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ACTA Nº. 5 
                                       ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL               

DE NELAS, REALIZADA EM ONZE DE MARÇO DE DOIS 
MIL E OITO 

 
---- Aos onze dias do mês de Março do ano de dois mil e oito, nesta Vila de Nelas e edifício dos 
Paços do Município, reuniu pelas quinze horas, a Câmara Municipal de Nelas, sob a presidência 
da Senhora Presidente da Câmara Dra. Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, 
estando presentes os Senhores Vereadores Dr.ª Natália Henriques Coelho, Dr. José Manuel 
Borges da Silva, 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 Adelino José Borges 
Amaral. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, com três votos favoráveis, da Senhora Presidente da 
Câmara Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro e dos Senhores Vereadores Dr. 
Manuel da Conceição Marques e Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas e três abstenções, 
dos Senhores Vereadores Dr. José Manuel Borges da Silva, Dr.ª Natália Henriques Coelho e 
Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues, a acta da reunião ordinária pública anterior, 
realizada em 26 de Fevereiro de 2008, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da 
reunião, para efeitos imediatos. -----------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva apresentou a declaração de voto, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------
---- �A minha abstenção na acta da reunião anterior fica a dever-se à imprecisão constante no 
texto da mesma a fls. 17, quando refere que a alegada confusão gerada e que levou à evacuação 
da sala naquele momento. -----------------------------------------------------------------------------------
---- Tal confusão e evacuação efectivamente ocorridas ficaram a dever-se à manifestação de 
alguns dirigentes desportivos presentes (em particular Manuel Mena, do S. C. Santar e Sr. 
Jorge, do GDR de Canas de Senhorim) a propósito do dever e obrigação dos clubes em 
apresentarem à Câmara Municipal os seus planos de actividades e documentos de prestação de 
contas anualmente (na sequencia, aliás, de uma deliberação de Câmara de Abril de 2006 e que 
foi referida), dever que o Vereador Dr. Manuel Marques disse não compreender e que os 
vereadores do PS exigindo tal apresentação daqueles documentos estariam a desconfiar da 
seriedade e honestidade dos dirigentes desportivos (isso não obstante o mesmo vereador ter 
votado favoravelmente, como lhe foi lembrado, a referida deliberação de Abril de 2006 onde tal 
era exigido). ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Mais foi referido a propósito do tema pelos dirigentes do GDR de Canas de Senhorim que 
tinham até muito orgulho em terem as contas e contabilidade em ordem e que eles próprios é 
que faziam questão em apresentar os documentos à Câmara Municipal. -----------------------------
---- Em resumo e claramente, o Sr. Vereador Manuel Marques �instigou�os dirigentes presentes 
à confusão aproveitando-se do estado de necessidade destes em que lhes fosse aprovado um 
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subsídio extraordinário para a aquisição de uma viatura para o(s) respectivo(s) clube(s), 
aproveitando-se do esforço, empenho e dedicação dos referidos dirigentes à actividade 
associativa.� ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques requereu à Senhora Presidente da 
Câmara para que fosse enviada fotocópia da declaração atrás descrita aos Senhores Presidentes 
das Direcções do Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim e do Sporting Clube de 
Santar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 99.184,70 � (noventa e nove mil cento e oitenta e 
quatro euros e setenta cêntimos); - De operações extra orçamentais: 125.049,37 � (cento e vinte 
e cinco mil quarenta e nove euros e trinta e sete 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 
 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva lembrou que na última reunião de 
Câmara tinha solicitado documentos referentes à construção de duas salas de aula na Escola EB 
2,3 Dr. Fortunato de Almeida, em Nelas. -----------------------------------------------------------------
---- Seguidamente, o referido Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva leu uma 
declaração, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------
---- �Novo Mapa Judiciário e Extinção da Comarca de Nelas ------------------------------------------
---- Pelas razões expostas quer na reunião anterior quer na posição pública que distribuí à 
população do concelho, reafirmo aqui a minha frontal discordância quanto à aceitação de uma 
proposta de lei, que se encontra em discussão e que prevê a extinção da Comarca de Nelas 
fazendo perigar a curto/médio prazo a própria existência do Tribunal em Nelas. -------------------
---- Nesse sentido exorto a Sra. Presidente da Câmara e restantes membros da Câmara a uma 
tomada de posição pública que claramente mostra essa discordância quanto à possibilidade de 
extinção da nossa Comarca de Nelas em sentido semelhante ao manifestado pelos membros da 
Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- Salvo o devido respeito por diverso entendimento dizer que se quer manter o Tribunal e 
aceitar a extinção da Comarca é não defender como a cada um de nós compete a manutenção do 
próprio Tribunal.� --------------------------------------------------------------------------------------------
---- Anexo a esta declaração encontra-se um Comunicado datado de 28 de Fevereiro de 2008, 
do referido Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva, que a seguir se transcreve: ------
---- �A Câmara de Nelas não pode aceitar a extinção da Comarca de Nelas -------------------------
---- Caras(os) Munícipes: ------------------------------------------------------------------------------------
----- De surpresa, sem qualquer discussão pública e com o secretismo a que o Concelho de 
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Nelas já se vem infelizmente habituando, a Sra. Presidente da Câmara fez aprovar na reunião de 
Câmara de 12 de Fevereiro de 2008 uma moção de apoio e elogio à Proposta Governativa de 
Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais e novo Mapa Judiciário, cuja 
aprovação implica a imediata extinção da Comarca de Nelas. -----------------------------------------
---- De facto na referida moção (não divulgada à população mas enviada já aos Srs. Deputados 
e Presidente da Assembleia da República, ao Sr. Ministro da Justiça e ao Sr. Primeiro Ministro) 
a Sra. Presidente da Câmara diz reconhecer �a necessidade que existe na reorganização dos 
serviços judiciários do país aceitando por base o critério de organização judiciária e da divisão 
territorial, assente no novo modelo de divisão administrativa do país, correspondente à NUT�s 
II e III, passando, assim, a existir 5 distritos judiciais e 35 comarcas de base�, passando o 
concelho de Nelas, cuja comarca seria extinta como se referiu, a ser integrado na Comarca Dão 
Lafões e Serra da Estrela situada em Viseu. --------------------------------------------------------------
---- Na referida moção a Sra. Presidente tece rasgados elogios a este modelo de organização 
judicial e de gestão, em particular aos níveis de especialização de tribunais que estão previstos, 
o que implica que a breve prazo possam ser criados em Viseu juízos especializados de família, 
execuções, comércio, instrução criminal e outros, o que inevitavelmente  esvaziará de processos 
o Tribunal de Nelas, justificando, então, o seu definitivo encerramento. -----------------------------
---- O texto da referida moção, que não votei e com o qual estou absolutamente em desacordo, 
para além  de contrário aos interesses do concelho de Nelas, é contrariado pelos partidos 
políticos (até pelo próprio PSD) e pelas associações que se têm manifestado sobre a proposta. --
---- A Associação Nacional dos Municípios Portugueses manifestou-se contra aquela proposta 
governativa e mapa judiciário que extingue as 230 comarcas actualmente existentes (incluindo a 
de Nelas) acabando desta forma com a última manifestação de soberania do Estado em muitos 
dos concelhos do interior do país, desertificando-o ainda mais. O novo Mapa Judiciário, 
considera também aquela Associação de Municípios, mais não constituiria que um cheque em 
branco passado ao Governo para acabar com os tribunais que quisesse sem ouvir as populações 
e as suas instituições representativas. E, no interior do país, o Governo já nos mostrou o que 
poderá fazer� ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Depois do seu permanente Vereador Manuel Marques se ter manifestado favorável à 
criação de um Julgado de Paz em Nelas (Tribunal de pequenos assuntos que esvaziaria o 
Tribunal da Comarca), a referida Moção da Sra. Presidente, pela sua ingenuidade, prejudica 
gravemente um Concelho de Nelas forte no contexto regional e  desenvolvido económica e 
socialmente no presente e no futuro. -----------------------------------------------------------------------
---- O único caminho que os representantes do povo devem legitimamente prosseguir no 
exercício dos seus cargos é o da defesa intransigente da manutenção da Comarca de Nelas (que 
tanto custou a conseguir há pouco mais de 20 anos) e a lutar e reivindicar a construção de um 
edifício de Tribunal com dignidade, como aliás consta como compromisso eleitoral da Sra. 
Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- Só a existência da instituição Comarca de Nelas garante que aqui existam no futuro Juízes e 
Procuradores da República, funcionários judiciais e instalações próprios. ---------------------------
---- Nesse sentido, depois de a todos dar conta desta minha preocupação (o que não pude deixar 
de fazer dada a importância do assunto), apelo aos elementos da Assembleia Municipal que se 
reúnem em 29 de Fevereiro de 2008 que tomem uma posição inequívoca de defesa da Comarca 
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de Nelas e de repúdio pela proposta de lei governativa, comunicando, também, que levarei o 
assunto, com igual preocupação à próxima reunião de Câmara e no sentido de a mesma alterar a 
sua posição anterior.� ----------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva anexou ainda à declaração atrás 
transcrita fotocópia da página 9, do Jornal de Notícias, de 5 de Março de 2008, onde consta uma 
entrevista concedida pelo Senhor Dr. Luis Filipe Menezes, da qual a seguir se transcreve parte 
da mesma: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- ��O pacto da Justiça inclui nove leis, sete já aprovadas, algumas já durante a minha 
liderança. Faltam o estatuto dos magistrados judiciais e o mapa judiciário. E neste último caso, 
estamos contra : porque prevê a transferência de responsabilidades financeiras abusivas para as 
autarquias; porque quebra princípios importantes  do nosso Estado de Direito, como o do juiz 
natural, sem que tenha havido debate público sobre o assunto; porque os administradores das 
comarcas, numa lógica de governamentalização � a exemplo do que o PS tem feito em muitas 
outras matérias � serão afinal nomeados directamente pelo Ministro da Justiça. Finalmente, 
porque passamos de 231 comarcas para 35 supercomarcas� ------------------------------------------
---- Será racional ter um tribunal em cada concelho? ----------------------------------------------------
---- Tememos que a lógica seja a mesma que foi seguida na saúde e na educação, num processo 
de abandono do território. Só que  agora não se trata da saída de um serviço público, mas da 
saída de um órgão de soberania. O que defendemos, em alternativa, é que se faça uma gestão 
racional dos recursos humanos e que se usem os recursos tecnológicos. No tribunal de uma 
comarca do interior até pode haver julgamentos apenas duas vezes por mês, com o juiz da 
supercomarca a deslocar-se para fazer o julgamento. Mas o tribunal fica. Esta possibilidade de 
gerir recursos humanos deve permitir que não se abandone o território, mantendo a realidade 
institucional da comarca perto das pessoas em quase todo o território nacional. Nós não vamos 
passar  um cheque em branco ao Governo nesta matéria do mapa judicial, para que depois este 
decida, discricionariamente, encerrar uma comarca qualquer. Mas não há drama nenhum, o PS 
tem maioria absoluta no Parlamento e pode aprovar esta lei, que não precisa de maioria 
qualificada.� ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques rebateu as palavras do Senhor 
Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmando que era demagogia o que o referido 
Senhor Vereador acabava de dizer, que o Executivo Municipal era contra o encerramento de 
qualquer instituição que viesse a encerrar no concelho de Nelas, fosse o Tribunal, fosse o 
Centro de Saúde, fosse a Conservatória, fosse a Repartição de Finanças, etc. Afirmou também 
que a população do Concelho de Nelas já conhece o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges 
da Silva, o qual quer ser a todo o custo Presidente da Câmara e que não estava a ser sério 
quando afirmava que o Executivo Municipal queria encerrar o Tribunal Judicial de Nelas. 
Afirmou também que na aprovação da moção referente ao Mapa Judiciário verificou-se a 
inequívoca vontade de todos os Senhores Vereadores presentes nessa reunião em defender a 
manutenção do Tribunal de Nelas. Afirmou ainda que o Executivo Municipal não podia ser 
contra o Governo só por ser contra e que nem tudo o que o Partido Socialista fazia era mau. ----
---- O Senhor Vereador Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues afirmou que os 
Vereadores do Partido Socialista defendiam a manutenção do Tribunal Judicial de Nelas. -------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que mantinha a sua posição, expressa na moção 
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aprovada, porque a mesma plasmava a posição do Executivo Municipal e dos Senhores 
Vereadores que a subscreveram. Afirmou ainda que o Partido que a apoiava fez um pacto com 
o Governo para a Justiça, mas que também ia votar contra o Mapa Judiciário. ----------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas afirmou que, embora não 
tivesse estado presente na reunião ordinária de 12 de Fevereiro de 2008, na qual foi aprovada a 
moção referente ao Mapa Judiciário, partilhava do seu espírito e corroborava as posições 
assumidas pelo Executivo Municipal e pelos Senhores Vereadores que a subscreveram, pelo 
que apoiava, assim, as posições reiteradas na referida moção. -----------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que a divergência existente 
entre ele e o Executivo Municipal tinha a ver com a existência ou não da Comarca de Nelas e 
que a posição da Câmara Municipal, a qual aceita a extinção da comarca fazia perigar a 
existência do Tribunal de Nelas. Afirmou também que a proposta de decreto-lei fazia referência 
à extinção da comarca e à criação de uma supercomarca em Viseu. Afirmou, também, que a 
moção foi apressada, mal pensada e ingénua, que os seus comunicados são posições políticas, 
que a posição do Executivo Municipal na moção era frágil e que não percebia porque é que o 
Executivo Municipal dizia que nalguns pontos a proposta de decreto-lei era boa. Questionou 
também a Senhora Presidente da Câmara no sentido de saber porque é que ela não o deixava 
falar nas sessões da Assembleia Municipais. Afirmou ainda que o Executivo Municipal estava a 
fraquejar na questão da manutenção do Tribunal de Nelas, que em relação à moção o Executivo 
Municipal devia ter ido muito mais longe em vez de elogiar dois ou três aspectos da proposta de 
lei e que o Executivo Municipal devia ter uma posição forte no sentido de ser contra o 
encerramento da comarca de Nelas. ------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques, em resposta ao Senhor Vereador 
Dr. José Manuel Borges da Silva, afirmou que na moção aprovada na reunião ordinária de 12 de 
Fevereiro de 2008 era pedido para o Tribunal de Nelas passar a ser um tribunal de acesso e não 
de ingresso, como é actualmente. ---------------------------------------------------------------------------
---- Seguidamente o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva leu o requerimento, que 
a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de Informação à Sra. Presidente da Câmara -----------------------------------------------
---- Ao abrigo do disposto no art.º 68/1, s), da Lei n.º 169/99, venho requerer a V.ª Ex.ª se digne 
prestar-me a seguinte informação: -------------------------------------------------------------------------
---- 1. É ou não verdade que o marido da Sra. Presidente da Câmara, Dr. Benjamim Pedro, vem 
recentemente presidindo a juntas médicas no âmbito da ADSE a que são sujeitos trabalhadores 
desta Câmara Municipal? ------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Se é, se a Sra. Presidente da Câmara disso tinha e tem conhecimento e se com tal 
concorda? ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. Se a Sra. Presidente da Câmara, sendo verdade o acima referido, já questionou a ADSE 
sobre se aquela situação garante a independência técnica e a equidade na avaliação das 
situações legalmente exigidas no art.º 7.º/2, do D.L. n.º 360/97, de 17/12?� ------------------------- 
---- Durante a leitura deste requerimento, o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição 
Marques foi fazendo diversos comentários, tais como �isto é demagogia e se eu fosse júri de 
exame e se o Senhor me apresentasse esse pedido era logo chumbado�, pelo que o Senhor 
Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou ainda que a Senhora Presidente da Câmara 
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merecia mais respeito do que aquele que o Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques 
tinha por ela. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que irá responder por escrito ao requerimento 
apresentado pelo Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva. -------------------------------- 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 � OBRAS PÚBLICAS 

 
1.1.CONSTRUÇÃO DE DOIS FOGOS NA PÓVOA DE LUZIANES � EMPRÉSTIMO 
NO VALOR DE 26.183,00 � - CONSULTA A OUTRAS ENTIDADES � ABERTURA DE 
PROPOSTAS 
---- Na sequência da deliberação tomada na reunião ordinária pública desta Câmara Municipal, 
realizada em 29 de Janeiro de 2008, em que foi deliberado mandar consultar várias entidades 
bancárias, para posterior estudo das condições mais vantajosas, para o Município contrair um 
empréstimo no valor de 26.183,00 � (vinte e seis mil cento e oitenta e três euros), destinado à 
construção de dois fogos na Póvoa de Luzianes, no âmbito do PROHABITA, nos termos do 
Dec.Lei n.º 135/2004, de 3 de Junho. ---------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara leu uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
datada de 03 de Janeiro de 2008, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------
---- �Construção de dois fogos na Póvoa de Luzianes � Empréstimo ---------------------------------
---- I. No âmbito do processo de comparticipação por parte do IHRU � Instituto da Habitação e 
da Reabilitação Urbana, para a �Construção de dois fogos na Póvoa de Luzianes� para 
realojamento de dois agregados familiares cujas habitações foram destruídas pelo fogo, a 
comparticipação a receber pela Câmara Municipal é de 26.183,00 �. --------------------------------
---- Informa também este Instituto que aprovou o empréstimo de igual montante, passível de 
bonificação pela D.G.T., devendo, para os efeitos do disposto no Art.º 4.º, do D.L. n.º 150-
A/91, indicar-se a instituição bancária com quem se pretende efectuar a operação e respectivas 
condições, podendo ser o próprio IHRU a entidade financiadora, se a Câmara assim o entender. 
---- Consultado este Instituto, informou que as condições financeiras do empréstimo a conceder 
são as seguintes: ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Montante máximo: 26.183,00 �; ---------------------------------------------------------------------
---- - Taxa de juro nominal: A taxa de juro será indexada à data de celebração do contrato à 
Euribor a 6 meses, com um �spread� de 0.45; ------------------------------------------------------------
---- - Bonificação: 60% da taxa de juros; ------------------------------------------------------------------
---- - Prazo de utilização: 1 mês; ----------------------------------------------------------------------------
---- - Prazo do empréstimo: 25 anos contados a partir da data da primeira utilização do capital; -
---- - Amortização do empréstimo: Prestações semestrais e iguais. -----------------------------------
---- II. Face às condições apresentadas pelo IHRU e caso V.ª Ex.ª concorde, deverão ser 
consultadas outras entidades bancárias para estudo das condições mais vantajosas para o 
Município. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Foram convidadas as seguintes entidades bancárias: Crédito Agrícola - CCAM de Nelas e 
Carregal do Sal, CRL; Caixa Geral de Depósitos e Millennium, BCP, tendo sido presentes à 
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reunião duas propostas apresentadas, uma pela Caixa Geral de Depósitos, aberta na presente 
reunião e outra pelo Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana, que a seguir se 
transcrevem, as quais foram rubricadas por todos os presentes: ---------------------------------------
---- Proposta apresentada pela Caixa Geral de Depósitos: ----------------------------------------------
----  �Exm.ª Sra. Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------------
---- Condições para um financiamento de longo prazo até 26.183,00 �. ------------------------------
--- Em resposta ao v/ofício em referência, sobre as condições para um financiamento de longo 
prazo, informamos que a Caixa se encontra receptiva para conceder o empréstimo, nas 
seguintes condições básicas: --------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Natureza: Abertura de Crédito. ---------------------------------------------------------------------
---- 2. Finalidade: Financiamento da construção de 2 fogos de habitação a custos controlados 
sitos na Póvoa de Luzianes. ---------------------------------------------------------------------------------
---- 3. Montante: Até 26.183,00 �. -------------------------------------------------------------------------
---- 4. Prazo global: Até 8 anos. ----------------------------------------------------------------------------
---- 5. Período de utilização e diferimento: Até 2 anos. A utilização de verbas será a pedido do 
Município (ou, mediante proposta do IRHU, caso o empréstimo venha a ser integrado em linha  
de crédito bonificada pelo Estado, através do IRHU). ---------------------------------------------------
---- 6. Taxa de juro: O empréstimo vencerá juros a uma taxa nominal variável, indexada à 
Euribor/base 360 dias a 3 ou 6 meses, média aritmética simples das cotações do indexante no 
mês anterior ao período de contagem de juros, (D.L. n.º 171/2007, de 08/05 e D.L. n.º 240/06, 
de 22/12), acrescida do �spread� de 0,45%. --------------------------------------------------------------
---- 7. Periodicidade dos pagamentos: Trimestral ou semestral, à escolha do Município. A 
periodicidade dos pagamentos será igual ou inferior ao indexante escolhido. -----------------------
---- 8. Pagamento dos juros e reembolso do capital: -----------------------------------------------------
---- 8.1. Durante o período de utilização e diferimento os juros devidos pelo Município serão 
calculados dia a dia sobre o saldo devedor e pagos postecipadamente, de acordo com a 
periodicidade escolhida. -------------------------------------------------------------------------------------
---- 8.2.O empréstimo será reembolsado, após o termo do período de utilização e diferimento, 
em prestações trimestrais ou semestrais postecipadas, iguais e sucessivas, de capital e juros. ----
---- 9. Eventual integração em linha de crédito: O empréstimo beneficiará de uma bonificação 
do Estado, nos termos  da legislação aplicável, no caso de se confirmar a aprovação pelo IRHU 
dos fogos a financiar, sendo regulamentado para o efeito, pelo Dec.Lei 110/1985, Dec.Lei n.º 
135/2004 e Portaria 1149/2001, de entre outros, e Lei das Finanças Locais e respectivos 
diplomas regulamentares. ------------------------------------------------------------------------------------
---- 10. Reembolso antecipado: Em caso de reembolso antecipado da totalidade ou parte do 
capital em dívida serão apenas devidos os juros relativos ao período de contagem então em 
curso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 11. Garantia: Receitas municipais que não se encontrem legalmente consignadas. ------------
---- 12. Comissões: Não há lugar à cobrança de comissões de imobilização, montagem, 
organização ou gestão. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- 13. Outras condições: A concessão do empréstimo fica condicionada às aprovações 
necessárias no âmbito do enquadramento legal criado pela Lei n.º 2/2007, de 15/01 (Lei das 
Finanças Locais), nomeadamente no que refere o n.º 5, do art.º 39.º, que estipula que �podem 
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excepcionar-se do disposto do n.º 2 os empréstimos e as amortizações destinados ao 
financiamento de programas de reabilitação urbana, os quais devem ser autorizados por 
despacho do Ministro das Finanças�. ----------------------------------------------------------------------
---- Os financiamentos de programas de habitação social ficarão igualmente condicionados à 
celebração de um acordo de colaboração com o IRHU e à aprovação do Ministério da tutela, o 
qual estabelecerá os aspectos relevantes dos financiamentos, nomeadamente, comparticipações 
a fundo perdido, eventuais bonificações, prazos globais e de utilização e diferimento do 
empréstimo, etc. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- 14. Validade da proposta: 60 dias.� ------------------------------------------------------------------- 
---- Proposta apresentada pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana: -------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente do Município de Nelas ------------------------------------------------
---- Processo 54132 � �Financiamento à construção de 2 fogos em Nelas� Concessão de 
empréstimo ao abrigo do D.L. n.º 135/2004 � PROHABITA ------------------------------------------
---- Na sequência do ofício de V.ª Ex.ª n.º 4651, de 2007-11-22, informa-se que o empréstimo, 
passível de bonificação pela DGT, poderá ser concedido por este Instituto, nas seguintes 
condições: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Montante máximo: 26.183,00 �; ---------------------------------------------------------------------
---- - Taxa de juro nominal: A taxa de juro será indexada à data de celebração do contrato à 
Euribor a 6 meses, com um �spread� de 0.45; ------------------------------------------------------------
---- - Bonificação: 60% da taxa de juros; ------------------------------------------------------------------
---- - Prazo de utilização: 1 mês; ----------------------------------------------------------------------------
---- - Prazo do empréstimo: 25 anos contados a partir da data da primeira utilização do capital; -
---- - Amortização do empréstimo: Prestações semestrais e iguais. -----------------------------------
---- As restantes condições estão definidas na Portaria n.º 1149/2001, de 29 de Setembro. --------
---- Agradece-se resposta do Município sobre este assunto.� ------------------------------------------   
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, enviar as propostas atrás descritas à Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro para que aquela entidade se digne emitir 
parecer jurídico. ----------------------------------------------------------------------------------------------
1.2.VARIANTE À AGUIEIRA (LIG.CEMITÉRIO / RUA SALGUEIRO) � 
EXPROPRIAÇÕES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 4 de Março de 2008, do Técnico Superior de 2.ª Classe, 
Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- �Variante à Aguieira (Lig. Cemitério / Rua Salgueiro) ---------------------------------------------
---- - Para abertura da Variante à Aguieira, estes Serviços contactaram os seguintes 
proprietários: João Manuel Alves Loio; José Casimiro da Silva; Eurico Gouveia Rodrigues; 
Carlos Manuel Pais Loureiro; João da Silva; António Fernando Correia Amaral e Joaquim Niza 
Marques Loio. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Os valores acordados com os proprietários encontram-se em Mapa de Expropriações � 1, 
em anexo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo 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.� ----------------------------
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Mapa de Expropriações 1, da obra 
�Variante à Aguieira�, o qual fica anexo a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante, 
nos termos e de acordo com a informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, Dr. Luis Costa, 
atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.3.SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE VISEU: A) ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE 
DOSEAMENTO DE SULFATO DE ALUMÍNIO DA ETA DE FAGILDE; B) SISTEMA 
DE TRATAMENTO DE LAMAS DA ETA DE FAGILDE; C) AUMENTO DA 
CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE VERÃO DA BARRAGEM DE FAGILDE 
� APROVAÇÃO 
---- Presente o ofício n.º 01735, datado de 21 de Fevereiro de 2008, dos Serviços 
Municipalizados de Água, Saneamento e Piscinas, da Câmara Municipal de Viseu, que a seguir 
se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Alteração do Sistema de Doseamento de Sulfato de Alumínio da ETA de Fagilde ------------
---- Relativamente ao assunto em epígrafe somos a comunicar a V.ª Ex.ª que, por lapso, o 
projecto enviado inicialmente não se encontrava completo, pelo que desde já pedimos as nossas 
desculpas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A fim de darmos conhecimento e para que V.ª Ex.ª se possa pronunciar e aprovar, se assim 
o entender, junto se envia um exemplar devidamente instruído do referido projecto.� -------------
---- Presente também o ofício n.º 01739, datado de 21 de Fevereiro de 2008, dos Serviços 
Municipalizados de Água, Saneamento e Piscinas, da Câmara Municipal de Viseu, que a seguir 
se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Sistema de Tratamento de Lamas da ETA de Fagilde ----------------------------------------------
---- Como é do conhecimento de V.ª Ex.ª estes Serviços Municipalizados mandaram elaborar o 
projecto em epígrafe. -----------------------------------------------------------------------------------------
---- A fim de darmos conhecimento e para que V.ª Ex.ª se possa pronunciar e aprovar, se assim 
o entender, junto se envia um exemplar devidamente instruído do referido projecto.� -------------
---- Presente também o ofício n.º 01772, datado de 22 de Fevereiro de 2008, dos Serviços 
Municipalizados de Água, Saneamento e Piscinas, da Câmara Municipal de Viseu, que a seguir 
se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Aumento da capacidade de armazenamento de verão da barragem de Fagilde -----------------
---- Como é do conhecimento de V.ª Ex.ª estes Serviços Municipalizados mandaram elaborar o 
projecto em epígrafe. -----------------------------------------------------------------------------------------
---- A fim de darmos conhecimento e para que V.ª Ex.ª se possa pronunciar e aprovar, se assim 
o entender, junto se envia um exemplar devidamente instruído do referido projecto.� -------------
---- Presente ainda uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 05 de Março de 
2008, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �SMAS � Serviços Municipalizados de Viseu � Conhecimento e aprovação de projectos a 
realizar na ETA de Fagilde. ---------------------------------------------------------------------------------
---- Enviaram os Serviços Municipalizados de Viseu 3 projectos que vão implementar na ETA 
de Fagilde para que a Sra. Presidente se possa pronunciar e aprovar, se assim o entender. --------
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---- Os projectos são os seguintes: --------------------------------------------------------------------------
---- 1. Alteração do Sistema de Doseamento de Sulfato de Alumínio ---------------------------------
---- Actualmente na ETA de Fagilde, o sulfato de alumínio adicionado à água é em pó que é 
adquirido a granel e armazenado num silo existente à entrada da ETA. ------------------------------
---- Este reagente vai deixar de ser comercializado em pó, passando a ser fornecido em forma 
líquida, o que obriga a obras de adaptação no sistema de doseamento, substituição do sistema 
de suporte do meio de enchimento dos filtros, da torre de neutralização de fugas de cloro e 
ainda nova bomba de recirculação de neutralização. Para o seu armazenamento irá ser 
construído um reservatório com 30 m3 no exterior do edifício. ----------------------------------------
---- O orçamento previsto é de 79.210,00 �. --------------------------------------------------------------
---- 2. Sistema de Tratamento de Lamas -------------------------------------------------------------------
---- Actualmente na ETA de Fagilde, as lamas produzidas com o tratamento são enterradas sem 
qualquer tratamento prévio. Por este motivo, pretendem os SMAS implementar um sistema de 
tratamento destas lamas que consta de bacias de retenção das lamas e da água dos filtros, 
equipadas com agitadores e grupos elevatórios, decantador lamelar, tanque de armazenamento, 
espessador, etc., cujo orçamento previsto é de 1.140.000,00 �. ----------------------------------------
---- 3. Aumento da Capacidade de Armazenamento de Verão da Barragem de Fagilde ------------
---- O projecto consiste essencialmente na elevação da cota do coroamento da actual barragem 
em cerca de 1,50 m, através da construção de comportas charneira nas aberturas 
correspondentes ao descarregador de superfície. ---------------------------------------------------------
---- O orçamento previsto é de cerca de 445.000,00 �. --------------------------------------------------
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
---- Os projectos agora enviados foram elaborados na sequência de deliberações tomadas em 
várias reuniões com os Municípios que usufruem da água da Barragem de Fagilde. ---------------
---- O seu custo só agora ficou a ser conhecido, embora se trate de valores estimados, já que os 
SMAS ainda não informaram sobre os respectivos concursos. ----------------------------------------
---- Julga-se que os projectos referidos em 1. e 2. são indispensáveis para garantir o bom 
funcionamento da ETA de Fagilde. O referido em 3. (Aumento da Capacidade da Albufeira) irá 
conferir à ETA a possibilidade de fornecimento de água em maior quantidade em época estival, 
esperando-se deste modo, evitar as situações difíceis que se têm verificado todos os Verões. ----
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª� -----------------------------------------------------------------
---- A pedido da Senhora Presidente da Câmara, o Senhor Eng.º Luis de Almeida prestou alguns 
esclarecimentos sobre o assunto. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar os projectos atrás referidos, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------------  
1.4.2.ª ETAR DE CANAS DE SENHORIM � RECONHECIMENTO DO INTERESSE 
PÚBLICO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação do Gabinete Técnico do Ambiente, datada de 28 de Fevereiro de 
2008, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �2.ª ETAR de Canas de Senhorim � Reconhecimento do interesse público ---------------------
---- I � Com as obras de �Recuperação Ambiental da Área Mineira da Urgeiriça�, foi eliminada 
a fossa séptica que recolhia os esgotos domésticos do denominado �Bairro dos Engenheiros� � 
Urgeiriça. Por este motivo foi efectuado um estudo que contempla a rede de colectores de 
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esgotos domésticos e uma ETAR compacta que, além de servir este Bairro, recolherá também 
os esgotos do futuro loteamento proposto pela EDM e ainda os do Hotel da Urgeiriça que 
drena, actualmente, os seus esgotos para uma fossa séptica. -------------------------------------------
---- II � O terreno proposto por estes Serviços para a sua implantação, reúne todas as condições 
necessárias à implantação deste tipo de equipamento, nomeadamente: -------------------------------
---- - Confina com a linha de água; -------------------------------------------------------------------------
--- - Localiza-se em espaço agrícola afastado do aglomerado urbano, verificando-se 
inclusivamente o disposto no art.º 12.º do Regulamento do P.D.M., aprovado por Resolução  do 
Conselho de Ministros n.º 66/93, de 12 de Novembro, pelo facto de a última habitação distar 
dele mais de 200,00 m; --------------------------------------------------------------------------------------
---- - Está afastado cerca de 15,00 m do eixo da E.N. n.º 234, cumprindo-se assim o valor 
mínimo imposto pela alínea b), do n.º 2, do art.º 22.º, do Regulamento do P.D.M., aprovado por 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 66/93, de 12 de Novembro (10,00 m); --------------------
---- - Está fora da faixa de terreno da Zona non edificandi do IC 12, de acordo com a alínea a), 
do n.º 2, do art.º 20.º, do Regulamento do P.D.M., aprovado por Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 66/93, de 12 de Novembro. -----------------------------------------------------------------
---- III. O terreno proposto encontra-se integrado nos solos da Reserva Agrícola Nacional 
(RAN), o que é impossível de evitar, já que esta acompanha toda a ribeira, cujas características 
hidrológicas são as mais favoráveis à sua localização. --------------------------------------------------
--- IV. Assim, estudadas as possíveis soluções que se afiguram e não existindo alternativa 
técnica, solicito a V.ª Ex.ª o Reconhecimento do Interesse Público do empreendimento, para 
que a Comissão Regional da Reserva Agrícola Nacional se possa pronunciar ao abrigo da alínea 
d), do n.º 2, do Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de Dezembro. -------------------------------------------------------------
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao reconhecimento de 
interesse público da 2.ª ETAR de Canas de Senhorim, nos termos e de acordo com a informação 
do Gabinete Técnico do Ambiente, atrás descrita. ------------------------------------------------------- 
 

2 � EDUCAÇÃO E CULTURA 
2.1.TRANSPORTES ESCOLARES � DIOGO GABRIEL LOUREIRO AMARAL - 
COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE ESCOLAR � APROVAÇÃO 
---- Presente o ofício n.º 96, datado de 11 de Fevereiro de 2008, da Escola Secundária Com 3.º 
Ciclo do Ensino Básico de Nelas, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara de Nelas ----------------------------------------------------
---- Transportes Escolares -----------------------------------------------------------------------------------
---- A Escola Secundária C/3.º C.E.B. de Nelas vem solicitar a V.ª Ex.ª a comparticipação no 
passe do aluno Diogo Gabriel Loureiro Amaral, matriculado no 12.º ano, turma C, n.º 6, entre 
as localidades de Póvoa de Santo António � Viseu, visto o aluno se encontrar na fase de estágio 
do Curso de Multimédia no Instituto Politécnico de Viseu, que se irá realizar a partir de 11 de 
Fevereiro até 30 de Abril.� ----------------------------------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação datada de 26 de Fevereiro de 2008, da Técnica Superior 
de Serviço Social, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------
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---- �Depois de analisada a situação sócio-económica e realizada visita domiciliária ao agregado 
familiar do aluno Diogo Gabriel Loureiro Amaral, pude verificar que se trata de um agregado 
familiar constituído por quatro elementos (aluno, pais e irmão) que apresenta algumas carências 
económicas justificadas pelos baixos rendimentos provenientes da pensão de invalidez do pai e 
a situação de desemprego recente por parte da mãe do aluno. A agravar a situação está, como se 
referiu, a situação clínica do pai do Diogo que apresenta despesas mensais com a medicação no 
valor aproximado de 50,00 � assim como a mãe que possui um problema crónico de saúde 
necessitando de medicamentos no valor de 35,00 �/mês. -----------------------------------------------
---- O aluno Diogo, face às boas notas que possui, foi �convidado� pelo seu Director de Turma 
a estagiar, por um período de cerca de 3 meses, no Instituto Politécnico de Viseu no âmbito da 
área da Multimédia. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- Depois de avaliada a situação do agregado familiar, caso V.ª Ex.ª entenda, o encargo com o 
passe escolar poderá ser suportado em 50% pela Autarquia até ao final do estágio � 30 de Abril. 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara, atendendo à carência económica da família e à informação da Técnica Superior 
de Serviço Social, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, autorizar que o encargo com o 
transporte escolar do aluno Diogo Gabriel Loureiro Amaral seja suportado em 50% pela 
Autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
3 � DIVERSOS 

 
3.1.ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES � TOMADA DE 
POSIÇÃO SOBRE O QREN � QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO 
NACIONAL � CONHECIMENTO 
---- Presente a circular n.º 26/2008-AG, datada de 26 de Fevereiro de 2008, da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, que a seguir se transcreve: -------------------------------------
---- �QREN � Quadro de Referência Estratégico Nacional ---------------------------------------------
----- Para conhecimento de V.ª Ex.ª, junto enviamos tomada de posição, hoje assumida por 
unanimidade pelo Conselho Directivo da ANMP, sobre implementação do QREN e respectivos 
P.O.�s.� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Tomada de posição sobre o QREN � Aprovada por unanimidade pelo Conselho Directivo 
da ANMP, em 26 de Fevereiro de 2008 -------------------------------------------------------------------
---- Desde 1 de Janeiro de 2007 que está em vigor um novo período de programação financeira 
no âmbito da União Europeia, que se prolongará até Dezembro de 2013, cujo objectivo, à 
semelhança dos anteriores, é o de contribuir para a promoção do desenvolvimento dos países 
membros mais atrasados e, dentro destes, das Regiões mais desfavorecidas. ------------------------
---- Ora, volvidos cerca de 14 meses sobre essa data, a ANMP constata que nenhum Município 
do País, ou qualquer outra entidade pública ou privada, tem já aprovado um projecto de 
investimento financiado por algum dos programas que integram o QREN. --------------------------
---- Um ano de programação financeira do QREN correspondente a mais de 7 mil milhões de 
euros de investimento já se perdeu, o que significa que esse montante tem que ser recuperado 
nos anos seguintes, sob pena de o País sair extremamente penalizado. -------------------------------
---- Como a ANMP sempre referiu, desde o início das conversações com o Governo para 
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colaborar na definição do Quadro de Referência Estratégico Nacional, foram-se verificando 
sucessivos atrasos que levaram, de resto, a que apenas em 2 de Julho de 2007 o documento 
tivesse sido assinado com a Comissão Europeia. --------------------------------------------------------
---- Apenas em 17 de Setembro de 2007 foi publicado no Diário da República o Decreto-Lei n.º 
312/2007, que definiu as regras de governação do QREN e dos Programas Operacionais que o 
integram, sejam os temáticos, de âmbito nacional, sejam os regionais. -------------------------------
---- Tal como sempre referimos, esse diploma cria um conjunto de órgãos, regras, mecanismos 
e procedimentos com alguma complexidade, muita concretização e pouca agilização. ------------
---- Há órgãos criados pelo Decreto-Lei que ainda não iniciaram o exercício de funções, como 
por exemplo os Centros de Observação das Dinâmicas Regionais e outros, como as Comissões 
de Aconselhamento Estratégico dos Programas Operacionais Regionais do Continente que 
ainda não reuniram em todas as Regiões. -----------------------------------------------------------------
---- Com os sucessivos atrasos não tem sido possível aos Municípios fazer uma correcta 
programação dos investimentos a realizar. Sendo certo que as despesas realizadas são elegíveis 
para financiamento comunitário desde o já referido dia 1 de Janeiro de 2007, não é menos 
verdade que são por demais conhecidas as dificuldades  financeiras que atravessam todos os 
Municípios portugueses, pelo que as verbas do QREN são vitais para a promoção e execução de 
projectos que, por sua vez, são essenciais para as populações que vivem e trabalham na área 
geográfica de cada Município. ------------------------------------------------------------------------------
---- Dos vários concursos entretanto abertos pelos responsáveis pela gestão dos programas 
operacionais, quer temáticos, quer regionais, não se consegue vislumbrar uma coerência de 
actuação ou uma justificação para os montantes financeiros atribuídos a título indicativo. --------
---- Não foi ainda aprovada e, consequentemente, publicada a legislação relativa às associações 
de municípios com base em NUT III o que tem inviabilizado a celebração de contratos entre as 
autoridades de gestão dos PO e essas associações com o objectivo de permitir que sejam elas 
próprias a assegurar a gestão dos projectos e das verbas associadas, de acordo com a figura de 
subvenção global prevista nos Regulamentos comunitários e no diploma de governação do 
QREN. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim, em função do que se deixa dito, a ANMP propõe ao Governo que: ---------------------
---- - no mais curto espaço de tempo promova a aprovação e publicação de lei sobre associações 
de Municípios com base em NUT III; ---------------------------------------------------------------------
---- - no mais curto espaço de tempo sejam aprovadas as regras que definam, em concreto, o 
modelo e a forma de contratualização entre as autoridades de gestão dos PO e as associações de 
municípios; ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - pelo menos um terço das verbas afectas a cada PO Regional devem ser reservadas para a 
contratualização; ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- - seja obrigatória a divulgação prévia pelos órgãos de gestão dos P.O. dos calendários 
anuais de abertura de concursos e apresentação de candidaturas; --------------------------------------
---- - seja criada uma norma transitória que permita que, por declaração dos órgãos dos 
Municípios integrantes de cada uma das NUT III, assumindo que já deliberaram a criação da 
associação de municípios ou que assumam integrá-la, seja celebrado o contrato estabelecendo 
as subvenções globais com vista à delegação de competências nessa associação, sendo certo que 
praticamente todas as NUT III já têm elaborado os programas territoriais de desenvolvimento; -
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---- - tenha aceso à informação integrada existente na comissão técnica de coordenação do 
QREN, presidida pelo coordenador do Observatório do QREN, a fim de ser possível, em tempo 
oportuno, identificar os projectos que vão sendo aprovados na área de cada Município e, no 
âmbito de todos os Programas Operacionais, e assim, poder acompanhar o respectivo contributo 
para o desenvolvimento local e regional equilibrado; ---------------------------------------------------
---- - seja possível a contratualização, com as associações de municípios, de projectos 
financiáveis no âmbito dos Programas Operacionais Temáticos; --------------------------------------
---- - o conjunto destes procedimentos seja concluído até 31 de Março, por forma a que seja 
assegurada a utilização dos fundos colocados à disposição do País pela União Europeia, em 
benefício das populações.� ----------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------   
 

4 - CONTABILIDADE 
 
4.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Fevereiro de 2008, no total de 964.494,66 � (novecentos e sessenta e quatro 
mil quatrocentos e noventa e quatro euros e sessenta e seis cêntimos), referente a Operações 
Orçamentais e no total de 61.227,30 � (sessenta e um mil duzentos e vinte e sete euros e trinta 
cêntimos), referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de 
Contabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.2.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DE 2008 � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal e às Grandes 
Opções do Plano para o ano de 2008, n.º 3, as quais ficam anexas a esta acta (Anexo II), 
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 dos processos de licenciamentos de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no 
período compreendido entre 19 e 29 de Fevereiro de 2008, constante na relação elaborada pelo 
Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo dela parte integrante.   
5.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento das licenças e autorizações de construção e utilização 
emitidas no período compreendido entre 18 e 29 de Fevereiro de 2008, constantes na relação 
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elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), 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 dos 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 18 
e 29 de Fevereiro de 2008, constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a 
qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. -------------------------------------- 
5.2.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 21 de Fevereiro e 04 de Março 
de 2008, constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à 
acta (Anexo VI), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------------------------------- 
5.3.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
DE PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: CANAS DE SENHORIM. REQUERENTES: MARIA 
JOSÉ DE ALBUQUERQUE PINTO VALEJO E VITÓRIA MARIA BORGES PINTO 
VALEJO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 05 de Março de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. � Registo 
n.º 2318, de 18/02/2008. Local: Canas de Senhorim. Requerentes: Maria José de Albuquerque 
Pinto Valejo e Vitória Maria Borges Pinto Valejo. ------------------------------------------------------
---- I. Solicitação dos requerentes: -------------------------------------------------------------------------
---- 1. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa 
resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 
rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos prédios, de 
acordo com o nº. 1, do artº. 54º., da Lei nº. 64/2003, de 23 de Agosto. -------------------------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa ou 
dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente 
pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana. -
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Com o intuito de outorgar uma escritura de partilha, os dois requerentes solicitam parecer 
favorável do terreno rústico, sito aos �Quintais�, artigo 2079, localizado em Canas de 
Senhorim, sendo ½ a favor de cada um. -------------------------------------------------------------------
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião que 
se poderá emitir um parecer favorável. --------------------------------------------------------------------
---- - Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento físico 
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de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em lotes com 
vista ao mesmo fim. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à constituição de 
compropriedade de prédio rústico, sito aos �Quintais� � freguesia de Canas de Senhorim, em 
que são requerentes Maria José de Albuquerque Pinto Valejo e Vitória Maria Borges Pinto 
Valejo, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.4.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE � OUTDOOR COM 24 M2 (8,0 
X 3,0), JUNTO À ROTUNDA DA VINHA. LOCAL: NELAS. REQUERENTE: MCO - 
MÉDIA CAPITAL OUTDOOR � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 25 de Fevereiro de 
2008, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento de publicidade � Outdoor com 24 m2 (8,0 x 3,0), junto à rotunda 
da vinha � Registo n.º 1412, de 30/01/2008. Local: Nelas. Requerente: MCO � Media Capital 
Outdoor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Solicitação do requerente: ----------------------------------------------------------------------------
---- 1. O requerente solicita licença para instalar um painel publicitário (outdoor) com 24 m2 
(8,0 x 3,0) com moldura em zinco, fixo a 3 cantoneiras de ferro implantadas no solo, junto à 
rotunda da vinha, na localidade, freguesia e concelho de Nelas, conforme esquema construtivo e 
planta de localização entregue na pretensão. --------------------------------------------------------------
---- 2. De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas é da competência 
da Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento da publicidade. ------------------------
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- 1. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado.------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. A Junta de Freguesia de Nelas emitiu um parecer favorável, referência n.º 27/08, de 
19/02/2008. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. Assim sendo, não vejo inconveniente na sua aprovação, desde que não afecte a segurança 
rodoviária e a publicidade a colocar não apresente disposições, formatos ou cores que possam 
confundir-se com as placas de sinalização de tráfego ou ter capacidades reflectoras. --------------
---- 4. Os Serviços Técnicos de Obras deverão estar presentes no local quando da colocação do 
painel. Mais informo que a colocação da publicidade em desacordo com o Regulamento e 
demais normas aplicáveis, para além da coima e sanção acessória, a Câmara Municipal é 
competente para ordenar a remoção do suporte publicitário. -------------------------------------------
---- 5. É da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer indemnização por 
danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte publicitário. ---------------
---- À superior consideração de Vª. Exª.�.-----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento de publicidade para 
colocação de um outdoor com 24 m2 (8,0 x 3,0), junto à rotunda da vinha, em Nelas, em que é 
requerente a firma MCO � Media Capital Outdoor, nos termos e de acordo com a informação 
dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ----------------------------------------------------------
5.5.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE � OUTDOOR COM 24 M2 (8,0 
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X 3,0), NA VARIANTE À E.N. N.º 234. LOCAL: NELAS. REQUERENTE: MCO - 
MÉDIA CAPITAL OUTDOOR � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 25 de Fevereiro de 
2008, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento de publicidade � Outdoor com 24 m2 (8,0 x 3,0), na Variante à 
E.N. n.º 234 - Registo n.º 1411, de 30/01/2008. Local: Nelas. Requerente: MCO � Media 
Capital Outdoor. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Solicitação do requerente: ----------------------------------------------------------------------------
---- 1. O requerente solicita licença para instalar um painel publicitário (outdoor) com 24 m2 
(8,0 x 3,0) com moldura em zinco, fixo a 3 cantoneiras de ferro implantadas no solo, próximo 
da 2.ª rotunda depois da rotunda do Millennium, na Variante à E.N. n.º 234, na localidade, 
freguesia e concelho de Nelas, conforme esquema construtivo e planta de localização entregue 
na pretensão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. De acordo com o Regulamento de Publicidade do Município de Nelas é da competência 
da Câmara Municipal a decisão final sobre o licenciamento da publicidade. ------------------------
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- 1. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado.------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. A Junta de Freguesia de Nelas emitiu um parecer favorável, referência n.º 26/08, de 
19/02/2008. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 3. Assim sendo, não vejo inconveniente na sua aprovação, desde que não afecte a segurança 
rodoviária e a publicidade a colocar não apresente disposições, formatos ou cores que possam 
confundir-se com as placas de sinalização de tráfego ou ter capacidades reflectoras. --------------
---- 4. Os Serviços Técnicos de Obras deverão estar presentes no local quando da colocação do 
painel. Mais informo que a colocação da publicidade em desacordo com o Regulamento e 
demais normas aplicáveis, para além da coima e sanção acessória, a Câmara Municipal é 
competente para ordenar a remoção do suporte publicitário. -------------------------------------------
---- 5. É da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer indemnização por 
danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção do suporte publicitário. ---------------
---- À superior consideração de Vª. Exª.�.-----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento de publicidade para 
colocação de um outdoor com 24 m2 (8,0 x 3,0), na Variante à E.N. n.º 234, em Nelas, em que é 
requerente a firma MCO � Media Capital Outdoor, nos termos e de acordo com a informação 
dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------------------------------------------- 
5.6.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE �PRONTO A VESTIR�. LOCAL: RUA DR. ABÍLIO 
MONTEIRO, LOJA A, R/C DT.º, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: 
MARIA DA PAIXÃO BORGES LOPES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 29 de Fevereiro de 
2008, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento �Pronto a Vestir�. Local: 
Rua Dr. Abílio Monteiro, Loja A, R/C Dt.º, em Canas de Senhorim. Requerente: Maria da 
Paixão Borges Lopes. ----------------------------------------------------------------------------------------
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---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
----- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- III. 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 h 
às 19:00 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 �Pronto a Vestir�, sito na Rua Dr. Abílio Monteiro, Loja A, R/C Dt.º, em 
Canas de Senhorim, em que é requerente Maria da Paixão Borges Lopes, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------- 
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5.7.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO DE UM 
ESTABELECIMENTO DE �CONCERTO DE CALÇADO E SAPATARIA�. LOCAL: 
RUA GAGO COUTINHO, N.º 14, EM NELAS. REQUERENTE: ARLINDO DA COSTA 
SILVA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 27 de Fevereiro de 
2008, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário de um estabelecimento de �concerto de calçado e 
sapataria�. Local: Rua Gago Coutinho, n.º 14, em Nelas. Requerente: Arlindo da Costa Silva. --
---- 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 h às 20:00 h, ao sábado das 09:00 h às 13:00 h, com paragem para almoço das 
12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao Sábado à tarde e Domingo. -------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário de um 
estabelecimento de �concerto de calçado e sapataria�, sito na Rua Gago Coutinho, n.º 14, em 
Nelas, em que é requerente Arlindo da Costa Silva, nos termos e de acordo com a informação 
dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------------------------------------------- 
5.8.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO DE UM 
ESTABELECIMENTO DE ARTIGOS DE QUINQUILHARIA. LOCAL: RUA GAGO 
COUTINHO, N.º 35, EM NELAS. REQUERENTE: VERA AURORA DE JESUS � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 27 de Fevereiro de 
2008, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário de um estabelecimento de artigos de 
quinquilharia. Local: Rua Gago Coutinho, n.º 35, em Nelas. Requerente: Vera Aurora de Jesus. 
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Capítulo II, do Regulamento Municipal dos 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no 
Concelho de Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 
horas de todos os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o disposto no artigo 16º.  
do regulamento supracitado. --------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 09:00 h 
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às 20:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao Domingo. -----------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário de um 
estabelecimento de artigos de quinquilharia, sito na Rua Gago Coutinho, n.º 35, em Nelas, em 
que é requerente Vera Aurora de Jesus, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------- 
5.9.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O SALÃO CLARA. 
LOCAL: CENTRO COMERCIAL JOÃO XXIII, LOJA 11, EM NELAS. 
REQUERENTE: CLARA MARGARIDA F. ABRANTES FIGUEIREDO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 25 de Fevereiro de 
2008, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o Salão Clara. Local: Centro Comercial João 
XXIII, Loja 11, em Nelas. Requerente: Clara Margarida F. Abrantes Figueiredo. ------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. 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 h 
às 19:00 h, com paragem para almoço e encerramento semanal à Segunda-Feira. ------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
Salão Clara, sito no Centro Comercial João XXIII, Loja 11, em Nelas, em que é requerente 
Clara Margarida F. Abrantes Figueiredo, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------------- 
5.10.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO DE UM 
ESTABELECIMENTO DE ARTIGOS DIVERSOS (VENDA DE RELÓGIOS, ROUPA, 
BRINQUEDOS E MIUDEZAS). LOCAL: AV.ª JOÃO XXIII, CENTRO COMERCIAL, 
LOJA N.º 8, EM NELAS. REQUERENTE: PRÁTICOS & IRRESISTÍVEIS, LD.ª � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 25 de Fevereiro de 
2008, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário de um estabelecimento de artigos diversos (venda 
de relógios, roupa, brinquedos e miudezas). Local: Av.ª João XXIII, Centro Comercial, Loja n.º 
8, em Nelas. Requerente: Práticos & Irresistíveis, Ld.ª. -------------------------------------------------
---- 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 
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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 h 
às 20:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ---------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário de um 
estabelecimento de artigos diversos (venda de relógios, roupa, brinquedos e miudezas), sito na 
Av.ª João XXIII, Centro Comercial, Loja n.º 8, em Nelas, em que é requerente a firma  Práticos 
& Irresistíveis, Ld.ª, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, 
atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.11.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE TELEMÓVEIS. LOCAL: AV.ª JOÃO XXIII, EM NELAS. 
REQUERENTE: COMUNICONELAS � COMUNICAÇÃO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 04 de Março de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário de um estabelecimento de telemóveis. Local: 
Av.ª João XXIII, em Nelas. Requerente: Comuniconelas - Comunicação. ---------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. 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 h 
às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 15:00 h e encerramento semanal ao 
Domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário de um 
estabelecimento de telemóveis, sito na Av.ª João XXIII, em Nelas, em que é requerente a Firma 
Comuniconelas - Comunicação, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------- 
5.12.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE ELECTRODOMÉSTICOS. LOCAL: RUA GAGO 
COUTINHO, N.º 70, EM NELAS. REQUERENTE: ANTÓNIO LOPES BASTOS � 
APROVAÇÃO 
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---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 04 de Março de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de electrodomésticos. 
Local: Rua Gago Coutinho, n.º 70, em Nelas. Requerente: António Lopes Bastos. -----------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. 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 h às 19:00 h, aos sábados das 09:00 h às 12:30 h, com paragem para almoço 
das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao Sábado à tarde e Domingo. ---------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de electrodomésticos, sito na Rua Gago Coutinho, n.º 70, em Nelas, em que é 
requerente António Lopes Bastos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------- 
5.13.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O �SALÃO PINK 
STYLE�. LOCAL: AV. DR. JOSÉ PINTO LOUREIRO, EDIFÍCIO AREAL, LOJA 2, 
EM NELAS. REQUERENTE: JOAQUIM FERNANDO GOMES MENDES � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 04 de Março de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o �Salão Pink Style�. Local: Av.ª Dr. José 
Pinto Loureiro, Edifício Areal, Loja 2, em Nelas. Requerente: Joaquim Fernando Gomes 
Mendes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. 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 h 
às 19:30 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao Domingo. -----------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
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�Salão Pink Style�, sito na Av.ª Dr. José Pinto Loureiro, Edifício Areal, Loja 2, em Nelas, em 
que é requerente Joaquim Fernando Gomes Mendes, nos termos e de acordo com a informação 
dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------
5.14.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA A PENSÃO 
MONDEGO, LD.ª. LOCAL: AV.ª ANTÓNIO MARQUES, EM CALDAS DA 
FELGUEIRA. REQUERENTE: PENSÃO MONDEGO, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 20 de Fevereiro de 
2008, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para a Pensão Mondego, Ld.ª. Local: Av.ª 
António Marques, em Caldas da Felgueira. Requerente: Pensão Mondego Ld.ª. --------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a), do artigo 7.º, do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés e restaurantes), 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 das 08,00 h 
às 24,00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ---------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação do mapa de horário para a 
Pensão Mondego, Ld.ª, sita na Av.ª António Marques, em Caldas da Felgueira, em que é 
requerente a Pensão Mondego Ld.ª., nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------- 
5.15.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA O 
SUPERMERCADO �ESTRELA DO MONDEGO�. LOCAL: AV.ª VISCONDESSA 
TAVEIRO, N.º 48, EM SANTAR. REQUERENTE: MARIA ROSÁLIA FERNANDES 
PAIS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 20 de Fevereiro de 
2008, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para o Supermercado �Estrela do Mondego�. 
Local: Av.ª Viscondessa Taveiro, n.º 48, em Santar. Requerente: Maria Rosália Fernandes Pais. 
---- 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 das 09,30 h 
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às 18,00 h, com paragem para almoço das 12,30 h às 14,30 h e encerramento semanal ao 
Domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação do mapa de horário para o 
Supermercado �Estrela do Mondego�, sita na Av.ª Viscondessa Taveiro, n.º 48, em Santar, em 
que é requerente Maria Rosália Fernandes Pais, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------------- 
5.16.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA UMA MERCEARIA. 
LOCAL: RUA REV. CÓNEGO ISIDRO MARTINS, N.º 6, EM VILAR SECO. 
REQUERENTE: JÚLIO DE ALBUQUERQUE � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 29 de Fevereiro de 
2008, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para uma mercearia. Local: Rua Rev. Cónego 
Isidro Martins, n.º 6, em Vilar Seco. Requerente: Júlio de Albuquerque. ----------------------------
---- 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 de comércio 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 das 07,00 h 
às 20,00 h, com paragem para almoço das 12,30 h às 14,30 h e sem encerramento semanal. -----
---- À consideração de Vª. Exª.�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação do mapa de horário para uma 
mercearia, sita na Rua Rev. Cónego Isidro Martins, n.º 6, em Vilar Seco, em que é requerente 
Júlio de Albuquerque, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de 
Obras, atrás descrita. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
5.17.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA A MERCEARIA 
RECANTO �O BOM AMIGO�. LOCAL: TRAVESSA RUA DIREITA, N.º 14, EM 
VALE DE MADEIROS. REQUERENTE: ANTÓNIO JOSÉ PAIS DA SILVA � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 04 de Março de 2008, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para a Mercearia Recanto �O Bom Amigo�. 
Local: Travessa Rua Direita, n.º 14, em Vale de Madeiros. Requerente: António José Pais da 
Silva. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 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 de comércio 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 
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renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário das 07,00 h 
às 24,00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ---------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação do mapa de horário para a 
Mercearia Recanto �O Bom Amigo�, sita na Travessa Rua Direita, n.º 14, em Vale de 
Madeiros, em que é requerente António José Pais da Silva, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
5.18.PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIOS � 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 25 de Fevereiro de 
2008, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Pedidos de renovação de mapas de horários. -------------------------------------------------------
----- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 7.º do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-
bares, self-services e estabelecimentos análogos) poderão estar abertos até às 02 horas de todos 
os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- III. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18.º, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 2616, de 22/02/2008 � �Instituto de Beleza�, de Marta Mendes 
Gomes, sito na Rua Gago Coutinho, n.º 7, em Nelas, com o horário de funcionamento das 10:00 
h às 19:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao Domingo e Segunda-Feira; 
---- - Registo de entrada n.º 2613, de 22/02/2008 � �Casa Albuquerque�, de Henrique Manuel 
Cardoso Albuquerque, sito na Rua Gago Coutinho, n.º 56, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 08:00 h às 23:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----
---- - Registo de entrada n.º 2611, de 22/02/2008 � �Sapataria Super Rápido Brasileiro�, de 
Severino de Aguiar, sito na Rua Gago Coutinho, n.º 37, em Nelas, com o horário de 
funcionamento de Segunda a Sexta, das 08:00 h às 20:00 h, ao sábado, das 08:00 h às 13:00 h, 
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 2612, de 22/02/2008 � �Centro Dentário Fojo�, sito na Rua Dr. 
Abílio Monteiro, Urb. Fojo, Lote 2, Loja 7, R/C, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento de Segunda a Sexta, das 09:30 h às 19:00 h, ao Sábado das 09:30 h às 12:30 h, 
com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e com encerramento semanal ao Sábado à 
tarde e Domingo. ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 2637, de 22/02/2008 - �Estudos e Projectos Carlos M. L. C. 
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Machado, Ld.ª�, sito na Urb. Ruivo, Lote 1, Loja C, em Nelas, com o horário de funcionamento 
das 09:00 h às 18:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento 
semanal ao Sábado e Domingo. ----------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 2357, de 18/02/2008 - �Agrocanas�, sito na Rua do Comércio, n.º 
29, em Canas de Senhorim, com  horário de funcionamento de Segunda a Sexta, das 09:00 h às 
19:00 h, ao Sábado, das 09:00 h às 12:30 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h  e 
encerramento semanal ao Domingo. -----------------------------------------------------------------------
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar as renovações 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. ------- 
   

ENCERRAMENTO 
 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião às 
dezasseis horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente acta que foi lida em voz alta por 
mim, ____________________________________, Chefe de Secção 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 Chefe de Secção de Expediente Geral e Arquivo, 

 
__________________________________________ 


