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ACTA Nº. 3 
                                       ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL               

DE NELAS, REALIZADA EM DOZE DE FEVEREIRO DE DOIS 
MIL E OITO 

 
---- Aos doze dias do mês de Fevereiro 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, Adelino José 
Borges Amaral, Dr. Manuel da Conceição Marques e Carlos Manuel Tavares dos Santos 
Rodrigues. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Registaram-se as faltas, consideradas justificadas, dos Senhores Vereadores Dr. José 
Manuel Borges da Silva e Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas. -----------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva enviou um fax, datado de 12 de 
Fevereiro de 2008, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ---------------------------------------
---- Venho por este meio comunicar a V.ª Ex.ª que compromissos profissionais inadiáveis me 
impedem de estar presente na R.O. da Câmara agendada para hoje, 12/02, pelas 15 horas. -------
----- Pedindo a v/compreensão para tal facto, requeiro, em consequência, se digne considerar 
justificada a aludida falta.� ---------------------------------------------------------------------------------- 

 
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião ordinária pública anterior, realizada 
em 29 de Janeiro de 2008, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para 
efeitos imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 210.175,76 � (duzentos e dez mil cento e setenta 
e cinco euros e setenta e seis cêntimos); - De operações extra orçamentais: 162.621,44 � (cento 
e sessenta e dois mil seiscentos e vinte e um euros e quarenta e quatro cêntimos). ----------------- 
 

INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 
 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou o seguinte assunto para ser incluído na Ordem 
do Dia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Pedido de autorização municipal para implantação de uma infra-estrutura de suporte de 
estação de radiocomunicação. Requerente: SIRESP � Gestão de Redes Digitais de Segurança e 
Emergência, S.A.. Local da obra: Posto da GNR de Nelas. --------------------------------------------  
---- 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 
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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 
 
---- Não foram apresentados assuntos no Período de Antes da Ordem do Dia. ---------------------- 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 � OBRAS PÚBLICAS 

 
1.1.CONSTRUÇÃO DA AV.ª DO CINE-TEATRO, EM NELAS�LIBERTAÇÃO DE 
GARANTIAS BANCÁRIAS-APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício datado de 24 de Janeiro de 2008, da firma C.A. � Construtora do Alva, 
S.A., com sede em Chamusca da Beira, que a seguir se transcreve: -----------------------------------
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Com os nossos melhores cumprimentos, somos a solicitar a V.ª Ex.ª se digne mandar anular 
a garantia bancária, em poder dessa Câmara Municipal, apesar de já ter passado o prazo de 
cinco anos, após a conclusão dos respectivos trabalhos. ------------------------------------------------
---- Trata-se da Garantia n.º 320-02-0194472, no valor de 17.386,95 �, emitida pelo então 
Banco Português do Atlântico, actual Banco Millennium, BCP, balcão de Santa Comba Dão, 
para onde deve ser enviada a ordem de nulidade acompanhada do original da garantia.� ---------
---- Presente também uma informação datada de 04 de Fevereiro de 2008, dos Serviços 
Técnicos de Obras, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------
---- �Construção da Av.ª do Cine-Teatro, em Nelas � Libertação de garantias bancárias. 
Requerente: C.A. � Construtora do Alva, S.A. -----------------------------------------------------------
---- I. Solicitou a firma C.A. � Construtora do Alva, S.A. a anulação da garantia bancária 
referente à obra de Construção da Av.ª do Cine-Teatro, em Nelas, no valor de 17.386,95 �. -----
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- Informo V.ª Ex.ª que a Recepção Provisória e a respectiva Conta Final desta obra foram 
elaboradas em 23/12/1999. ----------------------------------------------------------------------------------
---- O procedimento foi efectuado ao abrigo do D.L. n.º 405/93, de 10/12, que no seu Art.º 210.º 
prevê: �Decorrido o prazo de um ano, contado da data da recepção provisória da obra� serão 
restituídas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que 
tiver direito e promover-se-á, pela forma própria, a extinção da caução prestada.� -----------------
---- Atendendo a que aquele prazo já foi excedido, solicito a V.ª Ex.ª a libertação da garantia 
apresentada, para posterior comunicação à entidade bancária para proceder à sua anulação. -----
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a libertação das garantias bancárias 
apresentadas pela firma C.A. � Construtora do Alva, S.A., referentes à obra de �Construção da 
Av.ª do Cine-Teatro, em Nelas, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------- 
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1.2.URBANIZAÇÃO DA QUINTA DO POMAR, EM NELAS � PAVIMENTAÇÃO � 
AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA E CANCELAMENTO DE GARANTIAS 
BANCÁRIAS � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Urbanização da Quinta do Pomar, em Nelas - Pavimentação�, adjudicada à firma Asfabeira � 
Sociedade de Asfaltagem e Britagem das Beiras, Ld.ª, pela importância de 96.442,75 � (noventa 
e seis mil quatrocentos e quarenta e dois euros e setenta e cinco 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 
bancárias apresentadas pela firma adjudicatária para a obra atrás descrita. -------------------------- 
1.3.BENEFICIAÇÃO DO TROÇO INTERIOR DA EX - E.N. N.º 234, EM NELAS � 
AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA � APROVAÇÃO 
---- Presente o Auto de Vistoria e Recepção Provisória da obra de �Beneficiação do troço 
interior da Ex � E.N. n.º 234, em Nelas�, adjudicada à Firma Amadeu Gonçalves Cura & 
Filhos, Ldª. e elaborado pelos Serviços Técnicos de Obras. --------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral questionou o Executivo Municipal no 
sentido de saber que obra era aquela, qual o valor da obra e que tipo de concurso tinha havido 
para adjudicação da mesma, tendo o Senhor Eng.º Luis Almeida prestado alguns 
esclarecimentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Este assunto foi retirado da reunião. ------------------------------------------------------------------
1.4.BENEFICIAÇÃO DE INSTALAÇÕES ASSOCIATIVAS DESPORTIVAS 
RECREATIVAS E CULTURAIS DO CONCELHO/ PAVIMENTO DO 
POLIDESPORTIVO DE SANTAR � CONTA FINAL � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Conta Final da obra de �Beneficiação de 
Instalações Associativas Desportivas Recreativas e Culturais do Concelho/Pavimento do 
Polidesportivo de Santar�, adjudicada à firma LusoPisos � Pavimentos Industriais, Ld.ª, pela 
importância de 9.197,93 � (nove mil cento e noventa e sete euros e noventa e três cêntimos), de 
acordo com o documento elaborado pelos Serviços Técnicos de Obras e que foi presente nesta 
reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2 � AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
 

2.1.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BENS E SERVIÇOS DURANTE O ANO DE 2007 � 
CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento das adjudicações, por consulta prévia e concurso limitado,    
de diversos bens e serviços durante o ano de 2007, nos termos do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de Junho, constante na relação elaborada pelos Serviços Técnicos de Obras, a qual fica anexa à 
acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------ 
 

3 � ZONAS INDUSTRIAIS 
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3.1.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � CEDÊNCIA DE TERRENO À FIRMA 
SIVENEER � FOLHAS DE MADEIRA, LD.ª � PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE 
PRAZO � APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício datado de 10 de Janeiro de 2008, da firma Siveneer � Folhas de 
Madeira, Ld.ª, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ---------------------------------------
---- Contrato Promessa de Compra e Venda celebrado a 10/10/2007 com a Câmara Municipal 
de Nelas --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Siveneer � Folhas de Madeira, Ld.ª. NIPC 507967569, com sede na Estrada Nacional n.º 
234, Km 92,7, 3520-095 Nelas, de acordo com o estabelecido na Cláusula Sexta, alínea b) do 
CPCV acima identificado, esclarece o seguinte: tendo em conta o facto de não existir nenhum 
estudo prévio dos terrenos em questão, houve necessidade de o fazer. Este estudo, ainda, não 
está concluído, pelo que o projecto referente à construção do pavilhão não poderá ser entregue 
dentro do prazo previsto. ------------------------------------------------------------------------------------
---- Por conseguinte, solicitamos a prorrogação do referido prazo por mais 60 dias.� --------------
---- Presente também uma informação datada de 28 de Janeiro de 2008, dos Serviços Técnicos 
de Obras, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial de Nelas � Cedência de terreno à firma Siveneer � Folhas de Madeira, Ld.ª 
� Pedido de prorrogação de prazo. Requerente: Siveneer � Folhas de Madeira, Ld.ª ---------------
---- 1. Solicitação da firma ----------------------------------------------------------------------------------
---- Solicita a firma �Siveneer � Folhas de Madeira, Ld.ª� a prorrogação do prazo por mais 60 
dias para apresentação do projecto do pavilhão industrial, que pretende construir na Zona 
Industrial de Nelas, devido ao facto de ter de elaborar um estudo prévio dos terrenos em 
questão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Nota histórica ------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Estes terrenos, que totalizam cerca de 50.000 m2, foram cedidos à firma em reunião de 
Câmara de 31/07/2007 em que foi aprovado um Contrato-Promessa de Compra e Venda que, na 
sua Cláusula 6.ª, estabelece o prazo de 45 dias para apresentação do projecto do pavilhão 
previsto na Cláusula 9.ª (implantação, arquitectura e principais especialidades�). ----------------
---- - Em 26/11/2007 solicitou a 1.ª prorrogação de prazo por mais 45 dias, pedido que foi 
autorizado em reunião da Exm.ª Câmara de 11/12/2007. -----------------------------------------------
---- 3. Parecer dos Serviços ----------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo a que o terreno cedido à firma tem dimensões consideráveis, julga-se que a 
implantação do pavilhão deverá ser inserida num estudo conjunto de toda a área em causa, de 
maneira a permitir a construção de mais pavilhões, articulando os respectivos acessos com a 
malha viária municipal. --------------------------------------------------------------------------------------
---- Assim, julga-se que a pretensão da firma é pertinente, dada a necessidade de realizar aquele 
estudo, pelo que, caso V.ª Ex.ª concorde com a prorrogação de prazo, seria aconselhável o 
requerente apresentar, juntamente com o projecto do pavilhão, o estudo prévio de todo o 
conjunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Á superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação de prazo, por mais 60 dias, 
para a firma Siveneer � Folhas de Madeira, Ld.ª apresentar o projecto do pavilhão industrial que   
pretende construir na Zona Industrial de Nelas, bem como o estudo prévio de todo o conjunto, 
nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita . ---- 
3.2.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � CEDÊNCIA DE TERRENO À FIRMA 
COLDKIT IBÉRICA � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação datada de 6 de Fevereiro de 2008, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Zona Industrial de Nelas � Cedência de terreno a �Coldkit Ibérica�. ---------------------------
---- 1 - Solicitação da Empresa -----------------------------------------------------------------------------
---- A empresa �Coldkit Ibérica� solicita a cedência de uma parcela de terreno com a área de 
cerca de 1.864 m2, de maneira a ser possível a construção de um armazém de matérias-primas, 
anexo às actuais instalações, respeitando os afastamentos aos limites definidos no Regulamento 
do PDM. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2 � Parecer dos Serviços --------------------------------------------------------------------------------
---- Estes serviços informam que o Município de Nelas tem na zona pretendida pela empresa 
�Coldkit Ibérica� uma parcela de terreno disponível com cerca de 1.450 m2 em condições de ser 
cedida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Embora esta área seja inferior à pretendida é, na opinião dos serviços, suficiente para a 
implantação da construção que a empresa quer realizar, dado que o terreno se destina apenas a 
garantir o afastamento da futura construção ao limite do terreno, de acordo com o PDM. --------
---- No entanto, deixa-se à consideração de V.ª Ex.ª a superior decisão. -----------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência, à firma Coldkit Ibérica, de uma 
parcela de terreno, com a área de cerca de 1.450,00 m2, ao preço de 0,50 �/m2, anexo ao terreno 
onde a requerente construiu as suas instalações. ---------------------------------------------------------  
 

4 � DIVERSOS 
 
4.1.CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA � ENVIO DE DELIBERAÇÃO � 
PROJECTO LEI N.º 431/X � LEI ELEITORAL DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 
(ALTERAÇÕES) � CONHECIMENTO 
---- Presente o ofício n.º 51-GP, datado de 24 de Janeiro de 2008, da Câmara Municipal de 
Almada, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ---------------------------------------
---- Envio de Deliberação � Projecto Lei n.º 431/X � Lei eleitoral dos Órgãos Autárquicos 
(alterações). ----------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Para conhecimento e fins que V.ª Ex.ª entender por mais convenientes, anexo ao presente 
cópia integral da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, na sua reunião ordinária de 23 
de Janeiro de 2008, relativa ao �Projecto Lei n.º 431/X � Lei eleitoral dos Órgãos Autárquicos 
(alterações)�, através da qual a Câmara Municipal de Almada: ----------------------------------------
---- 1 � Reafirma �os princípios constitucionalmente consagrados para o Poder Local 
Democrático, designadamente no que se refere ao �respeito integral pela vontade manifestada 
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no voto popular; ao exercício do Poder Colegial Democrático e Transparente, expresso na 
gestão participada e no controlo democrático da actividade dos eleitos; à proximidade entre a 
gestão autárquica e as populações�. ------------------------------------------------------------------------
---- 2 � Manifesta um �frontal e público desacordo quanto à forma e conteúdo do projecto de lei 
n.º 431/X � Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais (alterações)� nomeadamente no que 
se refere �à eliminação da eleição directa das Câmaras Municipais, acentuando o seu carácter 
presidencialista e colocando em causa o funcionamento colegial e plural deste órgão; ao não 
cumprimento do princípio constitucional da proporcionalidade, expresso num modelo que 
levará à constituição de executivos administrativamente maioritários, não respeitando os 
resultados eleitorais, ao pendor vincadamente presidencialista, redutor do espaço democrático 
dos órgãos autárquicos executivos e da transparência de fiscalização; ao pretenso reforço dos 
poderes de fiscalização do órgão deliberativo assente no poder de moção de censura das 
Assembleias Municipais, quando ao mesmo tempo não lhes é atribuída a capacidade para 
intervir na alteração das Grandes Opções do Plano e Orçamento; e ao inconcebível estatuto de 
menoridade conferido neste projecto aos Presidentes de Junta de Freguesia enquanto Membros 
das Assembleias Municipais, arredados da capacidade de decisão em questões essenciais para a 
vida municipal�. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �O Poder Local tem constituído um espaço insubstituível de participação das populações, 
dos agentes locais e dos partidos políticos na vida democrática das Freguesias, dos Municípios 
e de Portugal. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Poder Local Democrático é património colectivo dos Portugueses, indissociável da 
imensa e profunda transformação qualitativa do País, registada nas últimas três décadas, assente 
no desenvolvimento local e com enorme reflexo na qualidade de vida das populações, 
contribuindo de forma decisiva para a afirmação de dinâmicas regionais, mesmo na ausência da 
Regionalização prevista na Constituição da República. -------------------------------------------------
---- Enquadram-se neste domínio a Organização Associativa dos Municípios, a Cooperação 
Intermunicipal, ou o balanço claramente positivo na utilização de fundos comunitários. ----------
---- Neste contexto, é indispensável destacar o papel do Poder Local Democrático no 
investimento público em Portugal, em áreas essenciais como o Abastecimento de Água, o 
Saneamento e Tratamento de Efluentes, a Rede Viária, a Rede Pública de Jardins de Infância e 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico ou a cobertura nacional de Equipamentos Culturais, Desportivos 
e Sociais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Poder Local, emanação da vontade das populações, tem assumido desde o 25 de Abril de 
1974 um valioso contributo para a construção e aprofundamento da Democracia, num modelo 
inseparável da eleição directa dos executivos municipais. ----------------------------------------------
---- A realidade é que, nestas mais de três décadas e expurgando muito poucos exemplos 
negativos, o Poder Local tem-se inegavelmente afirmado, em Portugal, como um modelo de 
referência de funcionamento democrático do Estado, de construção participada na resposta às 
necessidades das populações, de proximidade dos cidadãos em relação à gestão autárquica, de 
possibilidades de controlo democrático permanente da actividade dos eleitos. ----------------------
---- A verdade inquestionável é que estamos perante um quadro de exercício do Poder Local 
consagrado constitucionalmente, que honra a Democracia Portuguesa e que importa preservar, 
valorizar e aprofundar. ---------------------------------------------------------------------------------------



 
Fls.__________ 

Reunião de 12-02-2008 

 

7 

---- O Projecto de Lei n.º 431/X, com a designação de Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias 
Locais (alterações), em apreciação na Assembleia da República, elimina a eleição directa das 
Câmaras Municipais. -----------------------------------------------------------------------------------------
---- Trata-se de um modelo que visa garantir uma maioria absoluta à força política que detenha 
a Presidência, de forma artificial e administrativa e em prejuízo do funcionamento colegial dos 
Órgãos Autárquicos e do acompanhamento plural da gestão dos executivos municipais, 
reduzindo drasticamente o quadro de fiscalização democrática e de gestão transparente. ---------
---- Trata-se de uma proposta que, em clara contradição com a afirmação expressa na exposição 
dos motivos do referido Projecto de Lei n.º 431/X, onde se refere visar �maior e mais efectiva 
responsabilização que favoreça a desejável transparência e uma mais directa relação entre os 
eleitos e os seus eleitores�, tem efectivamente na sua base uma concepção de poder absoluto e 
de personalização extrema, que subverte o princípio fundamental da representatividade política 
nos executivos municipais como expressão da escolha directa dos eleitores. ------------------------
----No modelo proposto, é o Presidente da Câmara eleito que determina, por sua escolha 
pessoal, a composição da maioria absoluta do executivo, não sendo sequer obrigado a cumprir a 
ordem de eleição para a Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------
---- Um outro argumento que pretende justificar a alteração do modelo de eleição dos 
executivos municipais é o da �(�) criação de melhores e efectivas condições de 
governabilidade (�)�. Um argumento que cai redondamente por terra porquanto é fácil 
constatar que, com o actual sistema eleitoral, ao longo de mais de 30 anos e nove mandatos 
autárquicos, apenas em 20 vezes � menos que 1% do total dos 2.755 executivos municipais que 
foram constituídos neste período � foi necessário recorrer a eleições intercalares. -----------------
---- E mesmo neste quadro importa referir que, em metade destas situações, a Presidência das 
Câmaras era exercida com a maioria absoluta de eleitos pela respectiva força política. ------------
---- Interessa neste contexto, e face ao Projecto de Lei apresentado, sublinhar as questões que 
subvertem por completo o actual modelo em que assenta o Poder Local Democrático em 
Portugal: -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1 � Garantir uma maioria absoluta de mandatos, mesmo quando essa não é a vontade 
expressa pelos eleitores, ao reduzir artificialmente a representação das forças políticas 
minoritárias e ao assegurar a atribuição de mandatos à força maioritária, para além da sua 
representatividade. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2 � Atribuir ao Presidente da Câmara Municipal um poder absoluto e discricionário na 
escolha dos membros que integram o executivo municipal, a partir de um modelo de 
composição do órgão apenas dependente da sua vontade - e alterável em qualquer momento -, 
em substituição do funcionamento colegial. -------------------------------------------------------------- 
---- 3 � Reduzir à expressão mínima a pluralidade da composição dos executivos municipais, 
com inevitáveis consequências no empobrecimento democrático do Poder Local e na 
capacidade de fiscalização e controlo directo da actividade da Autarquia. ---------------------------
---- A aplicação deste novo quadro legal significaria, considerando a composição actual dos 
executivos municipais, excluir 242 eleitos em representação das forças políticas não 
maioritárias, empobrecendo a expressão da pluralidade em 226 municípios. ------------------------ 
---- 4 � Pretensamente em nome da �governabilidade�, o que se propõe é um sistema que, pelos 
seus princípios, pode pelo contrário, levar à institucionalização da instabilidade ao prever a 
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possibilidade da queda da Câmara Municipal � com a realização de eleição intercalar � pela 
aprovação de uma moção de censura por 3/5 da Assembleia Municipal. -----------------------------
---- 5 � Em nome da �Eficácia�, o que se propõe é um modelo de parlamentarização da vida 
Autárquica, eliminando uma realidade inegavelmente positiva no seu conjunto, de trabalho, 
diálogo, participação e cooperação dos eleitos na resolução dos problemas concretos das 
populações e na construção do progresso local. ----------------------------------------------------------
---- 6 � Em nome de uma �maior homogeneidade� e de assegurar a �governabilidade� 
garantindo uma maioria absoluta � já hoje existente em 281 Câmaras Municipais, que 
correspondem a mais de 90% dos Municípios do país � institui-se um sistema assente numa 
concepção absoluta do Poder. -------------------------------------------------------------------------------
---- 7 � Em nome da �Democracia� e de uma solução para as actuais �distorções� �cuja 
correcção se impõe�, aos presidentes das Juntas de Freguesia continuará a ser assegurada a sua 
participação na Assembleia Municipal � que se tem constituído como uma inegável mais valia 
pela proximidade dos eleitos às populações �, mas é inconcebível que estes eleitos passem a 
deter um estatuto de clara menorização, ao ficarem arredados da possibilidade de decisão em 
questões essenciais para a vida Municipal � Grandes Opções do Plano e Orçamento, 
Fiscalização da Actividade da Câmara Municipal, Constituição do Executivo Municipal e 
Deliberação de Moção de Rejeição. ------------------------------------------------------------------------
---- Em consonância com este quadro de análise, a Câmara Municipal de Almada delibera: ------
---- 1. Reafirmar os princípios constitucionalmente consagrados para o Poder Local 
Democrático: --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Respeito integral pela vontade manifestada no voto popular. ------------------------------------
---- - Exercício do Poder Colegial Democrático e Transparente, expresso na gestão participada e 
no controlo democrático da actividade dos eleitos. ------------------------------------------------------
---- - Proximidade entre a gestão autárquica e as populações. ------------------------------------------
---- 2. Manifestar frontal e público desacordo quanto à forma e conteúdo do projecto de lei n.º 
431/X � Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais (alterações) nomeadamente no que se 
refere: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- a. À eliminação da eleição directa das Câmaras Municipais, acentuando o seu carácter 
presidencialista e colocando em causa o funcionamento colegial e plural deste órgão. ------------
---- b. Ao não cumprimento do princípio constitucional da proporcionalidade, expresso num 
modelo que levará à constituição de executivos administrativamente maioritários, não 
respeitando os resultados eleitorais. ------------------------------------------------------------------------
---- c. Ao pendor vincadamente presidencialista, redutor do espaço democrático dos órgãos 
autárquicos executivos e o da transparência de fiscalização. -------------------------------------------
---- d. Ao pretenso reforço dos poderes de fiscalização do órgão deliberativo assente no poder 
de moção de censura das Assembleias Municipais, quando ao mesmo tempo não irão deter a 
capacidade para intervir na alteração das Grandes Opções do Plano e Orçamento. -----------------
---- e. Ao inconcebível estatuto de menoridade conferido neste projecto aos Presidentes de Junta 
de Freguesia, enquanto membros das Assembleias Municipais, arredados da capacidade de 
decisão em questões decisivas na vida municipal. -------------------------------------------------------
---- 3. Remeter esta Deliberação às seguintes entidades: ------------------------------------------------
---- - Presidente da República. ------------------------------------------------------------------------------
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---- - Presidente da Assembleia da República. ------------------------------------------------------------
---- - Primeiro Ministro. --------------------------------------------------------------------------------------
---- - Secretário de Estado da Administração Local. -----------------------------------------------------
---- - Grupos Parlamentares da Assembleia da República. ----------------------------------------------
---- - Comissão Parlamentar do Poder Local, Ambiente e Ordenamento do Território. ------------
---- - Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. ----
---- - ANMP � Associação Nacional de Municípios Portugueses. -------------------------------------
---- - Junta Metropolitana de Lisboa. -----------------------------------------------------------------------
---- - Assembleia Metropolitana de Lisboa. ---------------------------------------------------------------
---- - AMRS � Associação de Municípios da Região de Setúbal. --------------------------------------
---- - Grandes Áreas Metropolitanas, Comunidades Urbanas e Associações de Municípios. ------
---- - Câmaras Municipais. ----------------------------------------------------------------------------------
---- - Assembleias Municipais.� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
4.2.ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES � ENVIO DE 
DOCUMENTO REFERENTE AO PROJECTO LEI N.º 431/X � LEI ELEITORAL DOS 
ÓRGÃOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS  � CONHECIMENTO 
---- Presente a Circular n.º 16/2008, datada de 01/02/2008, da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, com sede em Coimbra, que envia em anexo um parecer da referida 
Associação acerca do Projecto de Lei n.º 431/X � Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias 
Locais, o qual fica anexo a esta acta (Anexo II), fazendo dela parte integrante. ---------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 
4.3.COMUNICADO DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DÃO LAFÕES 
- CONHECIMENTO  
---- Presente um comunicado do Senhor Presidente do Conselho Directivo da Associação de 
Municípios da Região Dão Lafões, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------
---- �Comunicado da Associação de Municípios da Região Dão Lafões � 21 de Janeiro de 2008. 
---- A Associação de Municípios da Região Dão Lafões, reunida em Tondela, no dia 21 de 
Janeiro, com a presença de todos os Srs. Presidentes de Câmara Municipal, torna público, 
através do presente comunicado, o seguinte: -------------------------------------------------------------
---- 1.º - Denunciar a falta de investimento público, por parte do Governo Central, no que diz 
respeito ao conjunto dos 14 Municípios � que constituem a Associação de Municípios da 
Região Dão Lafões � agravada pela recente proposta de PIDDAC para 2008. Será, 
seguramente, o pior PIDDAC de sempre para a região. -------------------------------------------------
--- Solicitamos, por isso, que o Governo, através dos seus diferentes serviços centrais e 
regionais, tenha em atenção esta realidade e inverta esta política de discriminação negativa de 
que têm sido alvo os 14 Municípios da Associação de Municípios da Região Dão Lafões; -------
---- 2.º - Transmitir a nossa surpresa e satisfação por o Governo ter assinado, através do 
Ministério da Saúde, um acordo financeiro com a Câmara Municipal de Lisboa, para a 
aquisição de terreno para a construção do Hospital de �Todos os Santos�. Assim sendo, 
solicitamos também igual tratamento, não só no domínio da saúde mas também noutras áreas, 
como a educação e segurança, para os 14 Municípios da Associação de Municípios da Região 
Dão Lafões; ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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---- 3.º - Reforçar junto do Governo a enorme importância do projecto empresarial da 
CITROEN, sediada no Concelho de Mangualde. É um projecto não só regional mas também 
nacional, com grande impacto económico e social que ultrapassa, em muito, as fronteiras do 
Concelho de Mangualde e, neste sentido, a Associação de Municípios da Região Dão Lafões 
está disponível para concertar a sua posição com a Câmara Municipal de Mangualde e com o 
Governo para que esta unidade industrial continue a criar riqueza e emprego na nossa região; ---
---- 4.º - Apresentação do Relatório Intermédio, elaborado pela Parque Expo, S.A, para ser 
analisado pelos diferentes Municípios, de forma a ser possível, muito em breve, estar concluído 
o Estudo de Enquadramento Estratégico para a Região Dão Lafões. ---------------------------------
---- 5.º - Informar ainda que a Associação de Municípios da Região Dão Lafões, irá proceder à 
apresentação imediata das seguintes candidaturas: ------------------------------------------------------
---- a) Modernização Administrativa, para o conjunto dos 14 Municípios; --------------------------
---- b) Construção da ECOPISTA, no antigo ramal ferroviário do Dão, envolvendo os 
Concelhos de Tondela, Viseu e Santa Comba Dão. ------------------------------------------------------
---- 6.º - Lamentar o atraso significativo na implementação do QREN, criando assim enormes 
dificuldades aos Municípios e empresas para a realização de investimentos, para além das 
enormes burocracias e dificuldades que estão a ser colocadas na execução dos diferentes 
programas operacionais.� ------------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------    
4.4.PROPOSTA DE LEI DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS 
TRIBUNAIS JUDICIAIS � CONHECIMENTO -----------------------------------------------------
---- Presente um e-mail datado de 23 de Janeiro de 2008, do Senhor Deputado da Assembleia da 
República, Dr. António Almeida Henriques, que envia em anexo a Proposta de Lei de 
Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais, a qual fica anexa à acta (Anexo III) 
fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento da referida Proposta de Lei e de seguida a Senhora 
Presidente da Câmara apresentou uma Moção, que a seguir se transcreve: --------------------------
---- �PROPOSTA DE LEI DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS TRIBUNAIS 
JUDICIAIS ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- A reforma da justiça que há muito se anuncia em Portugal e que foi objecto de um pacto 
entre os partidos com maior representação na Assembleia da República, tem agora uma face 
visível sob proposta do Governo para a Revisão do Mapa Judiciário. --------------------------------
---- Bem recentemente e em matéria de Justiça, esta Câmara revelou sérias dúvidas quanto às 
vantagens na instalação de um Julgado de Paz no nosso Concelho. Alegou-se, entre outros 
motivos, que a criação de um julgado de paz que abranja esta área territorial podia conduzir ao 
esvaziamento do Tribunal Judicial, podendo vir a ser um primeiro passo para a extinção deste 
serviço e que poderíamos estar a colaborar com eventuais medidas Governamentais que 
conduzissem à extinção do tribunal. -----------------------------------------------------------------------
---- Na verdade, a proposta de Lei que aqui apreciamos, embora não seja explícita quanto a 
encerramentos de tribunais, deixa, uma vez mais, que a dúvida se instale, no que concerne à 
continuidade do Tribunal Judicial de Nelas. --------------------------------------------------------------
---- Reconhecendo a necessidade que existe na reorganização dos serviços judiciários do país e 
aceitando por base o critério de organização judiciária e da divisão territorial, assente no novo 
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modelo de divisão administrativa do país, correspondente às NUT�s II e III, passando, assim, a 
existir 5 distritos judiciais e 35 Comarcas de base, não são dadas quaisquer garantias da 
manutenção do Tribunal de Nelas. Até porque são alvitrados argumentos para a constituição das 
comarcas de base de natureza meramente economicista que não salvaguardam uma política 
judiciária, mais célere e mais próxima dos cidadãos. ----------------------------------------------------
---- Ao estarem previstos e bem, no nosso entender, diversos níveis de especialização e de 
competência especializada, a tendência para a diminuição do número de processos a dar entrada 
no nosso Tribunal, será certamente uma realidade. Deste modo, não estando clara e 
objectivamente demonstrado que os critérios apresentados tendem a garantir a manutenção do 
tribunal e pelo contrário abrem-se múltiplas janelas de preocupação que tendem ao seu 
encerramento. A cada tribunal de competência especializada no âmbito da circunscrição de 
Nelas não estando o mesmo instalado na nossa comarca estaremos a perder não só afluência 
mas fundamentalmente competência. Tratando-se de um jovem tribunal com apenas 20 anos, 
estando integrado num círculo onde existem outros de maior dimensão e mais antiguidade os 
receios do esvaziamento e posterior encerramento do tribunal de Nelas agrava-se. ----------------
---- Ao verificar-se esta situação será um rombo enorme no esforço, no trabalho, no empenho, 
na dedicação que todos os cidadãos de Nelas colocaram na criação deste tribunal e serão uma 
vez mais, como em tantas outras vezes, prejudicados por viverem num pequeno concelho do 
interior do país. A justiça tal como a saúde e educação são direitos constitucionalmente 
garantidos pelo que se deve criar condições e mecanismos que possibilitem a todos sem 
excepção e em condições de igualdade um acesso directo e equitativo, devendo estas premissas 
estar ao alcance das gentes de Nelas. Assim, no reforço da melhoria das condições de acesso e 
na garantia da manutenção do Tribunal de Nelas propomos que na implementação do novo 
mapa judiciário o Tribunal de Nelas passe a ser um Tribunal de acesso e não um Tribunal de 
ingresso que actualmente é. ---------------------------------------------------------------------------------
---- Reconhecemos que as medidas que visam a melhoria dos serviços de justiça em Portugal 
são importantes na medida em que poderão transformar o país tornando-o mais moderno e 
competitivo. Nesse sentido concordamos genericamente com a proposta para a criação de 
mecanismos de gestão dos tribunais tornando-os mais eficazes. A proposta apresentada, neste 
âmbito específico, revela uma preocupação cuidada com as necessidades de qualificação e de 
formação em matérias específicas da gestão judicial, obrigando com isso a uma formação 
contínua por parte dos administradores. Esta proposta merece-nos também reconhecimento uma 
vez que estão salvaguardados para o desempenho das funções de Presidentes e de 
Administradores dos Tribunais membros cuja competência é reconhecida pelos seus pares e 
imanam de dentro da categoria profissional que exercem. Assim, propõe-se que seja dado 
conhecimento destas razões ao Sr. Presidente da Assembleia da Republica, aos grupos 
Parlamentares com assento na AR, ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Sr. Ministro da Justiça.� -------
---- De seguida foi feito um pequeno intervalo para que todos os Senhores Vereadores presentes 
na reunião pudessem analisar convenientemente a moção atrás descrita. ----------------------------
---- Depois de reiniciados os trabalhos, a Senhora Presidente da Câmara afirmou que a moção 
realçava os aspectos positivos da Proposta de Lei de Organização e Funcionamento dos 
Tribunais e não afrontava o Governo. ---------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que era justa a nota de pedir a 
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manutenção do Tribunal de Nelas. -------------------------------------------------------------------------
----- A Senhora Vereadora Dr.ª Natália Henriques Coelho explicou alguns aspectos jurídicos da 
referida Proposta de Lei. -------------------------------------------------------------------------------------
---- Posta a moção à votação, foi a mesma aprovada por unanimidade, a qual deverá ser enviada 
para as entidades nela referidas. ----------------------------------------------------------------------------  
 

5 - CONTABILIDADE 
 
5.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Janeiro de 2008, no total de 814.083,24 � (oitocentos e catorze mil oitenta e 
três euros e vinte e quatro cêntimos), referente a Operações Orçamentais e no total de 34.436,45 
� (trinta e quatro mil quatrocentos e trinta e seis euros e quarenta e cinco cêntimos), referente a 
Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de Contabilidade. --------- 
5.2.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.ºs 1 e 2, as quais ficam anexas a esta acta (Anexo IV), 
fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral solicitou que este assunto venha 
novamente à próxima reunião de Câmara, em virtude de ter várias questões para colocar ao 
Executivo Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

6 - OBRAS PARTICULARES 
 

6.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
6.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento dos processos de licenciamentos de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no 
período compreendido entre 18e 29 de Janeiro de 2008, constante na relação elaborada pelo 
Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte integrante. 
6.1.2.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 18e 29 de Janeiro de 2008, constantes na relação 
elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo VI), fazendo dela 
parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES 
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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 
18e 29 de Janeiro de 2008, constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a 
qual fica anexa à acta (Anexo VII), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------ 
6.2.RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES OU SUAS 
PRORROGAÇÕES, CADUCADAS, PRECEDIDAS DE AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS 
TERMOS DA ALÍNEA D), DO Nº. 3, DO ARTº. 71º., DO DEC.LEI Nº. 555/99, DE 16 DE 
DEZEMBRO, COM POSTERIORES ALTERAÇÕES � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 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 18 e 29 de Janeiro de 2008, constantes na 
relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo VIII), 
fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------------------------------------------
6.3.RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EDIFICAÇÃO CADUCADOS, PRECEDIDOS DE 
AUDIÊNCIA PRÉVIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 100º. E 101º., DO CÓDIGO DO 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO � APROVAÇÃO  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade dos processos de edificação, 
precedidos de audiência prévia, nos termos dos artigos 100º. e 101º., do Código do 
Procedimento Administrativo, no período compreendido entre 23 de Janeiro e 06 de Fevereiro 
de 2008, constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à 
acta (Anexo IX), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------------------------------- 
6.4.PEDIDO DE LICENCIAMENTO PUBLICITÁRIO � ANÚNCIO LUMINOSO. 
LOCAL: BAR �POMAR�, URBANIZAÇÃO QUINTA DO POMAR, EM NELAS. 
REQUERENTE: FÁTIMA ISABEL PEREIRA FERNANDES CARDOSO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 28 de Janeiro de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento publicitário � Anúncio Luminoso. Local: Bar �Pomar�, 
Urbanização Quinta do Pomar, em Nelas. Requerente: Fátima Isabel Pereira Fernandes 
Cardoso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Solicitação da requerente: ----------------------------------------------------------------------------
---- 1. A requerente solicita licença publicitária para colocar um anúncio luminoso na fachada 
do Bar �O Pomar�, no R/C do lote 2 da Urbanização Quinta do Pomar, em Nelas, com a 
dimensão de 6,00 x 0,50 metros, conforme esquema apresentado. ------------------------------------
---- 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.------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- 2. A Junta de Freguesia de Nelas emitiu um parecer favorável, referência n.º 14/08, de 
21/01/2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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 pedido de licenciamento publicitário � 
Anúncio Luminoso, sito no Bar �Pomar�, na Urbanização Quinta do Pomar, em Nelas, em que 
é requerente Fátima Isabel Pereira Fernandes Cardoso, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
6.5.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO DE UM 
ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO A RETALHO DE ARTIGOS CHINESES. 
LOCAL: PRAÇA DE SANTO ANTÓNIO, LOTE 3, EM NELAS. REQUERENTE: ZHU 
LEIMIN � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 25 de Janeiro de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
----- �Pedido de concessão do mapa de horário de um estabelecimento de comércio a retalho de 
artigos chineses. Local: Praça de Santo António, Lote 3, em Nelas. Requerente: Zhu Leimin. ---
---- 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, com paragem para almoço das 13:00 h às 14:00 h e sem encerramento semanal. -----
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
de um estabelecimento de comércio a retalho de artigos chineses, sito na Praça de Santo 
António, Lote 3, em Nelas, em que é requerente Zhu Leimin, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
6.6.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LD.ª. 
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LOCAL: AV.ª JOÃO XXIII, LOJA 6, EM NELAS. REQUERENTE: LAROBRA � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 25 de Janeiro de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de comércio de materiais 
de construção. Local: Av.ª João XXIII, Loja 6, em Nelas. Requerente: LAROBRA, 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 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 18:30 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h, aos Sábados 
abertura às 09:30 h às 12:00 h e encerramento semanal ao Sábado de tarde e Domingo. ----------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
para o estabelecimento de comércio de materiais de construção, sito na Av.ª João XXIII, Loja 6, 
em Nelas, em que é requerente a firma LAROBRA, Ld.ª, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
6.7.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA A BARBEARIA. 
LOCAL: RUA GAGO COUTINHO, N.º 4, EM NELAS. REQUERENTE: BARBEARIA, 
DE JOAQUIM MANUEL DA SILVA DE JESUS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 25 de Janeiro de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para a barbearia. Local: Rua Gago Coutinho, n.º 
4, em Nelas. Requerente: Barbearia, de Joaquim Manuel da Silva de Jesus. -------------------------
---- 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 08:00 h 
às 22:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao 
Domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�. ---------------------------------------------------------------------------
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---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
para um estabelecimento de barbearia, sito na Rua Gago Coutinho, n.º 4, em Nelas, em que é 
requerente Joaquim Manuel da Silva de Jesus, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------------- 
6.8.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA �STAND DE 
AUTOMÓVEIS�. LOCAL: AV.ª ANTÓNIO MONTEIRO, EM NELAS. 
REQUERENTE: ANTÓNIO SANTOS LOUREIRO ALBUQUERQUE � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 31 de Janeiro de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para Stand de Automóveis. Local: Av. António 
Monteiro, em Nelas. Requerente: António Santos Loureiro Albuquerque. --------------------------- 
---- Parecer dos Serviços ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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 12:00 h às 14:00 h, sem encerramento semanal. ------
---- À consideração de Vª. Exª.�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
para Stand de Automóveis, sito na Av. António Monteiro, em Nelas, em que é requerente 
António Santos Loureiro Albuquerque, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------- 
6.9.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA �CAFÉ E 
CERVEJARIA�. LOCAL: RUA DIREITA, N.º 32, EM AGUIEIRA. REQUERENTE: 
PAULO MANUEL DA COSTA AMORIM TEIXEIRA � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 31 de Janeiro de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para Café e Cervejaria. Local: Rua Direita, n.º 
32, em Aguieira. Requerente: Paulo Manuel Costa de Amorim Teixeira. --------------------------- 
---- Parecer dos Serviços ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- III. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea a), do artigo 7.º do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos de bebidas poderão estar abertos até às 02 horas de todos os dias da semana. --
---- IV. 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 07:00 h 
às 02:00 h, sem encerramento semanal. -------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
para o Café e Cervejaria, sitos na Rua Direita, n.º 32, em Aguieira, em que é requerente Paulo 
Manuel Costa de Amorim Teixeira, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------- 
6.10.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA �SERRALHARIA�. 
LOCAL: BECO DOS BATISTAS, N.º 13, EM AGUIEIRA. REQUERENTE: ANTÓNIO 
PEDRO PEREIRA � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 31 de Janeiro de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para Serralharia. Local: Beco dos Batistas, n.º 13, 
em Aguieira. Requerente: António Pedro Pereira. ------------------------------------------------------- 
---- Parecer dos Serviços ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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 08:00 h 
às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h às 14:00 h, sem encerramento semanal. ------
---- À consideração de Vª. Exª.�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
para Serralharia, sita no Beco dos Batistas, n.º 13, em Aguieira, em que é requerente António 
Pedro Pereira, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.11.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA �NELINE�. LOCAL: 
URBANIZAÇÃO RUIVO, LOJA B R/C, FRENTE, EM NELAS. REQUERENTE: 
NELINE � ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LD.ª � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 31 de Janeiro de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para �Neline�. Local: Urbanização Ruivo, Loja 
B, R/C Frente, em Nelas. Requerente: Neline � Arquitectura e Engenharia, Ld.ª. ------------------
---- Parecer dos Serviços ------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 18:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h, e encerramento semanal ao 
Sábado e Domingo. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
para o estabelecimento �Neline�, sito na Urbanização Ruivo, Loja B, R/C Frente, em Nelas, em 
que é requerente a firma Neline � Arquitectura e Engenharia, Ld.ª, nos termos e de acordo com 
a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -----------------------------------------
6.12.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA �COPANEL�. 
LOCAL: RUA DA SHELL, N.º 2, EM NELAS. REQUERENTE: COPANEL � 
COMÉRCIO DE PEÇAS AUTO DE NELAS, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 31 de Janeiro de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para �Copanel�, em Nelas. Local: Rua da Shell, 
n.º 2, em Nelas. Requerente: Copanel � Comércio de Peças Auto de Nelas, Ld.ª. ------------------
---- Parecer dos Serviços ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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, ao Sábado, das 09:00 h às 13:00 h, com paragem para almoço 
das 12:30 h às 14:00 h, e encerramento semanal ao Sábado à tarde e Domingo. --------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de concessão do mapa de horário 
para o estabelecimento �Copanel�, sito na Rua da Shell, n.º 2, em Nelas, em que é requerente a 
firma Copanel � Comércio de Peças Auto de Nelas, Ld.ª, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
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6.13.PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIOS�
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 28 de Janeiro de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedidos de renovação de mapa 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. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea f) do artigo 11.º do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos comerciais situados em estações e terminais rodoviários ou ferroviários e em 
postos abastecedores de combustíveis de funcionamento permanente, poderão estar abertos com 
horário contínuo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- V. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 944, de 21/01/2008 � �Serralharia�, de Paulino Loureiro Pais, sito 
na Rua de São Pedro, n.º 16, em Moreira, com o horário de funcionamento das 08:00 h às 18:00 
h, com paragem para almoço das 12:30 h às 13:30 h e encerramento semanal ao Domingo. ------
---- - Registo de entrada n.º 941, de 21/01/2008 � �Summer Night�, de Fátima das Neves João, 
sito na Rua das Flores, em Nelas, com o horário de funcionamento das 06:00 h às 02:00 h, às 
Sextas, Sábados e vésperas de feriado das 06:00 h às 04:00 h, sem paragem para almoço e 
encerramento semanal. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 945, de 18/01/2008 � �Mediador de Seguros�, de Rui Manuel 
Oliveira Santos, sito na Av.ª João XXIII, lote 1, bloco 6, loja 7, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 09:00 h às 18:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h às 15:00 h e 
encerramento semanal ao Sábado e Domingo. -----------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 735, de 28/12/2007 � �Talho�, de Victor Manuel de Jesus, sito na 
Rua Gago Coutinho, n.º 6, Nelas, com o horário de funcionamento das 08:30 h às 19:00 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 946, de 21/01/2008 - �Somitel II� Comércio de Equipamento de 
Telecomunicações, sito na Rua Luis de Camões, n.º 21, em Nelas, com o horário de 
funcionamento, de Segunda a Sexta, das  09:00 h às 20:00 h, aos Sábados, das 09:00 h às 13:00 
h, com paragem para almoço das 13:00 h às 14:30 h e encerramento semanal ao Domingo. ------
---- - Registo de entrada n.º 947, de 21/01/2008 - �Mini-Mercado�, de José António Moreira 
Marques, sito na Rua Luis de Camões, n.º 55, em Nelas, com  horário de funcionamento das 
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08:30 h às 19:30 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal 
ao Domingo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 861, de 18/01/2008 � �Batista & Filhos� Comércio de Pneus, sito 
no Bairro das Toiças, R 3, n.º 9, em Nelas, com horário de funcionamento das 09:00 h às 19:00 
h, com paragem para almoço das 12:30 às 14:00 h e encerramento semanal a Sábado à tarde e 
Domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 943, de 21/01/2008 � �Bar da CP�, de Luis Fernando Bernardo, sito 
na Av.ª António Joaquim Henriques, em Nelas, com horário de funcionamento das 05:00 h às 
03:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----------------------------------------  
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.14.PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIOS�
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 28 de Janeiro de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedidos de renovação de mapa 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 860, de 18/01/2008 � �Motonelas, Ld.ª�, sito na Av.ª da Liberdade, 
em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço 
das 13:00 h às 14:30 h e com encerramento semanal ao Sábado à tarde e Domingo. ---------------
---- - Registo de entrada n.º 859, de 18/01/2008 � �Farmácia Albino Pais�, de Isabel Maria dos 
Santos Sá Morais Rodrigues Videira Lopes, sita na Rua Luis de Camões, em Nelas, com o 
horário de funcionamento na semana de disponibilidade das 09:00 h às 24:00 h e na semana em 
que não se encontra em regime de disponibilidade, de Segunda a Sexta inclusivé, das 09:00 h às 
20:00 h, aos Sábados, das 09:00 h às 13:00 h e encerramento semanal ao Domingo. --------------
---- - Registo de entrada n.º 186, de 07/01/2008 � �Mercearia e Café�, de Vasco José Cunha 
Antunes Almeida, sito na Rua Nova, n.º 1, em Lapa do Lobo, com o horário de funcionamento 
das 08:00 h às 22:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ------------------------
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---- - Registo de entrada n.º 225, de 08/01/2008 � �Café Tropical�, de Teresa Manuela Martins 
Frutuoso Abrantes, sito na Rua Dr. Eurico Amaral, em Vilar Seco, com o horário de 
funcionamento das 07:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----
---- - Registo de entrada n.º 185, de 07/01/2008 - �Comércio de Lãs, Roupa de Crianças, entre 
outras�, de Branca Maria Matias Antunes de Almeida, sito na Rua Nova, em Lapa do Lobo, 
com o horário de funcionamento 10:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h às 
14:00 h e encerramento semanal ao Domingo. -----------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 227, de 08/01/2008 - �Café O Emigrante�, de Maria Sofia 
Henriques Pinto Abrantes Freitas, sito na Travessa Dr. Luis Alberto Garcia, em Lapa do Lobo, 
com  horário de funcionamento das 08:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e 
encerramento semanal. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 229, de 07/01/2008 � �Mercearia�, de Alberto Borges da Costa & 
Herdeiros, sito na Rua Keil do Amaral, em Canas de Senhorim, com horário de funcionamento 
das 08:00 h às 22:00 h, com paragem para almoço das 13:00 às 14:30 h e encerramento semanal 
ao Domingo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.15.PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIOS �
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 28 de Janeiro de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedidos de renovação de mapa 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 231, de 08/01/2008 � �Doce Pecado�, de Óscar Raul de Figueiredo, 
sito no Largo do Município, em Nelas, com o horário de funcionamento das 06:30 h às 22:00 h 
e com encerramento semanal ao Sábado. ------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 234, de 08/01/2008 � �Mercearia�, de Maria Helena Ribeiro da 
Cunha, sita na Rua Cimo do Povo, em Lapa do Lobo, com o horário de funcionamento das 
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07:00 h às 22:00 h, com período de almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao 
Domingo a partir das 13:00 h. ------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 236, de 08/01/2008 � �Mini-Mercado�, de Maria Adélia Espírito 
Santo Pais Veloso, sito na Rua Direita, n.º 106, em Carvalhal Redondo, com o horário de 
funcionamento, de Segunda a Sábado, das 08:30 h às 22:00 h, ao Domingo das 08:30 às 12:00 
h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao Domingo a 
partir das 12:00 h. ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 298, de 08/01/2008 � �Quebra Tolas - Bar�, de António José 
Abrantes da Silva, sito na Rua do Comércio, n.º 144, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento das 06:00 h às 02:00 h, de Domingo a Quinta-Feira e das 06:00 h às 04:00 h, à 
Sexta, Sábado e véspera de feriados, sem paragem para almoço e encerramento semanal. --------
---- - Registo de entrada n.º 320, de 09/01/2008 - �Papelaria Acipestre�, de Maria Alice  Fraga 
Carvalho, sito na Rua Dr. Eduardo M. Santos, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento 08:30 h às 19:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal ao 
Domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 321, de 09/01/2008 - �Casa Santos�, de José António Lopes 
Moreira, sito no Largo Alexandre Herculano, n.º 60, em Nelas, com  horário de funcionamento 
das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento 
semanal ao Domingo. ----------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 322, de 09/01/2008 � �Residencial�, de Oliveira & Oliveira, Ld.ª, 
sito no Largo do Rossio, n.º 3, em Canas de Senhorim, com horário de funcionamento das 
00:00 h às 24:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----------------------------
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6.16.PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIOS � 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 28 de Janeiro de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedidos de renovação de mapa 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. No entanto, ao abrigo do disposto na alínea f), do artigo 11.º do mesmo regulamento, os 
estabelecimentos comerciais situados em estações terminais rodoviários ou ferroviários e em 
postos abastecedores de combustíveis de funcionamento permanente, poderão estar abertos com 
horário contínuo. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- V. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 323, de 09/01/2008 � �Oliveira & Oliveira, Ld.ª - Casa de Pasto�, 
sito no Largo do Rossio, n.º 3, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 
06:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----------------------------
---- - Registo de entrada n.º 325, de 09/01/2008 � �Café - Oliveira & Oliveira, Ld.ª�, sito no 
Largo do Rossio, n.º 3, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 06:00 h às 
02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 551, de 15/01/2008 � �A Noémia Restaurante Residencial, Ld.ª, sito 
na Rua da Estação, n.º 142, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 06:00 
h às 24:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 93, de 03/01/2008 � �Mini-Mercado Futuro e Café e Cervejaria 
Retiro do Soito�, de Liliana Ressureição F.R. Camões, sito na Rua do Soito, em Santar, com o 
horário de funcionamento do �Mini Mercado� das 09:00 h às 20:00 h, com paragem para 
almoço das 12:00 h às 14:00 h, com encerramento semanal ao domingo, do �Café e Cervejaria 
Retiro do Soito�, das 06:30 h às 24:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. ---
---- - Registo de entrada n.º 728, de 28/12/2007 � �Barbeiro�, de Manuel José Mendes Dias, sito 
na Rua do Rossio de Baixo, n.º 31, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento 
das 09:00 h às 20:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 14:30 h e encerramento 
semanal ao Domingo. ----------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 532, de 14/01/2008 - �Mini-Mercado São Pedro�, de Laurinda 
Rodrigues Oliveira Almeida, sito na Rua D. Afonso Henriques, n.º 60, em Nelas, com o horário 
de funcionamento 08:00 h às 24:00 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 14:00 h e 
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encerramento semanal ao Domingo a partir das 13:00 h. -----------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 725, de 28/12/2007 - �Café Restaurante�, de Maria do Céu Gouveia 
Nisa Figueiredo, sito na Rua Direita, n.º 75, em Carvalhal Redondo, com  horário de 
funcionamento das 08:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----
---- - Registo de entrada n.º 726, de 28/12/2007 � �Quiosque�, de Maria de Lurdes Almeida A. 
Gomes, sito na Rua Serra da Estrela, em Nelas, com horário de funcionamento de Segunda a 
Sábado, das 08:00 h às 19:00 h, ao Domingo das 08:00 h às 13:00 h, sem paragem para almoço 
e encerramento semanal ao Domingo depois das 13:00 h. ----------------------------------------------
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.17.PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIOS � 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 28 de Janeiro de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedidos de renovação de mapa 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 731, de 28/12/2007 � �Café � Bar O Lanterna�, de João Manuel de 
Almeida Simões, sito na Av.ª Vila Nova das Amoreiras, n.º 1, em Aguieira, com o horário de 
funcionamento das 09:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal. -----
---- - Registo de entrada n.º 730, de 28/12/2008 � �Café � Estrela de Santar�, de Manuel 
Florentino Pereira Ferreira, sito na Rua Viscondessa de Taveiro, n.º 12, em Santar, com o 
horário de funcionamento das 07:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento 
semanal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 734, de 21/12/2007 � �Mercearia�, de João Miguel Luis Pinto, sito 
na Rua Luis de Camões, n.º 108, 112, em Nelas, com o horário de funcionamento das 08:00 h 
às 20:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao 
Domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 533, de 14/01/2008 � �Mini-Mercado e Café e Cervejaria A. 
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Gonçalves�, de Alzira Monteiro Jorge Pimentel Gonçalves, sito na Rua de Santo António, n.º 
17, em Senhorim, com o horário de funcionamento do �Mini-Mercado� das 07:00 h às 24:00 h, 
do �Café e Cervejaria�, das 07:00 h às 02:00 H, sem paragem para almoço e encerramento 
semanal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 737, de 28/12/2007 - �Loja Pais � Mercearia, Casa de Pasto e 
Taberna�, de Fernanda de Jesus Pais Marques, sito na Rua Monsenhor Moreira, no Folhadal, 
com o horário de funcionamento 08:00 h às 23:00 h, sem paragem para almoço e encerramento 
semanal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 736, de 28/12/2007 - �Pingo Doce � Distribuição Alimentar, S.A.�, 
sito no Vale de Senhorim, em Nelas, com  horário de funcionamento de Verão, das 09:00 h às 
21:00 h, horário de Inverno, das 09:00 h às 20:30 h, sem paragem para almoço e encerramento 
semanal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 732, de 28/12/2007 � �Mercearia, Café e Oficina de Motorizadas�, 
de José António Narciso Santos, sito na Rua 23 de Agosto, em Moreira de Cima, com horário 
de funcionamento do Café, das 07:30 h às 24:00 h, sem paragem para almoço e encerramento 
semanal ao Domingo, horário da Mercearia, das 07:30 h às 20:00 h, com período para almoço 
das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao Domingo e horário da Oficina, das 09:00 h 
às 19:00 h, com período para almoço das 13:00 h às 14:30 h e encerramento semanal ao 
Domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 724, de 16/01/2008 � �Babyshop�, de Felismina Maria Tavares 
Correia sito no Largo de Santo António, em Nelas, com horário de funcionamento, das 10:00 h 
às 19:00 h, com período para almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao 
Domingo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.18.PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIOS � 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 31 de Janeiro de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedidos de renovação de mapa 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 
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renovação anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 724, de 27/12/2007 � �Restaurante � Cantinho da Ribeira�, de 
António Jorge da Costa Gomes, sito na Rua Escritor Carlos Sombrio, em Caldas da Felgueira, 
com o horário de funcionamento das 08:00 h às 24:00 h, sem paragem para almoço e 
encerramento semanal. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 730, de 28/12/2007 � �Tabacaria Rossio�, de Paulo Cardoso & 
Brito, Ld.ª, sito na Rua do Comércio n.º 121, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento das 08:30 h às 19:30 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e sem 
encerramento semanal. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 729, de 16/01/2008 � �Tinita Decor�, de Ernestina da Conceição 
Nunes Moreira dos Santos, sito na Av.ª João XXIII, Bloco 6, Loja 3, em Nelas, com o horário 
de funcionamento das 09:30 h às 19:30 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e 
encerramento semanal ao Domingo. -----------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 731, de 16/01/2008 � �Tinita Pronto A Vestir�, de Ernestina da 
Conceição Nunes Moreira dos Santos, sito na Av.ª João XXIII, Bloco 5, Loja 2, em Nelas, com 
o horário de funcionamento das 09:30 h às 20:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 
14:00 h e encerramento semanal ao Domingo. -----------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 732, de 16/01/2008 - �Cabeleireira�, de Maria Ederlinda Pereira 
Gouveia Sousa, sito na Rua Luis de Camões, n.º 19, em Nelas, com o horário de funcionamento 
de Terça a Sexta, 09:00 h às 19:00 h, aos Sábados, das 08:00 h às 19:00 h, sem paragem para 
almoço e encerramento semanal ao Domingo e Segunda Feira. ---------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 725, de 16/01/2008 - �Comércio de Retalho de Brinquedos e 
Produtos para o Lar�, de Maria João Nelas Pinto Ferreira Hilário, sito na Rua Keil do Amaral, 
n.º 42, em Canas de Senhorim, com  horário de funcionamento das 10:00 h às 21:00 h, com 
paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e sem encerramento semanal. -------------------------
---- - Registo de entrada n.º 782, de 17/01/2008 � �Venda de Produtos Alimentares, Bebidas e 
Artigos para Uso Doméstico�, de António Fonseca Correia, sito na Rua Direita, n.º 48, em 
Carvalhal Redondo, com horário de funcionamento das 08:00 h às 20:00 h, com paragem para 
almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao Domingo. --------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 781, de 17/01/2008 � �Petiscos Bar�, de Maria Luísa Rocha da 
Cruz Tavares, sito na Rua Cónego Borges, em Folhadal, com horário de funcionamento das 
08:00 h às 02:00 h, sem período para almoço e encerramento semanal ao Domingo. --------------
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.19.PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIOS � 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 31 de Janeiro de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
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---- �Pedidos de renovação de mapa 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 1077, de 23/01/2008 � �VHC � Eng. Cost. Civil e Obrs Públicas�, 
sito na Rua da Shell, loja 1, bloco 8, em Nelas, com o horário de funcionamento de Segunda a 
Sexta, das 09:00 h às 18:00 h, aos Sábados, das 09:00 h às 12:00 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 1169, de 24/01/2008 � �Venda de Retalhos e Produtos para Lar�, J. 
Leandro & Silva, Ld.ª, sito na Av.ª João XXIII, Lote 4, R/C, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e sem 
encerramento semanal. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1170, de 24/01/20081 � �Oficina de Auto�, de Luis Jesus Martins, 
sito na Zona Industrial, Lote 6, em Nelas, com o horário de funcionamento de Segunda a Sexta, 
das 08:30 h às 19:00 h, aos Sábados das 08:30 h às 12:30 h, com paragem para almoço das 
12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao Sábado à tarde e Domingo. -------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1371, de 29/01/2008 � �Restauração e Bebidas�, de Maria Teresa 
Ramos Mouraz Alexandre, sito na Quinta da Boiça, em Canas de Senhorim, com o horário de 
funcionamento das 07:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal à 
Quarta-Feira. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1351, de 29/01/2008 - �Venda e Reparações de Electrodomésticos�, 
de António Dias de Sá, sito na Rua Eng.º Carlos Raposo, em Folhadal, com o horário de 
funcionamento das 09:00 h às 20:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e 
encerramento semanal ao Domingo. -----------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1312, de 28/12/2008 - �Il Treno�, de António Pais Nogueira, sito na 
Av.ª João XXIII, Loja 7, em Nelas, com  horário de funcionamento das 08:00 h às 23:00 h, sem 
paragem para almoço e encerramento semanal. ----------------------------------------------------------
----- - Registo de entrada n.º 1303, de 28/01/2008 � �Clube de Vídeo � Long Play�, de Michael 
Anthony Soeiro, sito na Quinta do Pomar, Bloco 1, 2.º Esq.º, em Nelas, com horário de 
funcionamento de Segunda a Sexta, das 18:00 h às 23:00 h, aos Sábados, das 15:00 h às 23:00 h 
e encerramento semanal ao Domingo. ---------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1258, de 28/01/2008 � �Agência Funerária S. Luzia�, de Fernando 
Amaral Loureiro, sito na Rua Dr. Guilherme Faure, Lote 2, em Nelas, com horário de 
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funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com período para almoço das 12:30 h às 14:30 h e sem 
encerramento semanal. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.20.PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIOS � 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 31 de Janeiro de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedidos de renovação de mapa 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 1075, de 23/01/2008 � �Comércio de Electrodomésticos e Outros�, 
de José Marques Loureiro, sito na Av.ª Cimo do Povo, n.º 15, em Carvalhal Redondo, com o 
horário de funcionamento das 09:00 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 
14:30 h e encerramento semanal ao Domingo. -----------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1073, de 23/01/2008 � �Frutaria�, de Maria Madalena Fernandes 
Pinheiro, sito na Rua Viscondessa Taveiro, n.º 45, em Santar, com o horário de funcionamento 
das 09:30 h às 19:00 h, com paragem para almoço das 12:00 h às 14:45 h e encerramento 
semanal ao Domingo. ----------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1071, de 23/01/2008 � �Fotografia Estúdio Juvenil, Ld.ª, sito no 
Largo Alexandre Herculano, n.º 54, em Nelas, com o horário de funcionamento das 09:00 h às 
19:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao 
Domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1081, de 23/01/2008 � �Restaurante Prata do Dão�, de Sandra 
Felícia Mendes Rodrigues, sito na Rua de São Miguel, n.º 22, em Nelas, com o horário de 
funcionamento das 07:00 h às 24:00 h, sem paragem para almoço e encerramento semanal à 
Quarta-Feira. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1160, de 24/01/2008 - �Ourivesaria e Relojoaria�, de António 
Mendes Almeida, sito na Rua Cimo do Povo, n.º 23, em Carvalhal Redondo, com o horário de 
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funcionamento de Segunda a Sexta, das 09:00 h às 19:00 h, aos sábados das 09:00 h às 13:00 h 
com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao Sábado à tarde e 
Domingo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1158, de 24/01/2008 - �Bar Semp�Abrir�, de José Morais Sampaio, 
sito na Rua do Soito, n.º 20, em Vilar Seco, com  horário de funcionamento de Segunda a 
Domingo, das 12:00 h às 02:00 h, Sábados e véspera de feriados das 12:00 h às 04:00 h, sem 
paragem para almoço e encerramento semanal. ----------------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1159, de 24/01/2008 � �Talho�, de Francisco Fernandes Paiva 
Mendes, sito na Rua do Comércio, n.º 132, em Canas de Senhorim, com horário de 
funcionamento das 08:00 h às 19:30 h, com paragem para almoço das 13:00 h às 14:30 h e 
encerramento semanal ao Domingo e Segunda-Feira. ---------------------------------------------------
---- - Registo de entrada n.º 1166, de 24/01/2008 � �Tabacaria Tente a Sorte�, de Jorge Loureiro 
Amaral, sito na Rua Luis de Camões, n.º 13, em Nelas, com horário de funcionamento das 
08:00 h às 19:30 h, sem período para almoço e encerramento semanal ao Domingo à tarde. -----
---- À consideração de V. Exa.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de renovação do mapa de horário 
de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.21.PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA 
INFRA-ESTRUTURA DE SUPORTE DE ESTAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO. 
REQUERENTE: SIRESP � GESTÃO DE REDES DIGITAIS DE SEGURANÇA E 
EMERGÊNCIA, S.A. LOCAL DA OBRA: POSTO DA GNR DE NELAS � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 11 de Fevereiro de 
2008, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------
---- �Autorização Municipal � Implantação de uma infra-estrutura de suporte de estação de 
radiocomunicação. Requerente: SIRESP � Gestão de Redes Digitais de Segurança e 
Emergência, S.A. Local da obra: Posto da GNR de Nelas ----------------------------------------------
---- 1 � Pretensão: A empresa requerente solicita autorização municipal para instalar uma infra-
estrutura de estação de radiocomunicação, junto do posto da GNR de Nelas, em estrutura 
metálica com base triangular e com altura de 36 metros. -----------------------------------------------
---- Destina-se a assegurar as radiocomunicações móveis das forças de emergência e segurança 
no Concelho de Nelas: Está conforme; --------------------------------------------------------------------
---- 2 � Instrução do processo (Artigo 5.º do D.L. n.º 11/2003, de 18/01): Está conforme; --------
---- 3 � Apreciação do projecto de instalação da estação de radiocomunicação: --------------------
---- - a) Conformidade com o Regulamento do PDM de Nelas: A pretensão localiza-se em 
Espaço Urbano 1 (Vila de Nelas), zona residencial R1, de acordo com a Secção II, conjugada 
com o ponto 4, do artigo 28.º, do Regulamento do PDM de Nelas, aprovado em Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 66/93: Está conforme; --------------------------------------------------------
---- - b) Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública: Está conforme; ------------
---- - c) Aspecto exterior, inserção urbana, paisagística: Está conforme; -----------------------------
---- - d) Outras normas e regulamentos em vigor: Está conforme; -------------------------------------
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---- - e) Outras informações relevantes: Mais informo que compete à ICP � ANACOM 
monitorizar e medir os níveis de intensidade dos campos electromagnéticos; -----------------------
---- 4 � Conclusão: Salvo melhor opinião, o presente projecto de autorização municipal de 
implantação da estação de radiocomunicações encontra-se em condições de ser deferido. --------
---- À superior consideração de Vª. Exª.�. ----------------------------------------------------------------- 
---- A pedido da Senhora Presidente da Câmara, o Senhor Eng.º Luis Almeida prestou vários 
esclarecimentos sobre o assunto. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a instalação de uma infra-estrutura de 
suporte de estação de radiocomunicação, a instalar no logradouro do Posto da Guarda Nacional 
Republicana de Nelas, em que é requerente a firma SIRESP � Gestão de Redes Digitais de 
Segurança e Emergência, S.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 
dezasseis horas, 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, 

 
__________________________________________ 


