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ACTA Nº. 11 
                                       ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL               

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

 
---- Aos onze dias do mês de Junho 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 Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro, Dr. 
José Manuel Borges da Silva, Adelino José Borges Amaral, Dr. Manuel da Conceição Marques, 
Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues e Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas. -- 

 
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
---- Foi lida e aprovada, por maioria, com uma abstenção, da Senhora Presidente da Câmara, 
Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, a acta da reunião ordinária pública 
anterior, realizada em 27 de Maio de 2008, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da 
reunião, para efeitos imediatos. -----------------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro 
declarou que se absteve na votação da acta da reunião ordinária pública de 27 de Maio de 2008 
em virtude de não ter estado presente na referida reunião. ----------------------------------------------  

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia nove de Junho de dois mil e oito, 
que apresentava os seguintes saldos: - De operações orçamentais: 156.765,17 � (cento e 
cinquenta e seis mil setecentos e sessenta e cinco euros e dezassete cêntimos); - De operações 
extra orçamentais: 140.058,16 � (cento e quarenta mil cinquenta e oito euros e dezasseis 
cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA 
 
----  A Senhora Presidente da Câmara apresentou o seguinte assunto para ser incluído na Ordem 
do Dia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Pedido de implantação de um Memorial ao Dr. José Guilherme Faure, em frente ao 
Quartel dos Bombeiros Voluntários de Nelas � Aprovação. ------------------------------------------- 
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre este assunto, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-lo na ordem de trabalhos da presente 
reunião, nos termos do artº. 83º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

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

ORDEM DO DIA 
1 � OBRAS PÚBLICAS 

 
1.1.BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS � RECTIFICAÇÃO 
DA EX-E.N. N.º 231, EM VILAR SECO � EXPROPRIAÇÃO � JOAQUIM ANTUNES � 
APROVAÇÃO 
--- Presente uma informação datada de 30 de Maio de 2008, do Técnico Superior de 2.ª Classe, 
Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- �Beneficiação/Reparação de Estradas Municipais � Rectificação da Ex-E.N. n.º 231, em 
Vilar Seco � Expropriação. ----------------------------------------------------------------------------------
---- - Para se proceder à rectificação de uma zona de curvas da Ex. E.N. 231, em Vilar Seco, 
onde se têm verificado vários acidentes, foi necessário ocupar uma parcela de terreno, 
propriedade de Joaquim Antunes, contribuinte n.º 107862506, residente na Rua do Matadouro, 
n.º 6, 3520-225 Vilar Seco, que acordou o seguinte: --------------------------------------------------- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 

 Com o alargamento da Ex. E. N. n.º 231, em Vilar Seco, é ocupada na 
parcela de terreno do proprietário a área de 299 m2.  

 
 
 
1.297,50 � 

Terreno (cultivo e vinha) 299  2,50 � 747,50 � 
Oliveiras 11 50,00 � 550,00 � 

---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo a que os preços unitários se encontram dentro do praticado na zona, julga-se ser 
de aceitar os valores propostos. -----------------------------------------------------------------------------
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição do terreno atrás referido, de 
que é proprietário Joaquim Antunes, pela quantia de mil duzentos e noventa e sete euros e 
cinquenta cêntimos, para a obra de: �Beneficiação/Reparação de Estradas Municipais � 
Rectificação da Ex. EN 231, em Vilar Seco�, bem como autorizar o respectivo pagamento, nos 
termos e de acordo com a informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. ---------- 
1.2.ARRUAMENTOS DO AREAL, EM NELAS � AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA 
E CANCELAMENTO DE GARANTIAS � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Arruamentos do Areal, em Nelas�, adjudicada à firma Asfabeira � Sociedade de Asfaltagem e 
Britagem das Beiras, Ld.ª, pela importância de 241.425,58 � (duzentos e quarenta e um mil 
quatrocentos e vinte e cinco euros e cinquenta e oito cêntimos), de acordo com o documento 
elaborado pelos Serviços Técnicos de Obras e que foi presente nesta reunião. ----------------------
---- Mais foi deliberado, também por unanimidade, autorizar o cancelamento das garantias 
apresentadas pela firma adjudicatária para a obra atrás descrita. -------------------------------------- 
1.3.TRATAMENTO DE ESGOTOS DA RUA DO FUTURO, EM CARVALHAL 
REDONDO - RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação do Gabinete Técnico do Ambiente, datada de 28 de Maio de 
2008, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------



 
Fls.__________ 

Reunião de 11-06-2008 

 

3 

---- �Tratamento de Esgotos da Rua do Futuro, em Carvalhal Redondo � Reconhecimento do 
interesse público ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- I � A Rua do Futuro, em Carvalhal Redondo, já está dotada de rede de esgotos domésticos 
sem ligação a qualquer tipo de tratamento. Por este motivo há necessidade de efectuar a sua 
ligação ao tratamento previsto num terreno a cerca de 500 m. Foi efectuado um estudo que 
contempla o colector de ligação da rua ao tratamento que será efectuado por uma fossa séptica e 
trincheiras de infiltração que, para além de servir esta rua, tem possibilidade de recolher os 
esgotos da Rua Padre Abel e o Bairro dos Aboleiros. ---------------------------------------------------
---- II � O terreno proposto por estes Serviços para a sua implantação, reúne 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 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 
topográficas 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 obra de: �Construção de uma fossa séptica e trincheiras de infiltração para 
tratamento de esgotos da Rua do Futuro, da Rua Padre Abel e do Bairro dos Aboleiros, em 
Carvalhal Redondo�, nos termos e de acordo com a informação do Gabinete Técnico do 
Ambiente, atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------- 
1.4.TRATAMENTO DE ESGOTOS NA E. N. N.º 231-2 (SAÍDA PARA SANTAR), EM 
CARVALHAL REDONDO -  RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação do Gabinete Técnico do Ambiente, datada de 23 de Maio de 
2008, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Tratamento de Esgotos na E.N. n.º 231-2 (saída para Santar), em Carvalhal Redondo � 
Reconhecimento do interesse público ---------------------------------------------------------------------
---- I � Pretende-se construir a rede de colectores de esgotos domésticos na E.N. n.º 231-2, que 
liga Carvalhal Redondo a Santar, onde já existem várias habitações sem esta infraestrutura. Por 
este motivo foi efectuado um estudo que contempla a rede de colectores de esgotos domésticos, 
um sistema fossa filtro e trincheiras de infiltração. ------------------------------------------------------
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---- II � O terreno proposto por estes Serviços para a sua implantação, reúne as condições 
necessárias à implantação deste tipo de equipamento, nomeadamente: -------------------------------
---- - Permite, no futuro, receber os esgotos domésticos da zona norte da Freguesia de Carvalhal 
Redondo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - 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 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 
topográficas 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 obra de: �Rede de colectores domésticos, um sistema de fossa filtro e 
trincheiras de infiltração, para tratamento de esgotos na E.N. n.º 231-2 (saída para Santar), em 
Carvalhal Redondo�, nos termos e de acordo com a informação do Gabinete Técnico do 
Ambiente, atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------- 
1.5.AQUISIÇÃO DE PRÉDIO URBANO PARA INTEGRAÇÃO NA VIA PÚBLICA. 
PROPRIETÁRIO: ARMÉNIO MARQUES FERREIRA � APROVAÇÃO 
--- Presente uma informação datada de 30 de Maio de 2008, do Técnico Superior de 2.ª Classe, 
Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------
---- �Aquisição de prédio urbano para integração na via pública. --------------------------------------
---- Face à necessidade de alargar o arruamento interior das Carvalhas na zona antes da Igreja, 
onde há uma antiga construção que reduz substancialmente a visibilidade e que dificulta o 
tráfego rodoviário e estando o proprietário interessado em vender, solicito a V.ª Ex.ª 
autorização para adquirir o seguinte artigo matricial: ---------------------------------------------------
---- - Artigo matricial 1379 � Urbano, sito em Carvalhas, na Freguesia de Senhorim, Concelho 
de Nelas, com a área de trinta e seis metros quadrados, confrontando a norte com estrada, sul, 
nascente e poente com António Marques Silva. ----------------------------------------------------------
---- O proprietário deste prédio, Arménio Marques Ferreira, contribuinte n.º 131347802, 
residente na Rua Formosa, n.º 2, Carvalhas, 3520-212 Senhorim, acordou vender o artigo acima 
indicado pelo preço total de 2.000,00 euros. --------------------------------------------------------------
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo à localização do prédio, (conforme planta em anexo), e dado que o preço 
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unitários se encontra dentro do praticado na zona, julga-se ser de aceitar o preço proposto. ------
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª. -----------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição do prédio urbano inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo n.º 1379, sito no lugar de Carvalhas, freguesia de Senhorim, 
para ser demolido e integrado o terreno na via pública, de que é proprietário Arménio Marques 
Ferreira, pela quantia de dois mil euros, bem como autorizar o respectivo pagamento, nos 
termos e de acordo com a informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. ----------
---- Mais foi deliberado, por unanimidade, autorizar a dispensa de celebração de escritura de 
compra e venda. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2 � PATRIMÓNIO MUNICIPAL 
 
2.1.LOTEAMENTO DO CABEÇO, FOLHADAL � VENDA DOS LOTES 27 E 28 � 
HASTA PÚBLICA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 02 de Junho de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Loteamento do Cabeço, Folhadal � Venda dos lotes 27 e 28. ------------------------------------
---- I. Em sequência das ordens de V.ª Ex.ª para se proceder à venda dos lotes, propriedade da 
Autarquia, existentes no Loteamento do Cabeço (Bairro da Capucha), em Folhadal, informo 
que correspondem às seguintes descrições: ---------------------------------------------------------------
---- Lote 27: Art.º 2335; Área � 700 m2; Confrontações: Norte � Lote n.º 25, Nascente � Lote 
n.º 28, Sul � Lote n.º 29 e Poente � Rua 2. ----------------------------------------------------------------
---- Lote 28: Art.º 2338; Área � 700 m2; Confrontações: Norte � Lote n.º 26, Nascente � Rua 3, 
Sul � Lote n.º 30 e Poente � Lote n.º 27. ------------------------------------------------------------------
---- II. Atendendo às condições do mercado actual e caso V.ª Ex.ª opte pela venda em hasta 
pública, proponho o preço base de licitação de 21.000,00 � (700,00 m2 x 30�/m2), com lanços 
mínimos de 500,00 �. ----------------------------------------------------------------------------------------
---- Em anexo planta de localização. -----------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a venda em hasta pública dos lotes n.ºs 27 e 
28, do Loteamento do Cabeço, sito ao Folhadal, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------------------------------------------------  
 

3 � ZONAS INDUSTRIAIS 
 
3.1.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � CEDÊNCIA DE TERRENOS À FIRMA  
LUSOFINSA � CORRESPONDÊNCIA A ARTIGOS MATRICIAIS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 02 de Junho de 2008, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial de Nelas � Cedência de terreno à firma �Luso Finsa� � Correspondência a 
artigos matriciais. ---------------------------------------------------------------------------------------------
----- Em reunião de 29 de Maio de 2007, a Ex.ma Câmara deliberou ceder ao requerente, entre 
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outras, uma parcela de terreno, localizada entre a estrada nacional n.º 234 e a linha do caminho-
de-ferro, com a área de 3.380 m2. --------------------------------------------------------------------------
---- Os serviços informam que este terreno corresponde ao artigo matricial rústico n.º 5315, sito 
ao �Carvalhal�, Freguesia de Nelas, com a área de 3.380 m2, pelo que solicito a V.ª Ex.ª a 
aprovação da correspondência do terreno cedido ao presente artigo matricial. ----------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder a parcela de terreno, sita na Zona Industrial de 
Nelas, a que se refere a deliberação tomada em reunião da Câmara de 29 de Maio de 2007 e que 
corresponde ao artigo matricial acima referido, à firma �Luso Finsa�, nos termos e de acordo 
com a informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. --------------------------------- 
 

4 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
 
4.1.AMPLIAÇÃO DE REDE BT/IP NA TRAVESSA N.º 3, DO BAIRRO DAS FLORES, 
FREGUESIA DE CARVALHAL REDONDO � ORÇAMENTO � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento n.º 962/2008, no valor de 
984,99 �, apresentado pela EDP Distribuição - Energia, S.A., para ampliação de Rede BT/IP na 
Travessa n.º 3, do Bairro das Flores, Freguesia de Carvalhal Redondo e autorizou o seu 
pagamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5 � SUBSÍDIOS 
 

5.1.ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º. CICLO DO ENSINO BÁSICO DE NELAS � 
ATRIBUIÇÃO AO MELHOR ALUNO DO 12º. ANO DE ESCOLARIDADE DO 
PRÉMIO DE MAIOR RELEVO, 1.000 EUROS, COM O NOME DO ESCRITOR 
ANTÓNIO LOBO ANTUNES � APROVAÇÃO  
---- Presente o ofício n.º 6.7.2/267, datado de 23 de Maio de 2008, da Escola Secundária Com 
Terceiro Ciclo do Ensino Básico de Nelas, que a seguir se transcreve: -------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Prémio -----------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Querendo distinguir os nossos alunos pela sua excelência, dando continuidade a uma 
iniciativa encetada no ano lectivo 2002/2003, vai esta Escola premiar, uma vez mais, os alunos 
que alcançaram as melhores classificações, em cada ano de escolaridade, no ano lectivo de 
2006/2007. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Neste âmbito, nos anos anteriores, a Câmara deliberou atribuir ao melhor aluno do 12º. Ano 
de escolaridade o prémio de maior relevo (1.000 �), com o nome do escritor António Lobo 
Antunes e do exclusivo patrocínio da Câmara Municipal de Nelas. -----------------------------------
---- Caso se mantenha esta vossa generosa disponibilidade, agradecíamos que nos informasse 
assim que vos seja possível.�. -------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio no valor de 1.000 � (mil 
euros) à Escola Secundária Com 3º. Ciclo do Ensino Básico de Nelas, para ser atribuído, como 
prémio de maior relevo, com o nome do escritor António Lobo Antunes, ao melhor aluno do 
12.º ano de escolaridade, daquela Escola. ----------------------------------------------------------------- 
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6 � DIVERSOS 

 
6.1.REPRESENTAÇÃO DA COMISSÃO EUROPEIA EM PORTUGAL E GABINETE 
EM PORTUGAL DO PARLAMENTO EUROPEU � COMEMORAÇÕES DO DIA DA 
EUROPA � 9 DE MAIO DE 2008 � AGRADECIMENTO - CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 8296, datado de 21 de Maio de 2008, da Comissão Europeia, Direcção 
� Geral da Comunicação, Representação em Portugal e do Parlamento Europeu, Gabinete em 
Portugal, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------
----  �Comemorações do Dia da Europa  - 9 de Maio de 2008 � Carta Circular (CIR:34/2008-
LP) da ANMP, de 5 de Março de 2008 --------------------------------------------------------------------
---- Ex.m.ª Senhora Presidente ------------------------------------------------------------------------------
---- A Representação da Comissão Europeia em Portugal e o Gabinete em Portugal do 
Parlamento Europeu vêem agradecer o empenho da Câmara Municipal a que V.ª Ex.ª  preside 
nas celebrações do Dia da Europa, que se comemorou no passado dia 9 de Maio, na sequência 
dos convites dirigidos pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, Gabinete do 
Parlamento Europeu e Representação da Comissão Europeia. -----------------------------------------
---- À semelhança do que acontece em todos os Estados-Membros da União Europeia, pudemos 
assim assinalar em Portugal o processo de construção europeia. As comemorações do Dia da 
Europa permitiram a milhares de cidadãos descobrir numerosas facetas da União Europeia. -----
---- Depois da assinatura do Tratado de Lisboa no passado dia 13 de Dezembro, essas 
comemorações assumiram este ano uma importância particular, dada a importância deste 
Tratado para os Estados-Membros. Este foi aliás o tema de um seminário que a Representação 
da Comissão Europeia em Portugal, o Gabinete em Portugal do Parlamento Europeu e o 
Governo Português escolheram para um Seminário que teve lugar em Lisboa no passado dia 9 e 
que contou com a presença nomeadamente de vários membros do Governo Português, bem 
como de especialistas convidados, órgãos de comunicação social, embaixadores, estudantes 
universitários e público em geral. --------------------------------------------------------------------------
---- Fazemos votos para que este seja uma alavanca para a organização de outros eventos e/ou 
actividades ligadas à celebração da construção europeia e dos valores a ela subjacentes, 
particularmente no dia 9 de Maio, Dia da Europa. -------------------------------------------------------
---- Finalmente muito agradecíamos que nos enviassem informação sobre o evento organizado 
pela Câmara a que V.ª Ex.ª preside, por correio electrónico para Carla.ribeiro1@ac.europa.eu, 
para que possamos conhecer como o Dia da Europa foi comemorado no v/concelho.� ------------
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------  
6.2.DOAÇÃO NO ÂMBITO DA CAMPANHA �NELAS SOLIDÁRIA� � LIDL & CIA � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 4 de Junho de 2008, da Técnica Superior de Serviço 
Social, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------
---- �Doação no âmbito da campanha �Nelas Solidária�. -----------------------------------------------
---- Após contacto telefónico e no âmbito da Campanha �Nelas Solidária�, desenvolvida por 
este Município, em parceria com a Rede Social do Concelho de Nelas, a empresa LIDL e CIA, 
Entreposto de Torres Novas, informou que possui (para oferta) vários artigos não alimentares 

mailto:Carla.ribeiro1@ac.europa.eu,
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diversos no valor de 10.380,95 �. --------------------------------------------------------------------------
---- De referir que estes bens seriam de extrema utilidade, tendo em conta a quantidade de 
famílias já identificadas que precisam dos mesmos, como o Serviço já pôde verificar nas 
Campanhas realizadas desde o Natal de 2006. -----------------------------------------------------------
---- Deste modo, solicito a V.ª Ex.ª se digne aceitar a referida doação e facultar o transporte do 
material doado. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
---- Presente também um fax datado de 04 de Junho de 2008, do LIDL & CIA, Entreposto de 
Torres Novas, contendo a relação dos bens a doar a este Município, que a seguir se transcreve: -
---- �- 92 embalagens de detergentes para duche � preço unitário: 1,99 �, total: 183,08 �; --------
---- - 283 esponjas limpeza ultra eficaz � preço unitário: 0,99 �, total: 280,17 �; -------------------
---- - 324 embalagens de detergentes em gel + esponja � preço unitário: 2,88 �, total: 968,76 �; -
---- - 388 álbuns p/colecção � preço unitário: 6,99 �, total: 2.712,12 �; ------------------------------
---- - 180 álbuns c/selos � preço unitário: 6,99 �, total: 1.258,20 �; ----------------------------------- 
---- - 2 conjuntos de tacinhas c/base � preço unitário: 9,99 �, total: 19,98 �; ------------------------
---- - 82 microscópio de bolso � preço unitário: 9,99 �; total: 819,18 �; ------------------------------
---- - 55 boxers c/renda p/Sra. � preço unitário: 4,99 �, total: 274,45 �; ------------------------------
---- - 2 pares de chinelos em pele p/Senhora � preço unitário: 9,99 �, total: 19,98 �; ---------------
---- - 10 pinças de auxílio � preço unitário: 6,99 �; total: 69,90 �; -------------------------------------
---- - 9 lanternas Dínamo com led � preço unitário: 4,99 �; total: 44,91 �; ---------------------------
---- - 66 ganchos 5UN � preço unitário: 2,99 �, total: 197,34 �; ---------------------------------------
---- - 53 cuecas p/Sra. 3 UN � preço unitário: 2,49 �; total: 131,97 �; --------------------------------
---- - 7 macacos hidráulicos � preço unitário: 12,99 �, total: 90,93 � ---------------------------------
---- - 14 manetes de duche � preço unitário: 9,99 �, total: 139,86 � -----------------------------------
---- - 1 exercitador de abdominais � preço unitário: 29,00 �, total: 29,00 � --------------------------
---- - 61 chaves para porcas de roda � preço unitário: 4,99 �, total: 304,39 � ------------------------
---- - 16 pares de socas p/Sra. � preço unitário: 6,99 �, total: 111,84 � -------------------------------
---- - 33 pistolas de pintura KH3114 � preço unitário: 39,00 �, total: 1.287,00 � -------------------
---- - 57 socas para homem � preço unitário: 6,99 �, total: 398,43 � ----------------------------------
---- - 32 deflectores p/tubo de escape � preço unitário: 6,66 �, total: 213,12 � ----------------------
---- - 44 chaves p/porcas de roda KH4055 � preço unitário: 4,99 �, total: 219,56 � ----------------
---- - 31 pijamas curto Dora � preço unitário: 5,99 �, total: 185,69 � ---------------------------------
---- - 11 tapetes flame p/automóvel � preço unitário: 9,99 �, total: 109,89 � -------------------------
---- - 33 malas p/ferramenta p/bagageira � preço unitário: 4,99 �, total: 164,67 � ------------------
---- - 13 farolins � preço unitário: 4,99 �, total: 64,87 � -------------------------------------------------
---- - 51 detergentes multiusos � preço unitário: 1,49 �, total: 75,99 � --------------------------------
---- - 3 embalagens de caramelos c/recheio de nata � preço unitário: 1,89 �, total: 5,67 � --------- 
---- TOTAL: 10.380,95 �� ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar os bens atrás descritos, nos termos da alínea 
h), do nº. 1, do artº. 64.º, da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro, nos termos e de acordo com a informação da Técnica Superior de Serviço 
Social, atrás descrita. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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6.3.PEDIDO DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE NELAS, PARA IMPLANTAÇÃO DE UM MEMORIAL AO DR. JOSÉ 
GUILHERME FAURE, EM FRENTE AO SEU QUARTEL � APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício datado de 30 de Maio de 2008, da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Nelas, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Pedido de autorização. ----------------------------------------------------------------------------------
---- Pretende esta Associação Humanitária homenagear o Senhor Dr. José Guilherme Faure, 
através da colocação de um memorial em bronze e granito no passeio em frente ao actual 
Quartel desta Associação, pelo que solicitamos a V.ª Ex.ª autorização para a respectiva 
colocação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Solicitamos ainda o apoio da Autarquia sob a Presidência de V.ª Ex.ª para o arranjo através 
da colocação de relva e iluminação do respectivo memorial. ------------------------------------------
---- Junto envio, em anexo, a planta de localização e esboço do memorial. --------------------------
---- Certo de que esta nossa iniciativa irá merecer a melhor atenção, colaboração e apoio de V.ª 
Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 11 de Junho 
de 2008, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de implantação de um Memorial ao Dr. José Guilherme Faure, em frente ao 
Quartel dos Bombeiros Voluntários de Nelas. ------------------------------------------------------------
---- Relativamente ao pedido em epígrafe, devo informar que, de acordo com o Decreto-Lei n.º 
163/2006, de 8 de Agosto, a colocação de �pilaretes� e correntes a delimitar o referido 
monumento pode constituir um obstáculo à mobilidade na via pública, o qual muito 
sinceramente não se justifica, a exemplo do Monumento Comemorativo dos 75 anos dos 
Bombeiros, situado logo abaixo na mesma rua. ----------------------------------------------------------
---- Assim, sugiro que no espaço reservado à colocação de relva se aplique um pavimento com 
textura e cor diferentes (ex. granito negro polido) o qual deixa de necessitar de delimitação 
através dos elementos atrás mencionados. ----------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -----------------------------------------------------------------
----A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a implantação de um Memorial ao Senhor 
Dr. José Guilherme Faure, em frente ao Quartel dos Bombeiros Voluntários de Nelas, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------  

 
7 - CONTABILIDADE 

 
7.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Maio de 2008, no total de 1.390.357,44 � (um milhão trezentos e noventa mil 
trezentos e cinquenta e sete euros e quarenta e quatro cêntimos), referente a Operações 
Orçamentais e no total de 40.023,30 � (quarenta mil vinte e três euros e trinta cêntimos), 
referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de 
Contabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7.2.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DE 2008 � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal, do ano de 
2008, n.º 8, e às Grandes Opções do Plano para o ano de 2008, n.º 7, as quais ficam anexas a 
esta acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------- 

 
8 � LOTEAMENTOS 

 
8.1.OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO, EM VILAR SECO � DISCUSSÃO PÚBLICA � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 03 de Junho de 2008, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Operação de loteamento � Discussão Pública Local da obra: Vilar Seco. ----------------------
---- Em sequência das ordens de V.ª Exa. para se proceder à elaboração do projecto de operação 
de loteamento de um terreno adquirido de acordo com a deliberação de Câmara de 25-03-2008, 
em Vilar Seco, informo que os serviços elaboraram o seguinte projecto de operação de 
loteamento, que se submete a parecer de V.ª Exa. e que de acordo com o n.º 5 do artigo 7.º do 
D.L. n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com posteriores alterações, deverá ser submetido a 
discussão pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- A operação de loteamento apresenta as seguintes especificações: --------------------------------
---- 1. A operação de loteamento observa os parâmetros estabelecidos para Espaço Urbano 3, 
zona residencial R1, de acordo com a Secção IV, conjugada com o alínea a), do número 5, do 
artigo 28.º do Regulamento do PDM de Nelas, aprovado em Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 66/93. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Em toda a construção terá de ser cumprido o disposto no R.G.E.U. ---------------------------
---- 3. A implantação das edificações a erigir nos lotes deverá observar o disposto na planta de 
síntese, desenho 1. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- 4. Características do loteamento: ----------------------------------------------------------------------
---- a) Área total do terreno a lotear: - 30.200 m2;  -------------------------------------------------------
---- b) 1. Área total de cedência a incluir no domínio público � 18.820 m2;  -------------------------
--- - 2. Área de cedência destinada a: 1. Arruamentos � 1.520 m2; 2. Estacionamento - 128 m2;    

3. Passeios � 746 m2; 4. Espaços Verdes e de Utilização Colectiva � 7.926 m2; 5. Equipamento 
de Utilização Colectiva - 8.500 m2; ------------------------------------------------------------------------
---- c) N.º de estacionamentos: 25 (vinte e cinco) - 15 lugares de estacionamento privativo; 10 
lugares de estacionamento ao público; ---------------------------------------------------------------------
---- d) Os lotes destinam-se a edifícios unifamiliares; ---------------------------------------------------
---- e) N.º de lotes: 16 (dezasseis), numerados de 1 a 16; -----------------------------------------------
---- f) N.º de fogos: 16 (dezasseis); -------------------------------------------------------------------------
---- g) 1. Área total dos lotes - 11.380m2; -----------------------------------------------------------------
------  2. Área dos lotes: Lote 1 - 909 m2; Lote 2 - 1.181 m2; Lote 3 - 851 m2; Lote 4 - 720 m2; 
Lote 5 - 633 m2; Lote 6 - 593 m2; Lote 7 - 595 m2; Lote 8 - 600 m2; Lote 9 - 604 m2; Lote 10 -               
609 m2; Lote 11 - 675 m2; Lote 12 - 705 m2; Lote 13 - 772 m2; Lote 14- 798 m2; Lote 15 -  825 
m2; Lote 16 - 310 m2; ----------------------------------------------------------------------------------------
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---- h) 1. Área total de implantação máxima: - 4.890 m2; -----------------------------------------------
------- 2. Área máxima de implantação dos lotes: Lote 1 - 405 m2; Lote 2 - 510 m2; Lote 3 -  410 
m2; Lote 4 - 320 m2; Lote 5 - 270 m2; Lote 6 - 240 m2; Lote 7 - 240 m2; Lote 8 - 240 m2; Lote 9 
- 245 m2; Lote 10 - 255 m2; Lote 11 - 255 m2; Lote 12 - 310 m2; Lote 13 - 365 m2; Lote 14        
- 375 m2; Lote 15 - 365 m2; Lote 16 - 85 m2; -------------------------------------------------------------
---- i) 1. Área total de implantação máxima das moradias: - 4.365 m2; -------------------------------
------ 2. Área máxima de implantação das moradias: Lote 1 - 370 m2; Lote 2 - 475 m2; Lote 3 - 
375 m2; Lote 4 - 285 m2; Lote 5 - 235 m2; Lote 6 - 205 m2; Lote 7 - 205 m2; Lote 8 - 205 m2; 
Lote 9- 210 m2; Lote 10 - 220 m2; Lote 11 - 220 m2; Lote 12 - 275 m2; Lote 13 - 330 m2; Lote 
14 - 340 m2; Lote 15 - 330 m2; Lote 16 - 85 m2; ---------------------------------------------------------
---- j) 1. Área total de implantação máxima dos anexos: 525 m2; --------------------------------------
------ 2. Área máxima de implantação dos anexos: Lote 1 - 35 m2; Lote 2 - 35 m2; Lote 3 - 35 
m2; Lote 4 - 35 m2; Lote 5 - 35 m2; Lote 6 - 35 m2; Lote 7 - 35 m2; Lote 8 - 35 m2; Lote 9 - 35 
m2; Lote 10 - 35 m2; Lote 11 - 35 m2; Lote 12 - 35 m2; Lote 13 - 35 m2; Lote 14 - 35 m2; Lote 
15 - 35 m2; -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- k) 1. Área Bruta de Construção total máxima: - 8.399 m2; -----------------------------------------
------- 2. Área Bruta de Construção máxima dos lotes: Lote 1 - 701 m2; Lote 2 - 890 m2; Lote 3 
- 710 m2; Lote 4 - 548 m2; Lote 5 - 458 m2; Lote 6 - 404 m2; Lote 7 - 404 m2; Lote 8 - 404 m2; 
Lote 9 - 413 m2; Lote 10 -  431 m2; Lote 11 - 431 m2; Lote 12 - 530 m2; Lote 13 - 629 m2; Lote 
14 - 647 m2; Lote 15 - 629 m2; Lote 16 - 170 m2; --------------------------------------------------------
---- l) 1. Área Bruta de Construção total máxima das moradias: 7.874 m2; --------------------------
------ 2. Área Bruta de Construção máxima das moradias: Lote 1 - 666 m2; Lote 2 - 855 m2; 
Lote 3  - 675 m2; Lote 4 - 513 m2; Lote 5 - 423 m2; Lote 6 - 369 m2; Lote 7 - 369 m2; Lote 8 - 
369 m2; Lote 9 - 378 m2; Lote 10 - 396 m2; Lote 11 - 396m2; Lote 12 - 495 m2; Lote 13 - 594 
m2; Lote 14 - 612 m2; Lote 15 - 594 m2; Lote 16 - 170 m2; --------------------------------------------
---- m) 1. Área Bruta de Construção total máxima dos anexos: 525m2; ------------------------------
-------- 2. Área Bruta de Construção máxima dos anexos: Lote 1 - 35 m2; Lote 2 - 35 m2; Lote 3 
- 35 m2; Lote 4 - 35 m2; Lote 5 - 35 m2; Lote 6 - 35 m2; Lote 7 - 35 m2; Lote 8 - 35 m2; Lote 9 - 
35 m2; Lote 10 - 35 m2; Lote 11 - 35 m2; Lote 12 - 35 m2; Lote 13 - 35 m2; Lote 14 - 35 m2; 
Lote 15 - 35 m2; -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- n) Área bruta de construção total de acordo com a alínea j), do artigo 3.º, do regulamento do 
P.D.M. - 7.874m2; --------------------------------------------------------------------------------------------
---- o) N.º de pisos das moradias: 2 Pisos acima da cota de soleira; 1 Piso abaixo da cota de 
soleira; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- p) N.º de pisos dos anexos: 1 Piso acima da cota de soleira;  --------------------------------------
---- q) Cércea (de acordo com a alínea p) do n.º3, do Regulamento do PDM): - das moradias 
unifamiliares � 8 m; - dos anexos - 3 m; ------------------------------------------------------------------
---- r) Índice de utilização: 0,26 (= 7.874m2 /30.200 m2); -----------------------------------------------
---- s) Percentagem de ocupação do solo: 16% (= 4.890 m2 /30.200 m2); ----------------------------
---- 5. Conforme prevê a Portaria n.º 216-B/2008, de 03/03, relativamente à cedência para 
Espaços Verdes e de Utilização Colectiva (28 m2/fogo) e para Equipamento de Utilização 
Colectiva (35 m2/fogo) a área é superior ao mínimo obrigatório. --------------------------------------
---- À superior consideração de V. Ex.as.� -----------------------------------------------------------------
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura de um período mínimo de 15 
dias de Discussão Pública, seguindo os trâmites exigidos na lei, referente à Operação de 
Loteamento, atrás citada, sita em Vilar Seco, em terreno adquirido por esta Câmara Municipal, 
nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------- 
 

9 - OBRAS PARTICULARES 
 
9.1.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 
9.1.1.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 21 de Maio de 2008 e 03 de Junho de 2008, constantes na relação 
elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo II), fazendo dela 
parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
9.1.2.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 20 de Maio de 2008 e 03 de Junho de 2008, constantes 
na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo III), 
fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------- 
9.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS/COMUNICAÇÕES PRÉVIAS, 
AUTORIZAÇÕES/ALTERAÇÕES DE UTILIZAÇÃO, LOTEAMENTOS, 
DESTAQUES, PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E 
OUTROS, ENTRADOS NOS SERVIÇOS DE OBRAS PARTICULARES � 
CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento dos processos de licenciamentos/comunicações prévias, 
autorizações/alterações de utilização, loteamentos, destaques, propriedades horizontais, 
informações prévias e outros, entrados nos Serviços de Obras Particulares no período 
compreendido entre 20 de Maio de 2008 e 03 de Junho de 2008, constantes na relação 
elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela 
parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
9.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES OU SUAS 
PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS 
TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE 
DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos alvarás de licenças, 
autorizações ou suas prorrogações, caducadas, precedidas de audiência prévia, nos termos da 
alínea d), do número 3, do artº. 71º., do Dec.Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, com 
posteriores alterações, no período compreendido entre 20 de Maio de 2008 e 03 de Junho de 
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2008, constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à 
acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------------------- 
9.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100º. E 101º., DO CÓDIGO DO 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos processos de edificação, 
precedidos de audiência prévia, nos termos dos artigos 100º. e 101º., do Código do 
Procedimento Administrativo, no período compreendido entre 20 de Maio de 2008 e 03 de 
Junho de 2008, constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica 
anexa à acta (Anexo VI), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------ 
9.4.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE � LEGALIZAÇÃO � 
COLOCAÇÃO DE DOIS OUTDOORS COM AS DIMENSÕES DE 23,20 M2 E OUTRO 
COM 7,04 M2, NAS INSTALAÇÕES DA 02 � TRATAMENTO E LIMPEZAS 
AMBIENTAIS, S.A. LOCAL: CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: 02 � 
TRATAMENTO E LIMPEZAS AMBIENTAIS, S.A. � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 28 de Maio de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento de publicidade � Legalização � Colocação de dois outdoors com 
as dimensões de 23,20 m2 e outro com 7,04 m2, nas instalações da 02 � Tratamento e Limpezas 
Ambientais, S.A. Registo n.º 4236, de 28/03/2008. Local: Canas de Senhorim. Requerente: 02 � 
Tratamento e Limpezas Ambientais, S.A. -----------------------------------------------------------------
---- I. Solicitação do Requerente: ---------------------------------------------------------------------------
---- 1. O requerente solicita licença para instalar dois painéis publicitários (outdoors) com 23,20 
m2 (8,0 x 3,0) e com 7,04 m2 (2,2 x 3,2), fixos a 2 cantoneiras de ferro implantadas no solo, nas 
próprias instalações, visível da EN 234, na localidade e freguesia de Canas de Senhorim, 
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 Canas de Senhorim não emitiu um parecer no prazo de 15 dias. 
Assim, poderá considerar-se que há concordância por parte da Junta de Freguesia. ----------------
---- 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. É da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer indemnização por 
danos a terceiros que decorram da instalação e manutenção dos suportes publicitários. -----------
---- À superior consideração de Vª. Exª.�. -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento de publicidade para a 
colocação de dois outdoors, um com a dimensão de 23,20 m2 e outro com 7,04 m2, nas 
instalações da 02 � Tratamento e Limpezas Ambientais, S.A, sitas em de Canas de Senhorim, 
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em que é requerente a firma 02 � Tratamento e Limpezas Ambientais, S.A., nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------- 
9.5.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE PARA COLOCAÇÃO DE UM 
ANÚNCIO LUMINOSO MONO�FACE E UM PLACARD. LOCAL: RUA DO VILAR, 
LOJA N.º 11, R/C DIREITO, EM NELAS. REQUERENTE: PEDRO MIGUEL 
OLIVEIRA CARDOSO � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 02 de Junho de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento de publicidade para colocação de um anúncio luminoso mono�
face e um placard. Local: Rua do Vilar, Loja n.º 11, R/C direito, em Nelas. Requerente: Pedro 
Miguel Oliveira Cardoso. ------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 6.º do Regulamento de Publicidade do Município de 
Nelas, a afixação de publicidade de natureza e finalidade comercial, desde que produzida com 
fins lucrativos, depende de licenciamento prévio da Câmara Municipal. -----------------------------
---- II. Foi solicitado à Sra. Presidente da Câmara o licenciamento para a colocação de um 
anúncio luminoso, com as dimensões de 0,50 m x 0,50 m e um placard com as dimensões 0,60 
m x 2,80 m no edifício onde funciona o estabelecimento comercial, conforme o descrito nas 
peças escritas e desenhadas, apresentadas pelo requerente. ---------------------------------------------
---- III. Em conformidade com o disposto no artigo 9.º do mesmo regulamento é da 
competência da Câmara Municipal a decisão final sobre o pedido de licenciamento da 
publicidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------------
---- V. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de 
licenciamento, desde que: -----------------------------------------------------------------------------------
---- a) seja cumprido o disposto nas peças escritas e desenhadas apresentadas; ---------------------
---- b) o anúncio apresente solidez e resistência suficiente, de modo a não causar perigo para os 
transeuntes do estabelecimento. ----------------------------------------------------------------------------
---- VI. Mais informo que 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 consideração de Vª. Exª.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento de publicidade para 
colocação de um anúncio luminoso mono-face e um placard, sito na Rua do Vilar, Loja n.º 11, 
R/C direito, em Nelas, em que é requerente Pedro Miguel Oliveira Cardoso, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------------  
9.6.PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA DE EXPLORAÇÃO INDUSTRIAL DE UM 
PAVILHÃO INDUSTRIAL � TIPO 4 � �SERRALHARIA�. LOCAL DA OBRA: ZONA 
INDUSTRIAL DE NELAS � I. REQUERENTE: SOLNELAS, LD.ª � APROVAÇÃO   
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 30 de Maio de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de emissão de licença de exploração industrial de um pavilhão industrial � Tipo 4 � 
�Serralharia�. Processo n.º 07/2006. Requerente: Solnelas, Ld.ª. Local da obra: Zona Industrial 
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de Nelas I. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Análise da pretensão: ---------------------------------------------------------------------------------
---- 1. A empresa requerente solicitou a emissão de licença de exploração industrial do seu 
pavilhão industrial � Tipo 4 � Serralharia, erigida na Zona Industrial de Nelas I, numa parcela 
com 3.032 m2 de área de terreno, próximo do pavilhão industrial da ColdKit. ----------------------
---- 2. A licença de exploração industrial é concedida após verificação do cumprimento das 
condições que tiverem sido fixadas nos autos de vistoria e cumprido o disposto no Regime 
Jurídico de Urbanização e Edificação, de acordo com o artigo 19.º do D.R. n.º 08/2003, de 
11/04, alterado pelo D.R. n.º 61/2007, de 09/05. ---------------------------------------------------------
---- 3. Verificada, mediante vistoria, a conformidade da instalação ou alteração do 
estabelecimento industrial com as normas legais e regulamentares aplicáveis, a entidade 
coordenadora emitirá a licença de exploração industrial, de acordo com o n.º 1, do artigo 14.º, 
do D.L. n.º 69/2003, de 10/04, alterado pelo D.L. n.º 183/2007, de 09/05. ---------------------------
---- 4. Realizada a vistoria ao pavilhão industrial no dia 29/05/2008, são os peritos de parecer 
que se encontram reunidas as condições para ser emitida a licença de exploração industrial. -----
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Assim, na sequência do auto de vistoria n.º 01/2008, datado de 29/05/2008, julgo que se 
poderá emitir a respectiva licença de exploração industrial. --------------------------------------------
---- À superior consideração de Vª. Exª.�. -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão de licença de exploração 
industrial de um pavilhão industrial, Tipo 4, Serralharia, Processo n.º 07/2006, sita na Zona 
Industrial de Nelas I, em que é requerente a firma Solnelas, Ld.ª., nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
9.7.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO DE UM 
ESTABELECIMENTO DE COMERCIO �BAZAR CHINÊS�. LOCAL: AV.ª JOÃO 
XXIII, BLOCO 6, LOJA 1, EM NELAS. REQUERENTE: HUANG QUNHUI � 
APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 20 de Maio de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário de um estabelecimento de comercio �Bazar 
Chinês�. Local: Av.ª João XXIII, Bloco 6, Loja 1, em Nelas. Requerente: Huang Qunhui. -------
---- 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 20:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ---------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário de um 
estabelecimento de comércio �Bazar Chinês�, sito na Av.ª João XXIII, Bloco 6, Loja 1, em 
Nelas, em que é requerente Huang Qunhui, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------------------------- 
9.8.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO DO 
ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO � FARMÁCIA PELOURINHO. LOCAL: 
LARGO ABREU MADEIRA, N.º 3, EM CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: 
HELENA CATARINA PINHO DIREITO UNIPESSOAL, LD.ª � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 29 de Maio de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento da concessão do mapa de horário do estabelecimento 
farmacêutico � Farmácia Pelourinho. Local: Largo Abreu Madeira, n.º 3, em Canas de 
Senhorim. Requerente: Helena Catarina Pinho Direito Unipessoal, Ld.ª. ----------------------------
---- 1. De acordo com o 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, art.º 3.º do Capítulo II. No entanto, as farmácias devidamente escaladas segundo a 
legislação aplicável podem funcionar com horário contínuo, de acordo com o artigo 11.º. --------
---- 2. De acordo com o artigo 15.º, do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de horário. -----------------------------------
---- 3. Assim, não vejo qualquer inconveniente no mapa de horário, em regime normal, de 
Segunda a Sexta-Feira, das 09:00 h às 19:30 h, ao Sábado das 09:00 h às 13:00 h e 
encerramento aos Domingos e Feriados. Bem como em regime de disponibilidade, de Segunda 
a Sexta-Feira, das 09:00 h às 23:00 h, ao Sábado das 09:00 h às 13:00 h e das 15:00 h às 23:00 
h e aos Domingos e Feriados das 09:30 h às 13:00 h e das 15:00 h às 23:00 h. ---------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário do 
estabelecimento farmacêutico �Farmácia Pelourinho�, sito no Largo Abreu Madeira, n.º 3, em 
Canas de Senhorim, em que é requerente a firma Helena Catarina Pinho Direito Unipessoal, 
Ld.ª., 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 
quinze horas e quarenta 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, 
 

_______________________________________ 
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O Chefe de Secção de Expediente Geral e Arquivo, 

 
__________________________________________ 


