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ACTA Nº. 8 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM VINTE E OITO DE 
ABRIL DE DOIS MIL E NOVE 

 
---- Aos vinte e oito dias do mês de Abril 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 do Senhor Vereador Carlos Manuel 
Tavares dos Santos Rodrigues, a acta da reunião ordinária anterior, realizada em 14 de Abril de 
2009, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para efeitos imediatos. --------- 
---- O Senhor Vereador Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues declarou que se absteve 
na votação da acta da reunião ordinária de 14 de Abril 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: 314.233,88 � (trezentos e catorze mil duzentos e 
trinta e três euros e oitenta e oito cêntimos); - De operações extra orçamentais: 161.163,77 � 
(cento e sessenta e um mil cento e sessenta e três euros e setenta e setenta cêntimos). ------------- 
 

INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 
 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou os seguintes assuntos para serem incluídos na 
Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Alteração de designação nas Grandes Opções do Plano da rubrica �Construção da 
Variante de Nelas � 2.ª Fase� para �Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234� � Ratificação 
de Despacho; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Ampliação de Rede BT/IP no Caminho das Presas, até à moradia em construção, 
Freguesia de Aguieira � Orçamento � Aprovação; ------------------------------------------------------- 
---- - Concessão de Serviços Públicos � Atribuição da exploração do Bar do Parque de São 
Miguel, em Nelas, para o quinquénio 2009 � 2013 � Abertura de propostas. ------------------------ 
---- 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 

 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, 
apresentou uma proposta de atribuição de Voto de Louvor e Congratulação à Associação Canas 
+ Jovem, de Canas de Senhorim, pelo facto da referida associação ter alcançado a manutenção 
no escalão maior de Futsal Distrital, atingindo o objectivo a que se tinha proposto para a 
presente época. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Posta a proposta à votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. ---------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral solicitou, novamente, os documentos que 
tinha solicitado na última reunião de Câmara, os quais lhes foram entregues, devidamente 
encadernados. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Seguidamente, o referido Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral leu o protesto que 
a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Mereceram a nossa aprovação e, de forma alguma as pretendemos pôr em causa, as obras 
de alargamento da via pública, pela demolição de casas antigas em granito, que a Câmara 
Municipal está a levar a cabo no lugar das Carvalhas, freguesia de Senhorim, pois entendemos 
que o alargamento da estrada que cruza a aldeia e dos espaços públicos confinantes, é 
fundamental para aumentar a segurança das pessoas e reduzir a sinistralidade. ---------------------
---- Manifestamos o nosso veemente protesto pelo facto de ter sido retirada e levada para outro 
lugar, uma grande quantidade de pedra aparelhada, proveniente das construções demolidas, 
muito característica da região e em especial da traça arquitectónica da freguesia, que assim se 
viu privada de uma riqueza patrimonial. ------------------------------------------------------------------ 
---- Manifestamos igualmente o mais vivo repúdio, pela forma como estão a ser construídos os 
muros de delimitação, em blocos de cimento, autêntico atentado ao equilíbrio arquitectónico, 
beleza estética e tipicidade da aldeia, caracterizada pela sua riqueza em granitos de que as 
construções tradicionais são prova, desprezando-se assim, esta importante vertente cultural e 
patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Sugerimos que a Câmara Municipal mande, de imediato, suspender estas obras e sejam 
executados, com as pedras resultantes das demolições, os referidos muros, valorizando assim os 
materiais de construção típicos da região. ----------------------------------------------------------------- 
---- Exigimos que o património arquitectónico da freguesia de Senhorim seja respeitado.� -------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que, posteriormente, a esta 
reunião, apresentaria uma declaração, em resposta ao protesto apresentado pelo Senhor 
Vereador Adelino José Borges Amaral. ------------------------------------------------------------------- 
---- Posteriormente a esta reunião, o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques 
apresentou a declaração, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------- 
---- �Protesto do Vereador do Partido Socialista: Adelino Amaral ------------------------------------
---- Protestou o Senhor Vereador do Partido Socialista no sentido de �ter sido retirada e levada 
para outro lado, uma grande quantidade de pedra aparelhada, proveniente das construções 
demolidas;� ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Exigimos que o património arquitectónico da freguesia de Senhorim seja respeitado�. ------
---- Antes de respondermos às afirmações é oportuno tecermos algumas considerações. ----------
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---- Compreendemos a preocupação do Vereador do Partido Socialista Senhor Adelino Amaral. 
Só que, não são verdadeiras as preocupações que acima transcrevemos, mas sim a inoperância 
dos eleitos locais do Partido Socialista quer a nível de Junta de Freguesia, quer a nível de 
Câmara, por nunca conseguirem levar a cabo aquelas obras há muito almejadas pelas 
populações das Carvalhas e da Freguesia de Senhorim. ------------------------------------------------
---- Mas, foi indubitavelmente por sermos trabalhadores e por reconhecer em nós honestidade 
que o Povo da Freguesia e do Concelho confiaram à coligação PSD/PP, liderada pela Dra. 
Isaura Pedro, o mandato para servir as populações. ----------------------------------------------------- 
---- Quanto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À retirada da pedra para outro lugar! Esta nem a um �caso de esquadra� lembraria tal 
afirmação e só nos merece resposta pelo respeito que as populações do Concelho merecem. -----
---- Por isso, é oportuno dizer ao Senhor Vereador Adelino Amaral, que se desloque a um 
terreno contíguo ao cemitério da Freguesia de Senhorim, que certamente desconhece! E logo 
verá onde foi depositada a pedra da casa demolida paga com os dinheiros da Junta de Freguesia 
de Senhorim. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Quanto: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À pedra que a Câmara Municipal pagou, com os dinheiros dos munícipes de todo o 
Concelho, queremos dizer ao Vereador Adelino Amaral, que nada lhe valeu a pena ter omitido 
o lugar para onde a pedra foi �retirada e levada�. --------------------------------------------------------
---- Toda a gente sabe que um camião dessa pedra foi levada para a obra do Cristo-Rei em Vilar 
Seco. Só ao Vereador do Partido Socialista, não lhe interessa saber, que não sabe. ----------------
---- Com isto, devemos perguntar ao Senhor Vereador do Partido Socialista já que se preocupa 
tanto com a sua Freguesia, se sabe da proveniência do granito velho para a reconstrução da 
Casa dos Senas? ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Se sabe também da proveniência do granito velho para a reconstrução do muro a tardoz da 
capela do Viso, na Vila? ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Acredito que a sua proveniência não foi da Freguesia de Senhorim. -----------------------------
---- Ou será que Vilar Seco não pertence ao Concelho de Nelas? -------------------------------------
---- Ou será que a requalificação do Cristo-Rei não é uma obra de interesse municipal? ----------
---- Já agora perguntamos também se sabe do paradeiro do granito velho aparelhado da padaria 
que foi demolida no Largo da Associação das Carvalhas, pedras que foram doadas à Câmara 
Municipal pelo Senhor Luís Fernandes. ------------------------------------------------------------------- 
---- Para que não haja dúvidas, as obras na Casa dos Senas e requalificação da Senhora do Viso, 
Vila de Senhorim são obras deste Executivo. Enquanto que a demolição da padaria foi no 
mandato do Partido Socialista, quer na Junta quer na Câmara Municipal. ---------------------------
---- Quanto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Exigimos que o património arquitectónico da Freguesia de Senhorim seja respeitado�. -----
---- Nós exigimos que o património arquitectónico das nove freguesias seja respeitado. ----------
---- Nesta matéria também respondemos ao Senhor Vereador do Partido Socialista com algumas 
perguntas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Onde estava o Senhor Vereador Adelino Amaral, quando o Partido Socialista autorizou os 
anexos em bloco de cimento no largo da Associação das Carvalhas? ---------------------------------
---- Em síntese, entende-se que as obras a decorrer em todo o Concelho, e em particular na 
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Freguesia de Senhorim preocupem o Senhor Vereador do Partido Socialista. -----------------------
---- Mas, foi para isso que o povo nos mandatou, substituindo o velho e gasto poder socialista, 
que votou ao abandono algumas freguesias do Concelho, designadamente a Freguesia de 
Senhorim.� ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 � OBRAS PÚBLICAS 
1.1.VARIANTE À E.N. N.º 234, EM NELAS � 2.ª FASE � EXPROPRIAÇÃO � 
ANTÓNIO MANUEL ALMEIDA MARQUES LOIO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 15 de Abril de 2009, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Variante à E.N. n.º 234, em Nelas � 2.ª Fase-------------------------------------------------------- 
---- - Para abertura da Variante à E.N. n.º 234 � 2.ª Fase, estes Serviços contactaram o  
proprietário António Manuel Almeida Marques Loio, contribuinte n.º 108839028, residente na 
Rua Almeiriga Norte, n.º 2762, 4455-318 Perafita, que acordou o seguinte: -------------- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 

7 Com a abertura da Variante à E.N. n.º 234 � 2.ª Fase são ocupadas, no 
terreno do proprietário, duas parcelas com a área total de 1.265 m2. ----
Na mesma zona, entre a Nova Variante e o arruamento existente em 
Toutvenant, fica uma parcela sobrante com 165 m2 que o proprietário 
acordou também vender. ------------------------------------------------------
Esta pequena parcela localiza-se na zona do parque desportivo pelo 
que seria conveniente adquiri-la. ---------------------------------------------
Caso V.ª Ex.ª concorde o valor total a pagar será: ------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
7.150,00 � 

Terreno  1.430 m2   5,00 � 7.150,00 � 
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Atendendo a que os preços unitários se encontram dentro do praticado na zona, julga-se ser 
de aceitar os valores propostos. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição dos terrenos atrás referidos, de 
que é proprietário António Manuel Almeida Marques Loio, pela quantia de sete mil cento e 
cinquenta euros, necessários para a construção da �Variante à E.N. n.º 234, em Nelas � 2.ª 
Fase�, bem como autorizar o respectivo pagamento, nos termos e de acordo com a informação 
do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. -------------------------------------------------------- 
1.2.VARIANTE À E.N. N.º 234, EM NELAS � 2.ª FASE � EXPROPRIAÇÃO � MARIA 
LUÍSA MARIANA LOIO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 15 de Abril de 2009, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Variante à E.N. n.º 234, em Nelas � 2.ª Fase-------------------------------------------------------- 
---- - Para abertura da Variante à E.N. n.º 234 � 2.ª Fase, estes Serviços contactaram a  
proprietária Maria Luísa Mariana Loio, contribuinte n.º 108772870, residente na Rua Cónego 
Ferreira Pinto, n.º 209, 4050-256 Cedofeita, que acordou o seguinte: -------------------------------- 



 
Fls.__________ 

Reunião de 28-04-2009 

 

5 

Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 
5 Com a abertura da Variante à E.N. n.º 234 � 2.ª Fase é ocupada na 

parcela da proprietária a área total de 1.266 m2. ---------------------------- 
 
 
6.330,00 � Terreno  1.266 m2   5,00 � 6.330,00 � 

---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Atendendo a que os preços unitários se encontram dentro do praticado na zona, julga-se ser 
de aceitar os valores propostos. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição do terreno atrás referido, de 
que é proprietária Maria Luísa Mariana Loio, pela quantia de seis mil trezentos e trinta euros, 
necessário para a construção da �Variante à E.N. n.º 234, em Nelas � 2.ª Fase�, bem como 
autorizar o respectivo pagamento, nos termos e de acordo com a informação do Técnico 
Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. --------------------------------------------------------------------- 
1.3.VARIANTE À AGUIEIRA (LIG. CEMITÉRIO/R. SALGUEIRO) � 
EXPROPRIAÇÃO A EDERLINDA DOS SANTOS FIGUEIREDO - RECTIFICAÇÃO � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 20 de Abril de 2009, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Variante à Aguieira (Lig. Cemitério / Rua Salgueiro) � Rectificação. -------------------------- 
---- - Em reunião de 26 de Agosto de 2008 a Câmara Municipal de Nelas deliberou aprovar a 
expropriação de uma parcela de terreno a Ederlinda dos Santos Figueiredo, (parcela n.º 10), 
contribuinte n.º 198414811, residente na Travessa das Aguieiras, n.º 9, Aguieira, para efeitos de 
construção da Nova Variante à Aguieira, nas seguintes condições: -----------------------------------
---- A proprietária aceitou ceder o terreno necessário para a construção da Variante sem 
qualquer indemnização pecuniária, desde que lhe seja cedida igual área, resultante da aquisição 
feita pela Câmara Municipal a Maria de Lurdes Morais Lopes em 13 de Junho de 2008. ---------
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- No levantamento inicial efectuado pelos Serviços, as árvores não foram contabilizadas. 
Com o decorrer das obras de construção da Nova Variante foram inutilizadas 11 oliveiras, pelo 
que solicito a V.ª Ex.ª aprovação para o pagamento de 550,00 � (11 oliveiras x 50,00 �). ---------
---- 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 26 de Agosto de 2008 e autorizar o pagamento de quinhentos e cinquenta euros, à 
proprietária Ederlinda dos Santos Figueiredo, referente ao pagamento de oliveiras 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. --------------------- 
1.4.BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS � LIGAÇÃO SÃO 
JOÃO DO MONTE/PÓVOA DE CIMA, FREGUESIA DE SENHORIM - 
EXPROPRIAÇÃO � MARIA PRECIOSA TRINDADE ALMEIDA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 21 de Abril de 2009, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------ 
---- �Beneficiação/Reparação de Estradas Municipais � Ligação São João do Monte/Póvoa de 
Cima, Freguesia de Senhorim. ------------------------------------------------------------------------------ 
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---- - Para alargamento da ligação �São João do Monte/Póvoa de Cima�, estes Serviços 
contactaram a proprietária Maria Preciosa Trindade Almeida, contribuinte n.º 121724360, 
residente na Rua do Cruzeiro, 3520-216 Vila Ruiva, que acordou o seguinte: ---------------------- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 
 Com o alargamento da ligação �São João do Monte/Póvoa de Cima� é 

ocupada na parcela de terreno da proprietária a área de 667 m2. -------- 
 
 
500,25 � Terreno  667 m2   0,75 �    500,25 � 

---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Atendendo a que os preços unitários se encontram dentro do praticado na zona, julga-se ser 
de aceitar os valores propostos. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição do terreno atrás referido, de 
que é proprietária Maria Preciosa Trindade Almeida, pela quantia de quinhentos euros e vinte e 
cinco cêntimos, necessário para o alargamento da ligação �São João do Monte/Póvoa de Cima�, 
bem como autorizar o respectivo pagamento, nos termos e de acordo com a informação do 
Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. ------------------------------------------------------------ 
1.5.ALTERAÇÃO DE DESIGNAÇÃO NAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DA 
RUBRICA �CONSTRUÇÃO DA VARIANTE DE NELAS � 2.ª FASE� PARA 
�LIGAÇÃO DA ROTUNDA DAS EIRAS À E.N. N.º 234� � RATIFICAÇÃO DE 
DESPACHO 
---- Presente um Despacho da Senhora Presidente da Câmara, datado de 24 de Abril de 2009, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Atendendo à urgência do assunto e no uso da competência que me é conferida pelo n.º 3, 
do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, aprovo a alteração de designação nas Grandes Opções do Plano 
da rubrica �Construção da Variante de Nelas � 2.ª Fase� para �Ligação da Rotunda das Eiras à 
E.N. n.º 234�, devendo o mesmo ser ratificado na próxima reunião de Câmara Municipal.� ------
---- Anexo ao Despacho atrás descrito, encontra-se uma informação, datada de 24 de Abril de 
2009, dos Serviços Técnicos de Obras, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 
---- �Alteração de designação nas Grandes Opções do Plano da rubrica �Construção da Variante 
de Nelas � 2.ª Fase� para �Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234� ----------------------------
---- Na relação de obras a candidatar ao QREN, a agora denominada �Construção da Variante 
de Nelas � 2.ª Fase� foi com a designação de �Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. 234�, nome 
que constava das Grandes Opções do Plano para 2008. -------------------------------------------------
---- Por este motivo, para efeitos de candidatura cujo prazo termina em 30/04/2009, é necessário 
alterar a actual designação para a inicialmente indicada. ----------------------------------------------- 
---- Assim, solicito a V.ª Ex.ª a alteração, nas Grandes Opções do Plano para 2009, da actual 
designação �Construção da Variante de Nelas � 2.ª Fase� para �Ligação da Rotunda das Eiras à 
E.N. n.º 234�. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho acima descrito. ------------------- 



 
Fls.__________ 

Reunião de 28-04-2009 

 

7 

1.6.CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS � ATRIBUIÇÃO DA EXPLORAÇÃO DO 
BAR DO PARQUE DE SÃO MIGUEL, EM NELAS, PARA O QUINQUÉNIO 2009 � 
2013 � ABERTURA DE PROPOSTAS  
---- Na sequência da deliberação tomada na reunião ordinária pública, realizada em 31 de 
Março de 2009, foram presentes à reunião duas propostas para atribuição da exploração do Bar 
do Parque de São Miguel, em Nelas, para o quinquénio 2009-2013. ----------------------------------
---- Procedeu-se à abertura das duas propostas concorrentes, as quais foram lida, em voz alta, 
pela Senhora Presidente da Câmara, conforme a seguir se indica: ------------------------------------
---- - Proposta apresentada por Vanda Maria Pereira Duarte, residente na Avenida 234, n.º 181, 
Fiais da Telha: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Proposta para exploração do Bar do Parque de São Miguel, em Nela: --------------------------
---- - Valor anual: --------------------------------------------------- 1.200,00 � (mil e duzentos euros); 
---- Ou seja, Valor Mensal ------------------------------------------------------ 100,00 � (cem euros).� 
---- - Proposta apresentada por Rute Sofia Correia Martins, residente na Rua da Shell, Apartado 
24, em Nelas e Carla Sofia Monteiro Marques, residente na Rua Gago Coutinho, n.º 10, 1.º Dt.º, 
em Nelas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Proposta: O valor da proposta é de setenta e cinco euros mensais, ou seja, mil euros 
anuais.� --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- As propostas atrás descritas foram enviadas para os Serviços Técnicos de Obras, para serem 
analisadas e presentes numa próxima reunião, para adjudicação. -------------------------------------- 

 
2 � ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 
2.1. AMPLIAÇÃO DE REDE BT/IP NO CAMINHO DAS PRESAS, ATÉ À MORADIA 
EM CONSTRUÇÃO, FREGUESIA DE AGUIEIRA � ORÇAMENTO � APROVAÇÃO  
---- A  Senhora Presidente da Câmara explicou que o orçamento em análise vai ser integrado 
num protocolo, a celebrar com a EDP, para ampliação de electrificação do Concelho. ------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento n.º 0741/2009, no valor de 
2.153,43 �, apresentado pela EDP Distribuição - Energia, S.A., para ampliação de Rede BT/IP 
no Caminho das Presas, até à moradia em construção, Freguesia de Aguieira e autorizou o seu 
pagamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3 � SUBSÍDIOS 
 

3.1.COMISSÃO DE FESTAS RELIGIOSAS DA PÓVOA DE CIMA � OBRAS NA 
CAPELA DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE DA PÓVOA DE CIMA, FREGUESIA DE 
SENHORIM � PEDIDO DE SUBSÍDIO - APROVAÇÃO  
---- Presente uma carta, datada de 30 de Março de 2009 e subscrita por Francisco Henriques dos 
Santos, em representação da Comissão de Festas Religiosas da Póvoa de Cima, Freguesia de 
Senhorim, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Obras na Capela de Nossa Senhora da Saúde, da Póvoa de Cima, Freguesia de Senhorim ---
---- A Comissão de Festas Religiosas da Póvoa de Cima, vai beneficiar e requalificar a Capela, 
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tendo para isso necessidade de gastar muito dinheiro nas obras que tem de executar (cerca de 
12.500,00 �). -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Por isso vem pedir à Senhora Presidente da Câmara o favor de nos ajudar com uma verba 
para custear as despesas.� ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Comissão de Festas Religiosas da Póvoa 
de Cima, um subsídio no valor de 7.500,00 �, destinado a custear parte das despesas com as 
obras de beneficiação e requalificação da Capela de Nossa Senhora da Saúde, da referida 
localidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4 � DIVERSOS 

 
4.1.CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA/CRECHE DE VILAR SECO � 
COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL � RATIFICAÇÃO DE DESPACHO  
---- Presente um Despacho da Senhora Presidente da Câmara, datado de 16 de Abril de 2009, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Atendendo à urgência do assunto e no uso da competência que me é conferida pelo n.º 3, 
do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, aprovo o presente Acordo de Colaboração, devendo o mesmo 
ser ratificado na próxima reunião de Câmara Municipal.� ----------------------------------------------
---- Anexo ao Despacho atrás descrito, encontra-se uma informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, datada de 16 de Abril de 2009, que a seguir se transcreve: ------------------------------------ 
---- �Construção do Centro Paroquial de Vilar Seco � Comparticipação da Câmara Municipal. 
Requerente: Centro Paroquial de Vilar Seco. ------------------------------------------------------------- 
---- 1. Em reunião de 10/02/2009, deliberou a Ex.m.ª Câmara Municipal aprovar um Acordo 
celebrado com o Centro Paroquial de Vilar Seco e a Junta de Freguesia de Vilar Seco em que 
estas três entidades se comprometiam a assegurar o financiamento da parte não comparticipada 
pelo Programa PARES referente ao investimento necessário para a construção do Centro de 
Dia/Creche de Vilar Seco, sem especificar a quantia exacta que caberia a cada uma das 
Entidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Para a assinatura do protocolo, de acordo com o Programa PARES, é necessário que cada 
Entidade defina a quantia que irá dispor para a execução da obra. ------------------------------------
---- 3. De acordo com informação do Centro Paroquial de Vilar Seco, as verbas envolvidas no 
projecto são as seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Valor da obra �������.�����������������.. 650.000,00 �; 
---- - Comparticipação do programa PARES �������������...� 202.270,00 �; 
---- - Depósito bancário do Centro Paroquial ������������...��. 35.000,00 �; 
---- - Capacidade de endividamento do Centro Paroquial ��������..�. 150.000,00 �; 
---- - Comparticipação da Junta de Freguesia de Vilar Seco ���������. 50.000,00 �;    
---- - -------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: 437.270,00 �, 
ficando a faltar 212.730,00 � para a totalidade do investimento. --------------------------------------
---- 4. Face ao exposto, solicita o Centro Paroquial de Vilar Seco que, em complemento da 
deliberação da Câmara em reunião de 10/02/2009, o valor da comparticipação do Município 
seja definido em 212.730,00 �. ----------------------------------------------------------------------------- 
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---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho acima descrito. -----------------   
4.2.PEDIDO DE AVERBAMENTO DE ALVARÁ DE CONCESSÃO DE TERRENO 
PARA SEPULTURA PERPÉTUA. REQUERENTE: MARIA TERESA MARQUES 
PINTO � APROVAÇÃO 
---- Presente requerimento, datado de 13 de Abril de 2009, de Maria Teresa Marques Pinto, que 
a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Averbamento de alvará de cemitério ------------------------------------------------------------------ 
---- Maria Teresa Marques Pinto, viúva, reformada, contribuinte fiscal n.º 104849851, com 
residência na Rua Soda Póvoa, n.º 13, R/C Esq.º, lugar e Freguesia de Forte da Casa, Concelho 
de Vila Franca de Xira, na qualidade de titular e herdeira, vem requerer a V.ª Ex.ª o 
averbamento do alvará do cemitério Municipal de Folhadal, referente à sepultura perpétua n.º 
15, sita no talhão A, registado no livro n.º 5, a fls. 28, em 15 de Outubro de 1997, em nome de 
Sílvio Pinto, para o nome de João António Marques, contribuinte n.º 152870440 e titular do BI 
n.º 2948547, de 11/12/2001, pelo facto de este ser o único irmão vivo que cuida, ao nível 
geriátrico, da requerente.� ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente também uma informação, datada de 16 de Abril de 2009, do Sector de Taxas e 
Licenças desta Câmara Municipal, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------- 
---- �Averbamento de alvará do cemitério em nome de outrem. ---------------------------------------
---- Por requerimento datado de 13/04/2009 vem a munícipe Maria Teresa Marques Pinto, 
viúva, reformada, contribuinte fiscal n.º 104849851, portadora do Bilhete de Identidade n.º 
1424251, de 03/07/2007, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Viseu, residente em 
Rua Soda Póvoa, n.º 13, R/C Esq.º, na localidade e Freguesia de Forte da Casa, do Município 
de Vila Franca de Xira, na qualidade de única herdeira de Sílvio Pinto, seu falecido marido, 
requerer o averbamento do alvará de concessão de terreno para sepultura perpétua, referente à 
sepultura n.º 15, do talhão A, no Cemitério Municipal do Folhadal, registado no livro n.º 5, a 
fls. 28, para o nome de João António Marques, casado, contribuinte fiscal n.º 152870440, 
portador do Bilhete de Identidade n.º 2948547, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de 
Lisboa, em 11/12/2001 e residente na morada acima indicada. ----------------------------------------
---- Mais se informa que, de acordo com o artigo 31.º da Tabela de Taxas em vigor para o ano 
de 2009, os direitos dos concessionários de terrenos, ou de jazigo, não poderão ser transmitidos 
por acto inter vivos sem autorização municipal e sem o pagamento de 50% das taxas de 
concessão de terrenos que estiverem em vigor relativas à área do jazigo. ----------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª� -----------------------------------------------------------------
---- Na informação atrás descrita encontra-se exarada uma informação, datada de 16 de Abril de 
2009, do Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão 
Administrativa e Financeira, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------
---- �Concordo. O averbamento pode ser efectuado desde que o requerente proceda ao 
pagamento de 50% do valor das taxas de concessão de sepulturas.� ----------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o averbamento do alvará de concessão de 
terreno para sepultura perpétua, referente à sepultura n.º 15, do talhão A, no Cemitério 
Municipal do Folhadal, registado no livro n.º 5, a fls. 28, para o nome de João António 
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Marques, casado, contribuinte fiscal n.º 152870440, portador do Bilhete de Identidade n.º 
2948547, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, em 11 de Dezembro de 2001, 
nos termos e de acordo com a informação prestada pelo Coordenador Técnico de Expediente 
Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, atrás descrita. ----- 
4.3.CPCJ � COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE NELAS � 
PLANO ANUAL DE INTERVENÇÃO RELATIVO AO ANO DE 2009 � 
CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 55/09, datado de 30 de Março de 2009, da CPCJ � Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens de Nelas, que a seguir se transcreve: --------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Envio de Plano Anual de Intervenção � 2009, da Comissão de Protecção de Crianças e 
Jovens de Nelas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Junto se remete a V.ª Ex.ª o Plano Anual de Intervenção da Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens de Nelas, relativo ao ano de 2009, elaborado e aprovado em reunião ordinária 
de plenário da Comissão Alargada, que teve lugar no dia 25 de Fevereiro último.� ----------------
---- O referido Plano Anual de Intervenção da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de 
Nelas, relativo ao ano de 2009, fica anexo a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante --
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------   

 
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 8, 9 e 10 e às Grandes Opções do Plano para o ano de 2009, n.ºs 6, 7, 8 e 9, as quais 
ficam anexas a esta acta (Anexo II), 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 06 e 17 de Abril de 2009, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo dela parte 
integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
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---- 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 06 e 17 de Abril de 2009, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), 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 06 e 17 de Abril de 2009, a qual fica anexa à acta (Anexo V), 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 06 e 
17 de Abril de 2009, a qual fica anexa à acta (Anexo VI), 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 08 e 21 de Abril de 2009, 
constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta 
(Anexo VII), fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------------------------- 
6.4.PRÉDIOS EDIFICADOS NO LOTEAMENTO DO BAIRRO DA FIGUEIRA 
VELHA, EM NELAS � RECTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE HORIZONTAL - 
APROVAÇÃO  
---- Presente um Auto de Vistoria referente à rectificação do projecto da Propriedade Horizontal 
do Lote n.º 1, do Loteamento do Bairro da Figueira Velha, em Nelas, elaborado pelos Serviços 
Técnicos de Obras, em 20 de Abril de 2009, que a seguir se transcreve: -----------------------------
---- �Aos vinte dias do mês de Abril do ano de mil e nove, procederam Luís Adelino Guerra 
Almeida Ferreira, Chefe de Divisão de Projectos e Planeamento Municipal e Alberto Manuel 
Moreira, Fiscal Municipal Especialista Principal da Câmara Municipal de Nelas, à verificação 
da rectificação do projecto da Propriedade Horizontal do prédio (processo de obras n.º 
125/2002) que a Câmara Municipal de Nelas tem construído no Loteamento do Bairro da 
Figueira Velha, Lote n.º 1, na Vila, Freguesia e Concelho de Nelas, para efeitos do disposto nos 
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artigos 1414.º e seguintes do Código Civil, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
267/94, de 25 de Outubro. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os referidos membros concluíram que o prédio em função do projecto reúne condições que 
satisfazem o disposto nas referidas disposições legais e por consequência, em condições de 
poder ser dividido em regime de propriedade horizontal. -----------------------------------------------
---- A rectificação refere-se apenas e só às fracções E e F. ---------------------------------------------
---- FRACÇÃO E � Segundo Andar Esquerdo, destinado a habitação, constituído por hall de 
entrada, sala comum, hall de distribuição, três quartos, duas casas de banho, cozinha e 
marquise, com a área bruta de noventa e dois, sessenta metros quadrados. O valor relativo desta 
fracção é de cento e sessenta e seis, sessenta e seis por mil do valor total do prédio. ---------------
---- FRACÇÃO F � Segundo Andar Direito, destinado a habitação, constituído por hall de 
entrada, sala comum, hall de distribuição, três quartos, duas casas de banho, cozinha e 
marquise, com a área bruta de noventa e dois, sessenta metros quadrados. O valor relativo desta 
fracção é de cento e sessenta e seis, sessenta e seis por mil do valor total do prédio.� ------------- 
 ---- Presente também um Auto de Vistoria referente à rectificação do projecto da Propriedade 
Horizontal do Lote n.º 2, do Loteamento do Bairro da Figueira Velha, em Nelas, elaborado 
pelos Serviços Técnicos de Obras, em 20 de Abril de 2009, que a seguir se transcreve: -----------
---- �Aos vinte dias do mês de Abril do ano de mil e nove, procederam Luís Adelino Guerra 
Almeida Ferreira, Chefe de Divisão de Projectos e Planeamento Municipal e Alberto Manuel 
Moreira, Fiscal Municipal Especialista Principal da Câmara Municipal de Nelas, à verificação 
da rectificação do projecto da Propriedade Horizontal do prédio (processo de obras n.º 
126/2002) que a Câmara Municipal de Nelas tem construído no Loteamento do Bairro da 
Figueira Velha, Lote n.º 2, na Vila, Freguesia e Concelho de Nelas, para efeitos do disposto nos 
artigos 1414.º e seguintes do Código Civil, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
267/94, de 25 de Outubro. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os referidos membros concluíram que o prédio em função do projecto reúne condições que 
satisfazem o disposto nas referidas disposições legais e por consequência, em condições de 
poder ser dividido em regime de propriedade horizontal. -----------------------------------------------
---- A rectificação refere-se apenas e só às fracções E e F. ---------------------------------------------
---- FRACÇÃO E � Segundo Andar Esquerdo, destinado a habitação, constituído por hall de 
entrada, sala comum, hall de distribuição, três quartos, duas casas de banho, cozinha e 
marquise, com a área bruta de noventa e dois, sessenta metros quadrados. O valor relativo desta 
fracção é de cento e sessenta e seis, sessenta e seis por mil do valor total do prédio. ---------------
---- FRACÇÃO F � Segundo Andar Direito, destinado a habitação, constituído por hall de 
entrada, sala comum, hall de distribuição, três quartos, duas casas de banho, cozinha e 
marquise, com a área bruta de noventa e dois, sessenta metros quadrados. O valor relativo desta 
fracção é de cento e sessenta e seis, sessenta e seis por mil do valor total do prédio.� ------------- 
---- Presente também um Auto de Vistoria referente à rectificação do projecto da Propriedade 
Horizontal do Lote n.º 3, do Loteamento do Bairro da Figueira Velha, em Nelas, elaborado 
pelos Serviços Técnicos de Obras, em 20 de Abril de 2009, que a seguir se transcreve: -----------
---- �Aos vinte dias do mês de Abril do ano de mil e nove, procederam Luís Adelino Guerra 
Almeida Ferreira, Chefe de Divisão de Projectos e Planeamento Municipal e Alberto Manuel 
Moreira, Fiscal Municipal Especialista Principal da Câmara Municipal de Nelas, à verificação 
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da rectificação do projecto da Propriedade Horizontal do prédio (processo de obras n.º 
127/2002) que a Câmara Municipal de Nelas tem construído no Loteamento do Bairro da 
Figueira Velha, Lote n.º 3, na Vila, Freguesia e Concelho de Nelas, para efeitos do disposto nos 
artigos 1414.º e seguintes do Código Civil, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
267/94, de 25 de Outubro. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os referidos membros concluíram que o prédio em função do projecto reúne condições que 
satisfazem o disposto nas referidas disposições legais e por consequência, em condições de 
poder ser dividido em regime de propriedade horizontal. -----------------------------------------------
---- A rectificação refere-se apenas e só às fracções E e F. ---------------------------------------------
---- FRACÇÃO E � Segundo Andar Esquerdo, destinado a habitação, constituído por hall de 
entrada, sala comum, hall de distribuição, três quartos, duas casas de banho, cozinha e 
marquise, com a área bruta de noventa e dois, sessenta metros quadrados. O valor relativo desta 
fracção é de cento e sessenta e seis, sessenta e seis por mil do valor total do prédio. ---------------
---- FRACÇÃO F � Segundo Andar Direito, destinado a habitação, constituído por hall de 
entrada, sala comum, hall de distribuição, três quartos, duas casas de banho, cozinha e 
marquise, com a área bruta de noventa e dois, sessenta metros quadrados. O valor relativo desta 
fracção é de cento e sessenta e seis, sessenta e seis por mil do valor total do prédio.� ------------- 
---- Presente também um Auto de Vistoria referente à rectificação do projecto da Propriedade 
Horizontal do Lote n.º 4, do Loteamento do Bairro da Figueira Velha, em Nelas, elaborado 
pelos Serviços Técnicos de Obras, em 20 de Abril de 2009, que a seguir se transcreve: -----------
---- �Aos vinte dias do mês de Abril do ano de mil e nove, procederam Luís Adelino Guerra 
Almeida Ferreira, Chefe de Divisão de Projectos e Planeamento Municipal e Alberto Manuel 
Moreira, Fiscal Municipal Especialista Principal da Câmara Municipal de Nelas, à verificação 
da rectificação do projecto da Propriedade Horizontal do prédio (processo de obras n.º 
128/2002) que a Câmara Municipal de Nelas tem construído no Loteamento do Bairro da 
Figueira Velha, Lote n.º 4, na Vila, Freguesia e Concelho de Nelas, para efeitos do disposto nos 
artigos 1414.º e seguintes do Código Civil, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
267/94, de 25 de Outubro. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os referidos membros concluíram que o prédio em função do projecto reúne condições que 
satisfazem o disposto nas referidas disposições legais e por consequência, em condições de 
poder ser dividido em regime de propriedade horizontal. -----------------------------------------------
---- A rectificação refere-se apenas e só às fracções E e F. ---------------------------------------------
---- FRACÇÃO E � Segundo Andar Esquerdo, destinado a habitação, constituído por hall de 
entrada, sala comum, hall de distribuição, três quartos, duas casas de banho, cozinha e 
marquise, com a área bruta de noventa e dois, sessenta metros quadrados. O valor relativo desta 
fracção é de cento e sessenta e seis, sessenta e seis por mil do valor total do prédio. ---------------
---- FRACÇÃO F � Segundo Andar Direito, destinado a habitação, constituído por hall de 
entrada, sala comum, hall de distribuição, três quartos, duas casas de banho, cozinha e 
marquise, com a área bruta de noventa e dois, sessenta metros quadrados. O valor relativo desta 
fracção é de cento e sessenta e seis, sessenta e seis por mil do valor total do prédio.� ------------- 
---- Presente também um Auto de Vistoria referente à rectificação do projecto da Propriedade 
Horizontal do Lote n.º 5, do Loteamento do Bairro da Figueira Velha, em Nelas, elaborado 
pelos Serviços Técnicos de Obras, em 20 de Abril de 2009, que a seguir se transcreve: -----------
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---- �Aos vinte dias do mês de Abril do ano de mil e nove, procederam Luís Adelino Guerra 
Almeida Ferreira, Chefe de Divisão de Projectos e Planeamento Municipal e Alberto Manuel 
Moreira, Fiscal Municipal Especialista Principal da Câmara Municipal de Nelas, à verificação 
da rectificação do projecto da Propriedade Horizontal do prédio (processo de obras n.º 
129/2002) que a Câmara Municipal de Nelas tem construído no Loteamento do Bairro da 
Figueira Velha, Lote n.º 5, na Vila, Freguesia e Concelho de Nelas, para efeitos do disposto nos 
artigos 1414.º e seguintes do Código Civil, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
267/94, de 25 de Outubro. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os referidos membros concluíram que o prédio em função do projecto reúne condições que 
satisfazem o disposto nas referidas disposições legais e por consequência, em condições de 
poder ser dividido em regime de propriedade horizontal. -----------------------------------------------
---- A rectificação refere-se apenas e só às fracções E e F. ---------------------------------------------
---- FRACÇÃO E � Segundo Andar Esquerdo, destinado a habitação, constituído por hall de 
entrada, sala comum, hall de distribuição, três quartos, duas casas de banho, cozinha e 
marquise, com a área bruta de noventa e dois, sessenta metros quadrados. O valor relativo desta 
fracção é de cento e sessenta e seis, sessenta e seis por mil do valor total do prédio. ---------------
---- FRACÇÃO F � Segundo Andar Direito, destinado a habitação, constituído por hall de 
entrada, sala comum, hall de distribuição, três quartos, duas casas de banho, cozinha e 
marquise, com a área bruta de noventa e dois, sessenta metros quadrados. O valor relativo desta 
fracção é de cento e sessenta e seis, sessenta e seis por mil do valor total do prédio.� ------------- 
---- Presente ainda um Auto de Vistoria referente à rectificação do projecto da Propriedade 
Horizontal do Lote n.º 6, do Loteamento do Bairro da Figueira Velha, em Nelas, elaborado 
pelos Serviços Técnicos de Obras, em 20 de Abril de 2009, que a seguir se transcreve: -----------
---- �Aos vinte dias do mês de Abril do ano de mil e nove, procederam Luís Adelino Guerra 
Almeida Ferreira, Chefe de Divisão de Projectos e Planeamento Municipal e Alberto Manuel 
Moreira, Fiscal Municipal Especialista Principal da Câmara Municipal de Nelas, à verificação 
da rectificação do projecto da Propriedade Horizontal do prédio (processo de obras n.º 
130/2002) que a Câmara Municipal de Nelas tem construído no Loteamento do Bairro da 
Figueira Velha, Lote n.º 6, na Vila, Freguesia e Concelho de Nelas, para efeitos do disposto nos 
artigos 1414.º e seguintes do Código Civil, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
267/94, de 25 de Outubro. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Os referidos membros concluíram que o prédio em função do projecto reúne condições que 
satisfazem o disposto nas referidas disposições legais e por consequência, em condições de 
poder ser dividido em regime de propriedade horizontal. -----------------------------------------------
---- A rectificação refere-se apenas e só às fracções E e F. ---------------------------------------------
---- FRACÇÃO E � Segundo Andar Esquerdo, destinado a habitação, constituído por hall de 
entrada, sala comum, hall de distribuição, três quartos, duas casas de banho, cozinha e 
marquise, com a área bruta de noventa e dois, sessenta metros quadrados. O valor relativo desta 
fracção é de cento e sessenta e seis, sessenta e seis por mil do valor total do prédio. ---------------
---- FRACÇÃO F � Segundo Andar Direito, destinado a habitação, constituído por hall de 
entrada, sala comum, hall de distribuição, três quartos, duas casas de banho, cozinha e 
marquise, com a área bruta de noventa e dois, sessenta metros quadrados. O valor relativo desta 
fracção é de cento e sessenta e seis, sessenta e seis por mil do valor total do prédio.� ------------- 
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os Autos de Vistoria referentes às rectificações 
das fracções E e F, dos projectos das Propriedades Horizontais dos Lotes n.ºs 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 
do Loteamento do Bairro da Figueira Velha, em Nelas, atrás descritos. ------------------------------ 
6.5.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE � TRÊS AUTOCOLANTES 
EM VINIL, NAS DUAS PORTAS DA FRENTE E NA TRASEIRA DE UM VEÍCULO 
FIAT PUNTO. LOCAL: RUA DA CARREIRA, N.º 28, EM SANTAR. REQUERENTE: 
ELSA MARIA DO NASCIMENTO NEVES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 16 de Abril de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Licença de Publicidade � Três autocolantes em vinil, nas duas portas da frente e na traseira 
do Fiat Punto WWW.IFUNKD.COM Sales@fundk.com. Registo n.º 4489, de 06/04/2009. 
Local: Rua da Carreira, n.º 28, em Santar. Requerente: Elsa Maria do Nascimento Neves. ------- 
---- 1. Foi solicitado autorização de colocação de três autocolantes nas duas portas da frente e 
na traseira do Fiat Punto, com as seguintes dimensões 46 cm x 15 cm, conforme desenho anexo. 
---- 2. De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas, é da competência 
da Câmara Municipal a decisão final sobre o pedido de licenciamento da publicidade. ------------
---- II. Parecer dos Serviços: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado.-------------------------------------------------------------------------------------  
---- 2. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento da colocação dos 
autocolantes.� ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento de publicidade para 
colocação de três autocolantes em vinil, nas duas portas da frente e na traseira de um veículo 
Fiat Punto, em que é requerente Elsa Maria do Nascimento Neves, residente na Rua da Carreira, 
n.º 28, na Vila e Freguesia de Santar, deste Concelho de Nelas, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------
6.6.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
MESAS E CADEIRAS. LOCAL: NELAS. REQUERENTE: OLINDO AMARAL, LD.ª � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 14 de Abril de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ocupação da via pública com mesas e cadeiras. Registo n.º 4434, de 03/04/2009. Local: 
Nelas. Requerente: Olindo Amaral, Ld.ª. ------------------------------------------------------------------
---- 1. O requerente solicita autorização para proceder à ocupação da via pública, com mesas e 
cadeiras, em frente ao seu estabelecimento de bebidas �Bar Fórum�, numa área de 6,00 x 3,0 
metros (área de 18 m2), nos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2009. ------------------
---- 2. Pretende instalar um estrado de madeira, paralelo ao passeio, ocupando dois lugares de 
estacionamento, com a altura do lancil e as dimensões de 6,00 x 3,00 metros (18,00 m2), 
delimitado com pequenos prumos de madeira ligados com uma corda. ------------------------------
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Com esta ocupação da via pública, ficarão inutilizados dois lugares de estacionamento. --
---- 2. Assim sendo, deixo à consideração de V.ª Ex.ª a aprovação, ou não, da ocupação da via 
pública com mesas e cadeiras. ------------------------------------------------------------------------------ 

http://WWW.IFUNKD.COM
mailto:Sales@fundk.com.
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---- 3. Caso V.ª Ex.ª concorde, o espaço delimitado, bem como o estrado deverá ser conferido e 
aprovado pelos Serviços de Fiscalização desta Autarquia. ---------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento de ocupação da via 
pública com mesas e cadeiras, requerida pela firma Olindo Amaral, Ld.ª, junto do seu 
estabelecimento de bebidas �Bar Fórum�, sito em Nelas, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------
6.7.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE PRODUTOS ULTRACONGELADOS. LOCAL: RUA 
GAGO COUTINHO, N.º 69, EM NELAS. REQUERENTE: MARIA HELENA SOARES 
LOUREIRO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 03 de Abril de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de �Produtos 
ultracongelados�. Local: Rua Gago Coutinho, n.º 69, em Nelas. Requerente: Maria Helena 
Soares Loureiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Capítulo II, do Regulamento Municipal dos 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no 
Concelho de Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 
horas de todos os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º.  
do regulamento supracitado. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, de Segunda 
a Sexta, das 09:00 às 20:00 h, ao Sábado das 09:00 h às 13:00 h, com paragem para almoço das 
12:45 h às 14:45 h, e encerramento semanal ao Domingo. ---------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de produtos ultracongelados, sito na Rua Gago Coutinho, n.º 69, em Nelas, em 
que é requerente Maria Helena Soares Loureiro, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------------- 
6.8.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE PRONTO A VESTIR. LOCAL: LARGO ALEXANDRE 
HERCULANO, N.º 38, EM NELAS. REQUERENTE: RAUL CARLOS PAIS TAVARES 
� APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 03 de Abril de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de �Pronto a Vestir�. 
Local: Largo Alexandre Herculano, n.º 38, em Nelas. Requerente: Raul Carlos Pais Tavares. --- 
---- 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 
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Concelho de Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 
horas de todos os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º.  
do regulamento supracitado. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 09:00 às 
20:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h, e encerramento semanal ao 
Domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À consideração de Vª. Exª.�.---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de pronto a vestir, sito no Largo Alexandre Herculano, n.º 38, em Nelas, em 
que é requerente Raul Carlos Pais Tavares, 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 17 de Abril 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 4.589, de 07/04/2009 � �Café e Quiosque�, de Gameira e Gameira, 
Ld.ª, sito na Rua do Balneário, em Caldas da Felgueira, 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 4.538, de 07/04/2009 � �Pronto a Vestir Rossio 77�, sito na Rua 
Luís de Camões, n.º 14-r/c, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta das 
09:00 h às 19:00 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 
14:30 h e encerramento semanal ao domingo. ------------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 4.142, de 30/03/2009 � �Venda a retalho de produtos diversos�, de 
José Manuel Rodrigues, sito na Rua Sacadura Cabral, n.º 7, em Nelas, com o horário de 
funcionamento de segunda a sexta das 09:00 h às 19:00 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, 
sem paragem para almoço e encerramento semanal ao domingo. ------------------------------------- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª� ---------------------------------------------------------------------------- 
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---- 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.10.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 17 de Abril 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 4.318, de 02/04/2009 � �Café Restaurante�, de Isilda Maria 
Laranjeira Pina, sito na Rua das Casquilhas, n.ºs 18-22, em Santar, 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 4.818, de 14/04/2009 � �Mini Mercado�, de Francisco Pinto, sito na 
Rua Keil do Amaral, n.º 13, em Canas de Senhorim, 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 4.817, de 14/04/2009 � �Restaurante�, de António Fernando 
Coimbra Avelino, sito na Rua das Amoreiras, n.º 55, em Moreira, com o horário de 
funcionamento das 08:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ----- 
---- À consideração de V.ª Ex.ª� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.11.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 01 de Abril 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 
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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 4.054, de 27/03/2009 � �Aquecimento Central e Canalizações�, de 
Cristina Isabel Henriques dos Santos Ribeiro, sito na Rua Sacadura Cabral, Loja 1, em Nelas, 
com o horário de funcionamento de Segunda a Sexta, das 09:00 h às 19:00 h, aos sábados 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 4.057, de 27/03/2009 � �Loja Chinesa�, de Yin Dahai, sito no 
Largo Alexandre Herculano, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 20:00 h, 
com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e sem encerramento semanal. ------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 4.141, de 30/03/2009 � �Talho J. Coelho�, de João Manuel 
Henriques Coelho, sito na Rua Luís de Camões, n.ºs 8 e 10, com o horário de funcionamento de 
Segunda a Sexta das 08:30 h às 19:00 h, aos Sábados das 08:30 h às 13:00 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 4.153, de 30/03/2009 � �Escondidinho de Canas�, de Agostinho 
Jesus Coelho Amaral, sito na Rua Josefa Carlota, n.º 2, em Canas de Senhorim, com o horário 
de funcionamento das 07:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal à 
Segunda-Feira à tarde. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 4.195, de 31/03/2009 � �Venda e Reparações de 
Electrodomésticos�, de António Dias de Sá, sito na Rua Eng.º Carlos Raposo, em Folhadal, 
com o horário de funcionamento das 09:00 h às 20:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h 
às 14:30 h e encerramento semanal ao Domingo. -------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 4.056, de 27/03/2009 � �Estética�, de Marta Mendes Gomes, sito na 
Rua Gago Coutinho, n.º 7, em Nelas, com o horário de funcionamento das 10:00 h às 19:30 h, 
sem paragem para almoço e encerramento semanal à Segunda-Feira. -------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 4.059, de 27/03/2009 � �Pronto a Vestir�, de Maria Graciete 
Moreira Rafael Pais, sito na Rua da Fonte Nova, n.º 2, em Nelas, com o horário de 
funcionamento de Segunda a Sexta, das 09:00 h às 19:00 h, ao Sábado das 09:00 h às 13:00 h e 
encerramento semanal ao Domingo. ----------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 4.138, de 30/03/2009 � �Decorações Eurotellar�, sito na Rua do 
Comércio, n.º 136, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento de segunda a sexta 
das 09:30 h às 19:00 h, ao Sábado das 09:00 h às 13:00 h, com paragem para almoço das 12:30 
h às 14:30 h e com encerramento semanal ao Domingo. ------------------------------------------------ 
---- À consideração de V.ª Ex.ª� ---------------------------------------------------------------------------- 
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
7 - INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 
---- Não houve qualquer intervenção neste Período. ------------------------------------------------ 

 
ENCERRAMENTO 

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

A Presidente, 
 

_______________________________________ 
 

O Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, 
 

________________________________________ 


