja 1, em Nelas, com o horário de 
funcionamento de segunda a sexta-feira das 09:00 h às 19:30 h, ao sábado das 09:00 h às 18:00 
h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14 h e encerramento semanal ao domingo. ---------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.434, de 30/12/2008 - �Ourivesaria e Relojoaria�, de José Manuel  
da Costa, sito na Rua Arq.º Keil do Amaral, n.º 26, em Canas de Senhorim, 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 282, de 08/01/2009 - �Comercialização de artigos diversos�, de NI 
XU QIAN, sito na Rua da Estação, n.º 58, em Canas de Senhorim, com horário de 
funcionamento das 09:00 h às 20:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ----- 
---- - Registo de entrada n.º 16.266, de 23/12/2008 - �Comércio de Vestuário e Têxteis�, de 
Lucília das Dores André de Matos, sito na Av.ª João XXIII, n.º 16, em Nelas, com horário de 
funcionamento das 09:00 h às 20:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h, e 
encerramento semanal ao domingo. ------------------------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 277, de 08/01/2009 � �Motonelas, Ld.ª�, sito na Av.ª da Liberdade, 
s/n, 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, com 
encerramento semanal ao sábado à tarde e domingo. ---------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 16.443, de 30/12/2008 � �Barbearia�, de Manuel José Mendes Dias, 
sito na Rua do Rossio de Baixo, n.º 31, em Canas de Senhorim, com horário de funcionamento 
das 09:00 h às 20:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 14:30 h e encerramento 
semanal ao domingo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 50, de 02/01/2009 � �Loja Pais�, de Fernanda Pais, sito na Rua 
Monsenhor Moreira, n.º 15, em Folhadal, com horário de funcionamento das 08:00 h às 23:00 
h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ------------------------------------------------- 
---- 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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7.10.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 19 de Janeiro de 2009, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedidos de renovação de mapa de horários para o ano de 2009. ---------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 617, de 15/01/2009 � �Cafetaria�, de António Pais Nogueira, sito na 
Av.ª João XXIII, loja 7, em Nelas, com o horário de funcionamento das 08:00 h às 22:30 h, sem 
paragem para almoço e encerramento semanal. ---------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 601, de 15/01/2009 � �Café e Cervejaria Retiro do Soito�, de 
Liliana Ressurreição Faria Roque Camões, sito na Rua do Soito, em Santar, com o horário de 
funcionamento das 07:00 h às 24:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ----- 
---- - Registo de entrada n.º 599, de 15/01/2009 � �Mini-Mercado Futuro�, de Liliana 
Ressurreição Faria Roque Camões, sito na Rua do Soito, em Santar, com o horário de 
funcionamento das 09:00 h às 20:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h às 14:00 h e 
encerramento semanal ao domingo. ------------------------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 590, de 15/01/2009 � �Café da Mata�, de Maria Fátima Reis, sito 
no Bairro das Flores, n.º 36, em Carvalhal Redondo, 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 664, de 16/01/2009 - �Associação do Folhadal C.S.C. Recreativo�, 
sito na Travessa da Associação, n.º 1, em Folhadal, 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 652, de 16/01/2009 - �Restaurante O Caseiro�, de Fernando 
António Simões de Figueiredo, sito na Rua António Joaquim Henriques, n.º 19-A, em Nelas, 
com horário de funcionamento das 07:00 h às 24:00 h, sem paragem e encerramento semanal ao 
domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 618, de 15/01/2009 - �Agronelas�, de Maria Clara Coelho 
Figueiredo Moreira, sito na Av.ª João XXIII, Lote 6, em Nelas, com horário de funcionamento 
de segunda a sexta, das 08:30 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h, 
ao sábado das 08:30 h às 13:00 h, com encerramento semanal ao sábado à tarde e domingo. ----- 
---- - Registo de entrada n.º 435, de 13/01/2009 � �Electrodomésticos�, de José Marques 
Loureiro, sito na Av.ª Cimo do Povo, n.º 15, em Carvalhal Redondo, 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 com 
encerramento semanal ao domingo. ------------------------------------------------------------------------ 
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---- - Registo de entrada n.º 16.435, de 30/12/2008 � �Panificadora Oliveira e Alves, Ld.ª�, de 
João António Batista Alves, sito na Travessa da Miragaia, em Santar, com horário de 
funcionamento das 07:00 h às 12:00 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

8 - 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 
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, 
 

__________________________________________ 


