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ACTA Nº. 12 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM TRINTA DE JUNHO 
DE DOIS MIL E NOVE 

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

 
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião ordinária anterior, realizada em 09 
de Junho de 2009, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para efeitos 
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 401.536,57 � (quatrocentos e um mil quinhentos 
e trinta e seis euros e cinquenta e sete cêntimos); - De operações extra orçamentais: 204.574,09 
� (duzentos e quatro mil quinhentos e setenta e quatro euros e nove cêntimos). -------------------- 
 

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

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

ORDEM DO DIA 
 

1 � OBRAS PÚBLICAS 
 
1.1.CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS EM 
CARVALHAL REDONDO � AQUISIÇÃO DE TERRENOS A JOSÉ LOURENÇO 
MARQUES PAIS � APROVAÇÃO 
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---- Presente uma informação, datada de 18 de Junho de 2009, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------ 
---- �Construção da Estação de Tratamento de Esgotos em Carvalhal Redondo. -------------------- 
---- Face à necessidade em adquirir terrenos para construção de uma Estação de Tratamento de 
Esgotos, em Carvalhal Redondo, para servir as habitações existentes na saída para Santar e no 
futuro outras zonas não servidas desta infra-estrutura e havendo um proprietário interessado em 
vender, solicito a V.ª Ex.ª autorização para adquirir os seguintes artigos matriciais: ---------------
---- - Artigo matricial 4606 � Rústico, sito em �Teixogueira�, na Freguesia de Carvalhal 
Redondo, Concelho de Nelas, com a área de dois mil e quatrocentos metros quadrados, 
confrontando a norte e nascente com Afonso Pinto Dias, sul com Daniel Mendes e poente com 
Agostinho Figueiredo Fidalgo; ----------------------------------------------------------------------------- 
---- - Artigo matricial 4609 � Rústico, sito em �Teixogueira�, na Freguesia de Carvalhal 
Redondo, Concelho de Nelas, com a área de mil e quatrocentos metros quadrados, confrontando 
a norte com Agostinho Figueiredo F. e Outro, nascente com Maria Augusta, sul com Albertino 
Calado e poente com Agostinho F. Fidalgo. -------------------------------------------------------------- 
---- O proprietário José Lourenço Marques Pais, contribuinte n.º 167962116, residente no Brasil 
e representado pelo seu procurador António Gomes da Costa, residente na Rua Direita, n.º 94, 
em Carvalhal Redondo, acordou vendê-los pelo preço total de 6.000,00 � (3.800 m2 x 1,58 �). -- 
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Atendendo à localização do terreno (conforme planta em anexo) e dado que o preço unitário 
se encontra dentro do praticado na zona, julga-se ser de aceitar o valor proposto. ------------------ 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª� ----------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição da totalidade dos terrenos atrás 
referidos, de que é proprietário José Lourenço Marques Pais, representado pelo seu procurador 
António Gomes da Costa, pela quantia de seis mil euros, necessário para a construção da 
Estação de Tratamento de Esgotos, em Carvalhal Redondo, bem como autorizar o respectivo 
pagamento, nos termos e de acordo com a informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.2.LIGAÇÃO DA ROTUNDA DAS EIRAS À E.N. N.º 234, EM NELAS � 
EXPROPRIAÇÃO � VICTOR MANUEL BORGES LOUREIRO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 25 de Maio de 2009, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------ 
---- �Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas ------------------------------------------ 
---- - Para abertura da Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas, estes Serviços 
contactaram o proprietário Victor Manuel Borges Loureiro, contribuinte n.º 112355439, 
residente na Rua Eurico do Amaral, 3520-050 Nelas, que acordou o seguinte: ------------------- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 
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 Vender uma parcela de terreno com 1.284 m2, na zona do campo de 
futebol, em Nelas, situado a norte da futura Ligação da Rotunda das 
Eiras à E.N. n.º 234, pelo valor de 6.856,56 �. -----------------------------
A aquisição desta parcela é para permuta com o proprietário Manuel 
Albuquerque Faria, que cederá a área necessária no seu terreno para a 
construção da nova estrada na condição de receber igual área na 
mesma zona. -------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
6.856,56 � Terreno  1.284 m2   5,34 � 6.856,56 � 

---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Atendendo a que os preços unitários se encontram dentro do praticado na zona, julga-se ser 
de aceitar os valores propostos. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição do terreno atrás referido, de 
que é proprietário Victor Manuel Borges Loureiro, pela quantia de seis mil oitocentos e 
cinquenta e seis euros e cinquenta e seis cêntimos, necessário para a construção da �Ligação da 
Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas�, bem como autorizar o respectivo pagamento, nos 
termos e de acordo com a informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. ---------- 
1.3.LIGAÇÃO DA ROTUNDA DAS EIRAS À E.N. N.º 234, EM NELAS � 
EXPROPRIAÇÃO � MANUEL ALBUQUERQUE FARIA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 18 de Junho de 2009, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas ------------------------------------------ 
---- - Para abertura da Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em Nelas, estes Serviços 
contactaram o proprietário Manuel Albuquerque Faria, residente em Carvalhal Bem Feito, 
Apartado 9 - 3520 Nelas, que acordou o seguinte: ------------------------------------------------------- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 

 Com a abertura da Ligação da Rotunda das Eiras à E.N. n.º 234, em 
Nelas, é ocupada na parcela do proprietário a área de 1.284 m2. --------
O proprietário aceita ceder o terreno necessário para a construção da 
estrada, sem qualquer indemnização pecuniária, nas seguintes 
condições: ----------------------------------------------------------------------- 
- Receber igual área, resultante de uma parcela a expropriar ao 
proprietário Victor Manuel Borges Loureiro, na mesma zona; ---------- 
- Reconstrução do muro existente em bloco. -------------------------------  

 
 
 
 
 
 
 
 

      
---- 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, expropriar uma parcela de terreno, com a área de 
1.284 m2, a Manuel Albuquerque Faria, para a obra em referência. Foi, ainda, deliberado, 
também por unanimidade, ceder ao proprietário deste terreno, como forma de pagamento, um 
terreno com a mesma área, expropriado a Victor Manuel Borges Loureiro e autorizar a  
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reconstrução do muro existente, em bloco, nos termos e de acordo com a informação do 
Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. ------------------------------------------------------------ 

 
2 � SUBSÍDIOS 

 
2.1.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE NELAS PARA APOIO À CONSTRUÇÃO DO 
QUARTEL � APROVAÇÃO 
---- Presente uma proposta de deliberação, datada de 30 de Junho de 2009 e apresentada pela 
Senhora Presidente da Câmara, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------
---- �Após vários anos de carência operacional das instalações dos Bombeiros Voluntários de 
Nelas, é com grande agrado que verifico que as obras de construção do novo quartel estão em 
fase adiantada de execução. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, como reconhecimento do prestígio e do desempenho operacional desta força de 
bombeiros e, na sequência dos compromissos assumidos com a Associação dos Bombeiros 
Voluntários de Nelas com vista a construção do novo quartel, por se tratar de uma infra-
estrutura de grande valor estratégico para a protecção civil municipal, proponho que seja feita a 
atribuição de um subsídio de 100 mil euros para dar cumprimento ao acordo estabelecido.� -----
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação atrás descrita, 
atribuindo um subsídio no valor de 100.000 euros, à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Nelas, para apoio às despesas com a construção do seu novo quartel. --------------   

 
3 � DIVERSOS 

 
3.1.NÚCLEO DÃO NELAS � AGRADECIMENTO � CONHECIMENTO 
---- Presente um ofício, datado de 15 de Junho de 2009, do Núcleo Dão Nelas, com sede na 
Vila, Freguesia e Concelho de Nelas, que a seguir se transcreve: ------------------------------------- 
---- �Câmara Municipal de Nelas, Dr.ª Isaura Pedro, Dr. Osvaldo Seixas ---------------------------- 
---- Agradecimento ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Vimos desta forma agradecer o transporte que nos foi cedido pela Câmara Municipal de 
Nelas para concretizar o evento esperado, há já algum tempo, ida de bicicleta a Fátima. ----------
---- Os nossos agradecimentos aos motoristas que nos acompanharam. ------------------------------ 
---- Agradecemos também o apoio que nos tem sido prestado e a boa vontade manifestada em 
ajudar-nos no futuro, principalmente no apoio daquele que vai ser o grande evento do ano para 
o �Núcleo Dão Nelas�, a �II Maratona Nelas Coração do Dão�, dia 6 de Setembro.� --------------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
3.2.PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE NELAS E A ASSOCIAÇÃO 
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANAS DE SENHORIM NO 
ÂMBITO DA VIGILÂNCIA FLORESTAL MÓVEL - APROVAÇÃO 
---- No âmbito da Vigilância Florestal Móvel, foi presente à reunião um protocolo, a celebrar 
entre o Município de Nelas e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas 
de Senhorim, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------ 
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----�PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE NELAS E A ASSOCIAÇÃO 
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANAS DE SENHORIM NO 
ÂMBITO DA VIGILÂNCIA FLORESTAL MÓVEL -------------------------------------------------- 
---- Preâmbulo ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Floresta é um Património essencial ao desenvolvimento sustentável de um país. No 
entanto, em Portugal, onde os espaços florestais constituem dois terços do território 
continental, tem-se assistido, nas últimas décadas, a uma perda da rentabilidade e 
competitividade da floresta portuguesa. ------------------------------------------------------------------ 
---- Conscientes de que os incêndios florestais constituem uma séria ameaça à floresta 
portuguesa, que compromete a sustentabilidade económica e social do país, urge abordar o 
problema. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A defesa da floresta contra incêndios, passa de forma essencial por uma política preventiva 
eficaz. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Ciente de que a prevenção e vigilância florestais devem ser efectuados por entidades que 
conheçam de forma profunda o espaço a vigiar e as suas características e que tenham um 
conhecimento cabal das zonas e períodos de risco, bem como das acções e medidas a efectivar 
em caso de necessidade de primeira intervenção. ------------------------------------------------------- 
---- O Município de Nelas em colaboração com as Corporações de Bombeiros do Concelho e 
depois de ouvidas as entidades legalmente envolvidas na Protecção Florestal nomeadamente a 
Guarda Nacional Republicana (GNR), Posto de Nelas e Posto de Canas de Senhorim, 
estabelece o presente Protocolo. --------------------------------------------------------------------------- 
---- A estratégia principal na prevenção dos incêndios florestais no Concelho assenta 
essencialmente no desenvolvimento de acções de vigilância dissuasora, procurando conjugar os 
meios, os recursos humanos e materiais das diversas entidades, tais como GNR, Corporações 
de Bombeiros e o Município de Nelas. ------------------------------------------------------------------- 
---- Como a GNR é a entidade responsável por toda a vigilância no Concelho importa ter e dar 
conhecimento de iniciativas e percursos para que se possam consertar estratégias e desenvolver 
planos de vigilância conjuntos, sem a existência de duplicação de tarefas. --------------------------
---- Cláusula Primeira � Objectivo e Âmbito ------------------------------------------------------------
---- O presente protocolo pretende estabelecer um conjunto de linhas de acção e medidas 
tendentes a criar no Concelho uma efectiva rede de protecção da floresta contra incêndios. -----
---- Cláusula Segunda � Actividades a Desenvolver ----------------------------------------------------
---- 1. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim doravante 
(AHBVCS) terá a responsabilidade de vigilância móvel utilizando para o efeito uma viatura 
com reservatório de água e uma tripulação de 4 (quatro) elementos, Equipas de Vigilância 
Móvel Municipal (EVMM). Estas equipas vão operar em 2 (dois) turnos de 5 (cinco) horas 
cada entre as 9:00H (nove) e as 14:00H (catorze) (Turno 1) e entre as 14:00H (catorze) e as 
19:00H (dezanove) (Turno 2) no período compreendido entre 1 de Julho e 30 de Setembro. ----
---- 2. Será preparado pelo Comando da AHBVCS um Plano de Rotas de Vigilância a efectuar 
na sua Área de Actuação Própria (AAP), com base na Carta de Risco do Concelho de Nelas e 
na avaliação de Risco de Incêndio face às condições meteorológicas. -------------------------------
---- 3. As EVMM têm como principais responsabilidades a identificação de focos de incêndio 
nascentes no Concelho de Nelas e a sua actuação imediata. Para o efeito vão estar munidos de 
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equipamento de Protecção Individual e viatura com equipamento de Combate a Incêndios 
Florestais. Podem ainda, em caso de necessidade e força maior, participar em acções de 
patrulhamento e rescaldo em zonas onde tenham existido incêndios de média e grande 
dimensão, por indicação directa do Comando, com conhecimento do Município de Nelas e da 
GNR. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. As equipas vão estar de forma sistemática em vigilância de acordo com o Plano de 
Rotas, passando apenas pelo Quartel para se efectuar a troca de Turnos. ----------------------------
---- - a) Ao ser detectado qualquer foco de incêndio é de imediato notificado o Quartel da 
AHBVCS onde vão estar de forma permanente uma equipa de combate a incêndios (ECIN) e 
uma equipa de logística e apoio ao combate (ELAC) e o Serviço Municipal de Protecção Civil. 
---- - b) Uma vez chegada a ECIN ao local e em função da situação dará ordem de 
desmobilização à EVMM que irá continuar a sua viagem em função do seu Plano de Rotas. ----
---- 5. A AHBVCS tem obrigatoriamente de apresentar junto do Município de Nelas, em cada 
sexta-feira os trajectos diários, bem como um relatório semanal das acções desenvolvidas nesse 
período. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Terceira � Município de Nelas. ------------------------------------------------------------
---- 1. O Município de Nelas, para comparticipação das despesas com o Plano de Prevenção 
agora Protocolado, atribui à AHBVCS o valor de 7.500 � (sete mil e quinhentos euros). ---------
---- 2. O Município de Nelas fica responsável pela divulgação da criação e funcionamento 
destas equipas em Cartaz e/ou eventual Boletim Municipal dedicado ao efeito. -------------------
---- 3. O Município de Nelas poderá a qualquer momento verificar a efectiva realização do 
trabalho de vigilância previsto, conferindo �in loco� o cumprimento das rotas definidas. --------
---- 4. O Município de Nelas elaborará e distribuirá em coordenação com os Corporações de 
Bombeiros Voluntários do Concelho material de divulgação dos quais constem informação de 
Segurança/Prevenção, contactos de emergência, pequeno Manual de actuação em caso de 
Incêndio Florestal, legislação sobre a queima de sobrantes e formas de actuação, bem como 
medidas de carácter preventivo. --------------------------------------------------------------------------- 
---- 5. O Município de Nelas fornecerá os Kit´s com as cartas topográficas onde se encontram 
devidamente localizadas as infra-estruturas florestais (Pontos de Água, Caminhos Florestais, 
Bocas-de-incêndio)�.-----------------------------------------------------------------------------------------
---- Este Protocolo vai ser assinado pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, pelo Senhor 
Presidente da Direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas de 
Senhorim e pelo Senhor Comandante dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim. ------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo atrás descrito, a celebrar entre o 
Município de Nelas e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas de 
Senhorim, no âmbito da vigilância florestal móvel. ---------------------------------- -------------------
3.3.PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE NELAS E A ASSOCIAÇÃO 
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE NELAS NO ÂMBITO DA 
VIGILÂNCIA FLORESTAL MÓVEL � APROVAÇÃO 
---- No âmbito da Vigilância Florestal Móvel, foi presente à reunião um protocolo, a celebrar 
entre o Município de Nelas e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
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----�PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE NELAS E A ASSOCIAÇÃO 
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE NELAS NO ÂMBITO DA 
VIGILÂNCIA FLORESTAL MÓVEL ------------------------------------------------------------------- 
---- Preâmbulo ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Floresta é um Património essencial ao desenvolvimento sustentável de um país. No 
entanto, em Portugal, onde os espaços florestais constituem dois terços do território 
continental, tem-se assistido, nas últimas décadas, a uma perda da rentabilidade e 
competitividade da Floresta portuguesa. ------------------------------------------------------------------
---- Conscientes de que os incêndios florestais constituem uma séria ameaça à floresta 
portuguesa, que compromete a sustentabilidade económica e social do país, urge abordar o 
problema. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Defesa da Floresta contra incêndios, passa de forma essencial por uma política 
preventiva eficaz. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ciente de que a prevenção e vigilância florestais devem ser efectuados por entidades que 
conheçam de forma profunda o espaço a vigiar e as suas características e que tenham um 
conhecimento cabal das zonas e períodos de risco, bem como das acções e medidas a efectivar 
em caso de necessidade de primeira intervenção. -------------------------------------------------------
---- O Município de Nelas em colaboração com as Corporações de Bombeiros do Concelho e 
depois de ouvidas as entidades legalmente envolvidas na Protecção Florestal nomeadamente a 
Guarda Nacional Republicana (GNR), Posto de Nelas e Posto de Canas de Senhorim, 
estabelece o presente Protocolo. --------------------------------------------------------------------------- 
---- A estratégia principal na prevenção dos incêndios florestais no Concelho assenta 
essencialmente no desenvolvimento de acções de vigilância dissuasora, procurando conjugar os 
meios, os recursos humanos e materiais das diversas entidades, tais como GNR, Corporações 
de Bombeiros e o Município de Nelas. ------------------------------------------------------------------- 
---- Como a GNR é a entidade responsável por toda a vigilância no Concelho importa ter e dar 
conhecimento de iniciativas e percursos para que se possam consertar estratégias e desenvolver 
planos de vigilância conjuntos, sem a existência de duplicação de tarefas. --------------------------
---- Cláusula Primeira � Objectivo e Âmbito ------------------------------------------------------------
---- O presente protocolo pretende estabelecer um conjunto de linhas de acção e medidas 
tendentes a criar no Concelho uma efectiva rede de protecção da floresta contra incêndios. -----
---- Cláusula Segunda � Actividades a Desenvolver ----------------------------------------------------
---- 1. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas doravante (AHBVN) 
terá a responsabilidade de vigilância móvel utilizando para o efeito uma viatura com 
reservatório de água e uma tripulação de 4 (quatro) elementos, Equipas de Vigilância Móvel 
Municipal (EVMM). Estas equipas vão operar em 2 (dois) turnos de 5 (cinco) horas cada, entre 
as 9:00H (nove) e as 14:00H (catorze) (Turno 1) e entre as 14:00H (catorze) e as 19:00H 
(dezanove) (Turno 2), no período compreendido entre 1 de Julho e 30 de Setembro. -------------
---- 2. Será preparado pelo Comando da AHBVN um Plano de Rotas de vigilância a efectuar na 
sua Área de Actuação Própria (AAP), com base na Carta de Risco do Concelho de Nelas e na 
avaliação de Risco de Incêndio face às condições meteorológicas. ----------------------------------- 
---- 3. As EVMM têm como principais responsabilidades a identificação de focos de incêndio 
nascentes no Concelho de Nelas e a sua actuação imediata. Para o efeito vão estar munidos de 
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equipamento de Protecção Individual e viatura com equipamento de Combate a Incêndios 
Florestais. Podem ainda, em caso de necessidade e força maior, participar em acções de 
patrulhamento e rescaldo em zonas onde tenham existido incêndios de média e grande 
dimensão, por indicação directa do Comando, com conhecimento do Município de Nelas e da 
GNR. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. As equipas vão estar de forma sistemática em vigilância de acordo com o Plano de 
Rotas, passando apenas pelo Quartel para se efectuar a troca de Turnos. ----------------------------
---- - a) Ao ser detectado qualquer foco de Incêndio é de imediato notificado o Quartel da 
AHBVN onde vão estar de forma permanente uma equipa de combate a incêndios (ECIN) e 
uma equipa de logística e apoio ao combate (ELAC) e o Serviço Municipal de Protecção Civil. 
---- - b) Uma vez chegada a ECIN ao local e em função da situação dará ordem de 
desmobilização à EVMM que irá continuar a sua viagem em função do seu Plano de Rotas. ----
---- 5. A AHBVN tem obrigatoriamente de apresentar junto do Município de Nelas, em cada 
sexta-feira os trajectos diários, bem como um relatório semanal das acções desenvolvidas nesse 
período. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Cláusula Terceira � Município de Nelas ------------------------------------------------------------- 
---- 1. O Município de Nelas, para comparticipação das despesas com o Plano de Prevenção 
agora Protocolado, atribui à AHBVN o valor de 7.500 � (sete mil e quinhentos euros). ----------
---- 2. O Município de Nelas fica responsável pela divulgação da criação e funcionamento 
destas equipas em Cartaz e/ou eventual Boletim Municipal dedicado ao efeito. -------------------
---- 3. O Município de Nelas poderá a qualquer momento verificar a efectiva realização do 
trabalho de vigilância previsto, conferindo �in loco� o cumprimento das rotas definidas. --------
---- 4. O Município de Nelas elaborará e distribuirá, em coordenação com os Corporações de 
Bombeiros Voluntários do Concelho, material de divulgação dos quais constem informação de 
Segurança/Prevenção, contactos de emergência, pequeno Manual de actuação em caso de 
Incêndio Florestal, legislação sobre a queima de sobrantes e formas de actuação, bem como 
medidas de carácter preventivo. --------------------------------------------------------------------------- 
---- 5. O Município de Nelas fornecerá os Kit´s com as cartas topográficas onde se encontram 
devidamente localizadas as infra-estruturas florestais (Pontos de Água, Caminhos Florestais, 
Bocas-de-incêndio).�. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- Este Protocolo vai ser assinado pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, pelo Senhor 
Presidente da Direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas e pelo 
Senhor Comandante dos Bombeiros Voluntários de Nelas. ------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo atrás descrito, a celebrar entre o 
Município de Nelas e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas, no 
âmbito da vigilância florestal móvel. --------------------------------------------------------------------- 
3.4.PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE NELAS E O 
ACADÉMICO BASKET CLUBE DE NELA.S � REVISÃO � APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício, datado de 3 de Junho de 2009, do Académico Basket Clube de Nelas, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Autorização de cedência temporária do espaço Sede do ABC ------------------------------------
---- No seguimento da reunião realizada com V.ª Ex.ª e conforme o estabelecido, venho, por 
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este meio, formalizar a solicitação que expusemos à Senhora Presidente. ---------------------------
---- A Sede do ABC de Nelas é um espaço da autarquia cedido ao clube, aprovado em reunião 
de vereação, que resultou na celebração de um protocolo no qual a autarquia cede o espaço para 
sede social do ABC enquanto este tiver existência activa. ----------------------------------------------
---- Na segunda quinzena do mês de Maio, o clube teve uma proposta para se realizar formação 
em parte do espaço que é a sua sede social. ---------------------------------------------------------------
---- Obviamente que é uma oportunidade soberana para o clube realizar um encaixe financeiro 
sempre indispensável para o quotidiano de uma associação. -------------------------------------------
---- Face ao exposto, solicitamos a V.ª Ex.ª autorização para cedermos temporariamente parte 
do espaço, no intuito maior de realizarmos receita que, esperamos, venha a contribuir para 
equiparmos o almejado �Centro de Estudos�. ------------------------------------------------------------
---- Presente também uma Proposta de Deliberação apresentada pelo Senhor Vice-Presidente da 
Câmara, Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, que a seguir e transcreve: -------------------
---- �Por protocolo assinado em 11 de Maio de 2005, a Câmara Municipal de Nelas e o 
Académico Basket Clube de Nelas, acordaram condições para a cedência da utilização das salas 
do 2.º andar do Edifício do Tribunal, em Nelas. --------------------------------------------------------- 
---- Na cláusula 3.ª desse protocolo ficou definido que a finalidade deste protocolo era 
exclusivamente a de o ABC instalar nas referidas salas os seus serviços e sede social. ------------
---- Pretende agora o ABC de Nelas rentabilizar parte do espaço através da cedência para a 
realização de acções de formação. ------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, atendendo a que: -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A cedência pelo ABC do espaço em nada prejudica o seu bom funcionamento e a 
qualidade da prática desportiva que promove e que é o seu objectivo último, nomeadamente ao 
nível da formação desportiva de jovens; ------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Tem sido defendido por este Executivo a necessidade de os clubes e associações criarem 
mecanismos que lhes permitam ganhar autonomia financeira; -----------------------------------------
---- 3. A eventual cedência do espaço para fins diversos dos previstos no protocolo pode 
constituir violação à referida cláusula 3.ª e, como tal, provocar a cessação imediata do protocolo 
nos termos da cláusula 4.ª do mesmo. --------------------------------------------------------------------- 
---- Propõe-se à Câmara a alteração da Cláusula 3.ª do Protocolo assinado, no sentido de a 
mesma passar a ter a seguinte redacção: ------------------------------------------------------------------- 
---- �O ABC de Nelas compromete-se a respeitar e fazer cumprir a finalidade deste Protocolo, 
que é o de o ABC de Nelas instalar nas referidas salas os seus serviços e sede social. Podendo 
realizar nas mesmas outras actividades que a sua direcção considere relevantes para o bom 
desempenho das funções que lhe estão estatutariamente atribuídas, nomeadamente a cedência 
temporária do espaço a terceiros.� ------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas explicou o assunto, 
realçando que com esta proposta de alteração ao protocolo já existente, o Académico Basket 
Clube de Nelas passaria a ser mais autónomo financeiramente. --------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de deliberação apresentada pelo 
Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas e aprovar a 
nova redacção da Cláusula 3.ª do Protocolo celebrado entre o Município de Nelas e o 
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Académico Basket Clube de Nelas, aprovado em reunião de 11 de Maio de 2005, nos termos e 
de acordo com a referida proposta de deliberação. ------------------------------------------------------   
 

4 � CONTABILIDADE 
 

4.1.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 15 e 16 e às Grandes Opções do Plano para o ano de 2009, n.ºs 15 e 16, as quais 
ficam anexas a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------ 
 

5 - OBRAS PARTICULARES 
 
5.1.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 
5.1.1.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 01 e 19 de Junho de 2009, a qual fica anexa à acta (Anexo II), fazendo dela parte 
integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO   
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a licenças e autorizações de construção e utilização emitidas no período compreendido 
entre 01 e 19 de Junho de 2009, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo dela parte 
integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES 
HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, ENTRADOS NOS 
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos e autorizações administrativas de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados nos Serviços de 
Urbanização e Edificação no período compreendido entre 01 e 19 de Junho de 2009, a qual fica 
anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------
5.2.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 
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D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, COM 
POSTERIORES ALTERAÇÕES � APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a relação elaborada pelo Sector de Obras 
Particulares referente a alvarás de licenças, autorizações e recibos de admissão de comunicação 
prévia, ou suas prorrogações, caducadas, precedidas de audiência prévia, nos termos da alínea 
d), do número 3, do artº. 71º., do Dec.Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com posteriores 
alterações, no período compreendido entre 01 e 19 de Junho de 2009, a qual fica anexa à acta 
(Anexo V), fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------
5.3.LICENÇA DE PUBLICIDADE � FESTAS DO CONCELHO DE CARREGAL DO 
SAL. LOCAL: NELAS. REQUERENTE: MUNICÍPIO DE CARREGAL DO SAL � 
APROVAÇÃO 
---- Presente o ofício n.º 02377, datado de 21 de Maio de 2009, da Câmara Municipal de 
Carregal do Sal, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Divulgação das Festas do Concelho -------------------------------------------------------------------
---- As Festas do Concelho constituem um cartaz promocional do Município de Carregal do Sal, 
no qual a Câmara Municipal tem tido ao longo dos anos uma atenção e apoio especial. -----------
---- Nestes termos, todos os contributos são essenciais para o bom êxito da iniciativa, pelo que a 
pedido da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal, entidade 
organizadora, permito-me solicitar os bons ofícios de V.ª Ex.ª de modo a que através da 
afixação de cartazes, o evento possa ser divulgado na área do Município de que mui digna 
Presidente, sem pagamento de taxas de licença, a partir do dia 01 de Julho de 2009. --------------
---- Estou, desde já, imensamente grato por toda a atenção dispensada e aguardo a informação, 
pela mesma via, do que entenda por conveniente.� ------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação, datada de 04 de Junho de 2009, dos Serviços Técnicos 
de Obras, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------- 
---- �Licença de Publicidade � Festas do Concelho. Registo n.º 6941, de 25/05/2009. Local: 
Nelas. Requerente: Município de Carregal do Sal. ------------------------------------------------------- 
---- I. Solicitação do Requerente: --------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Foi solicitado autorização para instalação de cartazes promocionais de divulgação das 
Festas do Concelho a partir de 01/07/2009. --------------------------------------------------------------- 
---- II. Enquadramento Legal: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. 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. ------------
---- 2. Nos termos do artigo 8.º deste Regulamento estão isentos de licença os anúncios de 
organismos públicos, de instituições de solidariedade social, de cooperativas e de outras 
instituições sem fins lucrativos, desde que relativos à actividade que prossigam. -------------------
---- III. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Assim sendo, deixo à consideração de V.ª Ex.ª a aprovação ou não da publicidade a partir 
do dia 01/07/2009. Caso V.ª Ex.ª concorde, os Serviços Técnicos deverão estar presentes 
quando da montagem. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Mais informo que não é permitido a afixação de publicidade em árvores e espaços 
verdes, candeeiros, postes de iluminação pública e elementos de mobiliário urbano ou nos 
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lugares onde seja prejudicada a visibilidade de placas toponímicas e dos sinais de trânsito, o 
acesso e as vistas de edifícios vizinhos, quando no mesmo local exista já inscrita ou afixada 
qualquer mensagem publicitária do mesmo titular. ------------------------------------------------------ 
---- 3. Decorrido o evento publicitado, a não remoção do suporte publicitário constitui contra-
ordenação punível com coima, de acordo com o n.º 4, do art.º 47.º, do Regulamento. -------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento de publicidade para 
colocação de cartazes promocionais de divulgação das Festas do Concelho de Carregal do Sal, 
sem pagamento de taxas, em que é requerente a Câmara Municipal de Carregal do Sal, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------ 
5.4.PEDIDO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM MESAS E CADEIRAS. 
LOCAL: NELAS. REQUERENTE: OLINDO AMARAL, LD.ª � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 04 de Junho de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ocupação da via pública com mesas e cadeiras. Registo n.º 7.514, de 04/06/2009. Local: 
Nelas. Requerente: Olindo Amaral, Ld.ª. ------------------------------------------------------------------ 
---- 1. O requerente vem solicitar autorização para ocupação da via pública, com mesas e 
cadeiras, numa extensão de 25,00 m2, nos meses de Junho, Julho e Agosto, em frente ao seu 
estabelecimento de restauração e bebidas, �Café Sárita�, no Largo de Santo António � Loja A, 
conforme indicado em fotografia anexa. ------------------------------------------------------------------ 
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Assim, não vejo inconveniente ao deferimento do pedido de ocupação da via pública, 
com mesas e cadeiras, numa área de 25,00 m2, devendo a esplanada ser devidamente delimitada 
e desde que a mesma não prejudique a circulação das pessoas. ----------------------------------------
---- 2. Mais informo que os Serviços de Fiscalização deverão estar presentes quando da 
ocupação da esplanada. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. Caso pretenda instalar um estrado, deverá previamente indicar quais os materiais, cores, 
esquema construtivo e vedação a utilizar, e posteriormente, os Serviços Municipais deverão 
estar presentes durante a montagem. ----------------------------------------------------------------------- 
---- 4. Nos termos do artigo 9.º do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos no Concelho de Nelas, as esplanadas só poderão funcionar até às 24,00 horas 
de todos os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª� ----------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do licenciamento de ocupação 
da via pública com mesas e cadeiras, requerida pela firma Olindo Amaral, Ld.ª, junto do seu 
estabelecimento de restauração e bebidas �Café Sárita�, sito em Nelas, nos termos e de acordo 
com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------
5.5.PEDIDO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM MESAS E CADEIRAS. 
LOCAL: NELAS. REQUERENTE: LUIS FERNANDO T. BERNARDINO � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 03 de Junho de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
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---- �Ocupação da via pública com mesas e cadeiras. Registo n.º 7.390, de 03/06/2009. Local: 
Nelas. Requerente: Luis Fernando T. Bernardino. ------------------------------------------------------- 
---- 1. O requerente vem solicitar autorização para ocupação da via pública, com mesas e 
cadeiras, numa extensão de 5,00 m2, nos meses de Junho e Julho, em frente ao seu 
estabelecimento de bebidas, �Bar da CP�, conforme indicado em planta anexa. --------------------
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Assim, não vejo inconveniente ao deferimento do pedido de ocupação da via pública, 
com mesas e cadeiras, numa área de 5,00 m2, devendo a esplanada ser devidamente delimitada 
e desde que a mesma não prejudique a circulação das pessoas. ----------------------------------------
---- 2. Mais informo que os Serviços de Fiscalização deverão estar presentes quando da 
ocupação da esplanada. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. Caso pretenda instalar um estrado, deverá previamente indicar quais os materiais, cores, 
esquema construtivo e vedação a utilizar, e posteriormente, os Serviços Municipais deverão 
estar presentes durante a montagem. ----------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do licenciamento de ocupação 
da via pública com mesas e cadeiras, requerida por Luis Fernando T. Bernardino, junto do seu 
estabelecimento de bebidas �Bar da CP�, sito em Nelas, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
5.6.PEDIDO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM MESAS E CADEIRAS. 
LOCAL: CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: MARIA ESTER T. RODRIGUES 
ANDRADE � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 03 de Junho de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ocupação da via pública com mesas e cadeiras. Registo n.º 7.350, de 02/06/2009. Local: 
Canas de Senhorim. Requerente: Maria Ester T. Rodrigues Andrade. -------------------------------- 
---- 1. O requerente vem solicitar autorização para ocupação da via pública, com mesas e 
cadeiras, numa extensão de 20,00 m2, nos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro, em frente 
ao seu estabelecimento de bebidas, �Café Canense�, conforme indicado em planta anexa. -------
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1. Assim, não vejo inconveniente ao deferimento do pedido de ocupação da via pública, 
com mesas e cadeiras, numa área de 20,00 m2, devendo a esplanada ser devidamente delimitada 
e desde que a mesma não prejudique a circulação das pessoas. ----------------------------------------
---- 2. Mais informo que os Serviços de Fiscalização deverão estar presentes quando da 
ocupação da esplanada. -------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. Caso pretenda instalar um estrado, deverá previamente indicar quais os materiais, cores, 
esquema construtivo e vedação a utilizar, e posteriormente, os Serviços Municipais deverão 
estar presentes durante a montagem. ----------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do licenciamento de ocupação 
da via pública com mesas e cadeiras, requerida por Maria Ester T. Rodrigues Andrade, junto do 
seu estabelecimento de bebidas �Café Canense�, sito em Canas de Senhorim, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------------
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5.7.LICENCIAMENTO ADMINISTRATIVO � CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO 
MULTIFAMILIAR. LOCAL DA OBRA: NELAS. REQUERENTE: FLORIDO E 
FILHOS � COMÉRCIO INTERNACIONAL, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 04 de Junho de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Licenciamento Administrativo � Construção de edifício multifamiliar. Processo n.º 
02/2005. Requerente: Florido e Filhos � Comércio Internacional, Ld.ª. Local da obra: Nelas. ----
---- I. Pretensão: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. Em 04/01/2005, com registo de entrada n.º 22, o requerente propõe a construção de um 
prédio multifamiliar, com 55 apartamentos, num terreno que possui, sito ao Areal, na Vila e 
Freguesia de Nelas, com a área de 6.506,00 m2. --------------------------------------------------------- 
---- 2. No seguimento de reuniões com estes Serviços Técnicos e após registo definitivo da 
certidão de registo predial, a empresa requerente, com nova denominação �J. Florido � 
Comércio Internacional, Ld.ª�, apresentou a certidão predial na Conservatória de Nelas n.º 
3453, com a descrição do artigo matricial rústico n.º 5012, com a área de terreno com 6.506,00 
m2, apresentou ainda uma nova proposta para o projecto de arquitectura e alguns projectos de 
especialidades (ITED, água e esgotos, comportamento térmico, estabilidade e de instalações 
eléctricas). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. Esta nova proposta do projecto de arquitectura contempla igualmente os 55 
apartamentos, destinados a habitação, havendo uma alteração do formato dos 5 blocos 
habitacionais. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Instrução do processo (n.º 11.º, da Portaria n.º 232/2009, de 11/03): - Está conforme; ----
---- III. Apreciação do projecto de arquitectura (n.º 1, do artigo 20.º, do D.L. n.º 555/99, de 
16/12, com posteriores alterações): ------------------------------------------------------------------------ 
---- - a) Conformidade com o Regulamento do PDM de Nelas: ---------------------------------------
---- A pretensão localiza-se em Espaço Urbano 1 (Vila de Nelas), zona residencial R1, de 
acordo com a Secção II, do Título III, conjugada com a alínea a), do ponto 5, do artigo 28.º, do 
Regulamento do PDM de Nelas, aprovado em Resolução do Conselho de Ministros n.º 66/93 � 
Está conforme; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - b) Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública � Está conforme; -----------
---- - c) Aspecto exterior, inserção urbana, paisagística � Está conforme; ----------------------------
---- - d) Outras normas e regulamentos em vigor � Está conforme; -----------------------------------
---- - e) Outras informações relevantes: Enquadramento legal: ----------------------------------------
---- 1. Nos termos do artigo 6.º, da Lei n.º 60/2007, de 04/09 � Regime transitório: ----------------
---- 1.1. � Às obras de edificação e às operações de loteamento, obras de urbanização e 
trabalhos de remodelação de terrenos cujo processo de licenciamento decorra na respectiva 
Câmara Municipal à data da entrada em vigor do presente diploma é aplicável o regime 
anteriormente vigente (D.L. n.º 555/99, de 16/12, com a redacção do D.L. n.º 177/2001, de 
04/06), sem prejuízo do disposto no número seguinte. -------------------------------------------------- 
---- 1.2 � A requerimento do interessado, o Presidente da Câmara Municipal pode autorizar que 
aos procedimentos em curso se aplique o regime constante do presente diploma, determinando 
qual o procedimento prévio a que o procedimento fica sujeito, tendo em conta o disposto nos 
artigos 4.º e 6.º. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- 2. Assim sendo, visto que até à data o interessado não solicitou a transição para a Lei n.º 
60/2007, de 04/09, de acordo com o artigo 11.º, do D.L. n.º 555/99, de 16/12, com a redacção 
do D.L. n.º 177/2001, de 04/06; ----------------------------------------------------------------------------
---- IV. Na análise do processo verificou-se que o acesso pela Av.ª Prof. Fortunato de Almeida 
poderia originar o ponto de conflito rodoviário, não se revelando uma situação aconselhável. 
Assim, no dia 24/03/2009, com registo de entrada n.º 3.931, a empresa requerente solicitou a 
aprovação de um pedido de permuta de uma parcela de terreno, de forma a melhorar a 
acessibilidade do empreendimento. ------------------------------------------------------------------------ 
---- Propõe a permuta de um terreno com 896,00 m2 por um terreno municipal com 295,00 m2, 
no qual se propõe a execução de um arranjo exterior, às suas expensas, condicionado à 
aprovação do projecto. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- V. Conclusão: Salvo melhor opinião, caso V.ª Ex.ª concorde com a proposta de permuta, o 
presente projecto de arquitectura encontra-se em condições de ser deferido. ------------------------
---- - Mais informo que o levantamento do alvará de construção está condicionado à 
apresentação da caução no valor de 14.409,95 �, de forma a garantir a execução do arranjo 
exterior das parcelas a permutar. --------------------------------------------------------------------------- 
---- VI. Mais informo que o requerente deverá apresentar os projectos de engenharia das 
especialidades assinalados, no prazo máximo de seis meses, de acordo com o n.º 11.º, da 
Portaria n.º 232/2008, de 11/03: ---------------------------------------------------------------------------- 
---- - Projecto de arranjos exteriores; - Projecto de segurança contra incêndios; - Esquema de 
ventilação e exaustão de fumos; - Termos de responsabilidade pela elaboração dos projectos 
acima mencionados; - Termo de responsabilidade pela direcção técnica da obra. ------------------
---- VII. Enviar o projecto de instalações eléctricas para a CERTIEL, para emitir parecer. -------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
---- A pedido da Senhora Presidente da Câmara o Senhor Eng.º Luís de Almeida prestou alguns 
esclarecimentos sobre o assunto. --------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento administrativo, referente à 
construção de edifício multifamiliar, sito em Nelas, processo n.º 02/2005, em que requerente a 
firma Florido e Filhos � Comércio Internacional, Ld.ª, bem como aprovar a proposta de 
permuta de terrenos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - 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 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, 
_______________________________________ 



 
Fls.__________ 

Reunião de 30-06-2009 
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O Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, 

________________________________________ 


