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ACTA Nº. 20 
                                       ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL               

DE NELAS, REALIZADA EM CATORZE DE OUTUBRO DE 
DOIS MIL E OITO 

 
---- Aos catorze dias do mês de Outubro do ano de dois mil e oito, nesta Vila de Nelas e edifício 
dos Paços do Município, reuniu pelas quinze horas, a Câmara Municipal de Nelas, sob a 
presidência da Senhora Presidente da Câmara, Dra. Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva 
Pedro, estando presentes os Senhores Vereadores Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais 
Monteiro, Adelino José Borges Amaral, Dr. Manuel da Conceição Marques, Carlos Manuel 
Tavares dos Santos Rodrigues e Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas. ---------------------- 
---- Registou-se a falta, considerada justificada, do Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da 
Silva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva enviou um fax, datado de 14 de 
Outubro de 2008, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Venho pelo presente comunicar a V.ª Ex.ª que compromissos profissionais inadiáveis me 
impedem de estar presente na R.O. da Câmara agendada para hoje 14/10, pelas 15 horas. --------
---- Pedindo a v/compreensão para tal facto, requeiro, em consequência, se digne justificar a 
aludida falta.� ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 

---- Foi lida e aprovada, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador Carlos Manuel 
Tavares dos Santos Rodrigues, a acta da reunião ordinária pública anterior, realizada em 30 de 
Setembro de 2008, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para efeitos 
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues declarou que se absteve 
na votação da acta da reunião ordinária pública de 30 de Setembro de 2008 em virtude de não 
ter estado presente na referida reunião. -------------------------------------------------------------------- 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 205.262,79 � (duzentos e cinco mil duzentos e 
sessenta e dois euros e setenta e nove cêntimos); - De operações extra orçamentais: 125.007,49 
� (cento e vinte e cinco mil sete euros e quarenta e nove cêntimos). ---------------------------------- 
 

INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 
 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou os seguintes assuntos para serem incluídos na 
Ordem do dia. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Zona Industrial de Nelas � Cedência de terreno a José Maria Gomes Pereira Paula � 
Rectificação de área de terreno cedido � Aprovação; --------------------------------------------------- 
---- Transporte Escolar. Requerente: Ana Cristina Pereira Viegas � Comparticipação de 50% do 
valor do passe escolar de seu filho Avelino Viegas Loureiro � Aprovação; -------------------------
---- Pedido de apoio referente a refeições e material escolar. Requerente: Olga Maria Ribeiro � 
Comparticipação da totalidade do valor das refeições e material escolar para os seus netos João 
Pedro Videira Figueiredo, Marcos Rafael Videira Figueiredo e Marisa Isabel Ribeiro Aires � 
Aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre estes assuntos, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-los na ordem de trabalhos da presente 
reunião, nos termos do 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 - PATRIMÓNIO MUNICIPAL 
 

1.1.AQUISIÇÃO DE TERRENO A JOSÉ MANUEL MENDES DA COSTA, DE LAPA 
DO LOBO, PARA FINS DIVERSOS � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 06 de Outubro de 2008, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Face à necessidade de construção da futura ETAR da Lapa do Lobo � Zona Oeste, de 
ampliar o cemitério e criar um armazém de materiais para a Junta de Freguesia, informo V.ª 
Ex.ª que estes Serviços contactaram o proprietário que acordou vender a área necessária para a 
construção destes equipamentos pelo preço unitário de 1,40�/m2. Esta área é de vinte e um mil e 
seiscentos metros quadrados, pelo que o valor da aquisição será de 30.240,00 �. -------------------
---- O terreno pretendido está incluído no artigo matricial n.º 9513 � Rústico, sito em �À 
Ponte�, na Freguesia da Lapa do Lobo, Concelho de Nelas, com a área total de duzentos e 
oitenta e sete mil quatrocentos e oitenta metros quadrados, confrontando a norte e nascente com 
caminho, sul com Silvino da Costa e Sousa e poente com José Pais, outros e ribeiro. ------------- 
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo à localização e a que parte do terreno está incluído em espaço urbano da Lapa 
do Lobo (conforme planta em anexo), o preço unitário de 1,40�/m2 encontra-se dentro dos 
valores normais de mercado, pelo que se julga ser de aceitar o preço proposto. Para celebração 
da escritura deverá proceder-se a um destaque que é possível efectuar devido à área da parcela 
ser superior à unidade de cultura da região (20.000 m2). ------------------------------------------------
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
----  O Senhor Vereador Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues, em nome dos Senhores 
Vereadores do Partido Socialista, leu a declaração de voto, que a seguir se transcreve: -----------
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---- �Na sequência da proposta efectuada na Reunião de Câmara de 12/06/2007 pelo Executivo 
desta Câmara e rejeitada pelo PS e pelo vereador do PSD Dr. Borges da Silva, vem esta Câmara 
novamente propor a aquisição de uma parcela menor do mesmo imóvel, dando desta vez as 
utilizações em aberto pela declaração de voto efectuada pelo PS à data da proposta original. ----
---- O PS preza-se por ter, até agora, tido posições reflectidas e responsáveis sobre todos os 
assuntos trazidos a esta mesa e pretendendo manter a coerência das suas posições irá tomar a 
posição que entende adequada, não sem antes, sejam feitos alguns considerandos. ----------------
---- É com satisfação, que vemos este executivo, mais uma vez, aproveitar as ideias e sugestões 
do PS para colmatar as necessidades das freguesias, sem que essas posições possam pôr em 
perigo o futuro do nosso concelho. Na proposta inicial para a aquisição deste imóvel o 
Executivo pretendia dispor de 141.707,00 � para adquirir quase 27 hectares de terreno na 
freguesia da Lapa do Lobo, sendo a avaliação constante na informação dos serviços de 
49.000,00 � para a parte urbana (4.900 m2) e de 92.707,00 � para a parte rústica. ------------------
---- Hoje a proposta é adequada aos tempos de crise por que passamos todos nós e este 
Executivo por respeito ao dinheiro dos contribuintes, ou por falta deste, apresenta números 
muito mais razoáveis comprando por 30.240,00 �, um lote de 21.600 m2, quando há um ano e 
meio esse valor não chegava para comprar os 4.900 m2, agora incluídos nesta proposta e, 
espante-se, ou talvez não, apresenta como razões de compra, todas aquelas enumeradas pelo PS 
à data, na declaração de voto que efectuou, pensando desta forma condicionar as posições que 
por nós possam ser tomadas. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- O PS reafirma a sua posição inicial de estar disponível para reapreciar, ou até mesmo 
viabilizar, a presente proposta, alicerçado nos mesmos pressupostos e com o mesmo objectivo 
responsável, de não impossibilitar a construção da ETAR da Lapa do Lobo, o alargamento do 
seu cemitério, ou a instalação de qualquer infra-estrutura que a sua população considere 
necessária. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Afirmamos a nossa diferença do actual Executivo desde sempre, e este assunto demonstra 
essa diferença, defendemos hoje o mesmo que há um ano e meio atrás, as nossas posições são 
pensadas e possíveis de aplicar, contrariamente a ideias vagas e diletantes do Executivo, sobre a 
maioria das propostas. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O PS sabe o que quer e como fazê-lo, esta proposta é prova disso, no entanto com a 
aprovação da proposta, feita por si como se constata, irá manter-se atento ao Executivo, à sua 
seriedade e rapidez das suas intenções, não querendo acreditar que aqui possam estar 
dissimuladas quaisquer outras intenções políticas. ------------------------------------------------------- 
---- Pelas razões atrás expostas optamos pela abstenção na votação deste ponto.� ------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara, em resposta à declaração de voto atrás descrita, afirmou 
que o Executivo mantém, na presente data, os projectos que tinha há um ano e meio atrás, para 
aquele terreno e que tinha aceitado a proposta do vendedor do mesmo terreno. --------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que o Executivo Municipal 
aceitava as propostas dos Senhores Vereadores do Partido Socialista quando as mesmas eram 
viáveis e que não escorraçava essas mesmas propostas. Afirmou também que quando da 
proposta de compra do terreno na totalidade as avaliações do mesmo foram feitas pelos 
Serviços Técnicos de Obras e não foram feitas pelo Executivo Municipal. Afirmou ainda que a 
proposta apresentada anteriormente para a sua compra, era com a finalidade de o Executivo ter 
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uma bolsa de terrenos disponíveis, tal como fazia o Senhor Dr. José Correia, que também 
comprava terrenos para os ter disponíveis para os industriais que eventualmente quisessem 
investir no Concelho de Nelas. -----------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que na declaração de voto dos 
Senhores Vereadores do Partido Socialista estão excluídas motivações políticas. ------------------
---- O Senhor Vereador Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues afirmou que a actual 
proposta, apresentada pelo Executivo Municipal, é mais vantajosa do que a anterior. -------------
----- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que era de louvar a acção 
do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Lapa do Lobo já que, presentemente, envidou 
todos os esforços para que o vendedor do terreno, ao cedê-lo a terceiros, tivesse retirado a área 
que agora a Câmara pretende adquirir, para salvaguardar os interesses daquela Freguesia. -------
---- A Câmara deliberou, por maioria, com três votos favoráveis, da Senhora Presidente da 
Câmara e dos Senhores Vereadores Dr. Manuel da Conceição Marques e Dr. Osvaldo Luís dos 
Santos Coelho Seixas e três abstenções, dos Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral, 
Dr. Jorge Manuel e Branquinho de Pais Monteiro e Carlos Manuel Tavares dos Santos 
Rodrigues, autorizar a aquisição do terreno, com a área de vinte e um mil e seiscentos metros 
quadrados, a destacar do artigo inscrito na matriz predial rústica da Freguesia de Lapa do Lobo, 
sob o n.º 9513, sito à �Ponte�, de que é proprietário José Manuel Mendes da Costa, pela quantia 
de trinta mil duzentos e quarenta euros, necessário à construção da futura ETAR da Lapa do 
Lobo � Zona Oeste, ampliação do cemitério e construção de um armazém de materiais para a 
Junta de Freguesia de Lapa do Lobo, bem como autorizar o respectivo pagamento, nos termos e 
de acordo com a informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. --------------------- 

 
2 � ZONAS INDUSTRIAIS 

 
2.1.RESOLUÇÃO DO CONTRATO PROMESSA DE COMPRA E VENDA 
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE NELAS E A FIRMA SIVENEER � FOLHAS 
DE MADEIRA, LD.ª � RATIFICAÇÃO 
---- Presente fotocópia do ofício n.º 5173, datado de 07 de Outubro de 2008, cujo original foi 
enviado por esta Câmara Municipal aos Representantes Legais da Firma Siveneer � Folhas de 
Madeira, Ld.ª, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------- 
---- �Resolução de Contrato Promessa de Compra e Venda. -------------------------------------------
---- Nos termos da Lei, por incumprimento das cláusulas constantes do contrato promessa 
outorgado entre V.ª Ex.ª e esta Autarquia, venho comunicar-lhe que a partir desta data, 
considera-se resolvido o contrato em questão.� ---------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente afirmou que o Executivo Municipal tinha o direito de resolver o 
contrato promessa de compra e venda celebrado entre o Município de Nelas e a firma Siveneer 
� Folhas de Madeira, Ld.ª e pediu ao Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques para 
explicar o assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques explicou o porquê da referida 
resolução do contrato, afirmando que a firma arrancou com o projecto, mas não conseguiu pô-lo 
a andar. Afirmou também que a firma Siveneer � Folhas de Madeira, Ld.ª não cumpriu 
nenhuma cláusula do contrato promessa de compra e venda. Assim, devido à existência desse 
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contrato, os 10 hectares de terreno reverteram para a Câmara Municipal e na presente data 
apareceu a firma Borgstena Textille Portugal, Ld.ª que está interessada naqueles terrenos. 
Concluiu, dizendo que estavam verificados todos os requisitos legais para se resolver o 
contrato-promessa de compra e venda celebrado entre o Município de Nelas e a firma Siveneer 
� Folhas de Madeira, Ld.ª. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da Senhora Presidente que 
considerou resolvido o contrato promessa de compra e venda celebrado entre o Município de 
Nelas e a firma Siveneer � Folhas de Madeira, Ld.ª ----------------------------------------------------- 
2.2.CEDÊNCIA DE PARCELA DE TERRENO NA ZONA INDUSTRIAL DE NELAS À 
FIRMA BORGSTENA TEXTILLE PORTUGAL, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente um ofício, datado de 08 de Outubro de 2008, da firma Borgstena Textille, 
Portugal, Ld.ª, com sede em Nelas, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------- 
---- Borgstena Textille Portugal, Ld.ª, com sede e direcção efectiva na EN 234 � Km 87.7 (Chão 
do Pisco), Apartado 35, 3524-954 Nelas, pessoa colectiva n.º 502355409, matriculado com o 
mesmo número na Conservatória do Registo Comercial, está instalada em Nelas desde 1999, e 
desde então tem vindo a ter um crescimento considerável tanto em volume de negócios como 
massa salarial, conforme pode ser observado pelos gráficos abaixo apresentados: -----------------
---- Vendas: 1999 � 6.900.000 �; 2000 � 13.043.000 �; 2001 � 18.297.000 �; 2002 � 18.272.000 
�; 2003 � 17.841.000 �; 2004 � 22.485.000 �; 2005 � 22.450.000 �; 2006 � 29.906.000 �; 2007 
� 52.749.000 �; 2008 � 60.000.000 �; ---------------------------------------------------------------------
---- Evolução de funcionários: 1999 � 56; 2000 � 93; 2002 � 127; 2003 � 134; 2004 � 151; 2005 
� 158; 2006 � 169; 2007 � 285. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- A Borgstena é sem dúvida uma das maiores empresas do Concelho, proporcionando 
também um incremento no negócio da região pela multiplicidade de serviços necessários para a 
sua laboração. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Em 2008, a Borgstena viu mais uma vez as suas instalações serem destruídas pelo fogo, não 
na sua totalidade mas em cerca de 90% das suas instalações. ------------------------------------------
---- Já antes do incêndio era intenção da Borgstena dinamizar o seu negócio para outras áreas, 
conforme já se havia manifestado a esta Câmara. --------------------------------------------------------
---- Neste momento devido aos acontecimentos recentes, a Borgstena, por intermédio da �Blog-
Logistic and Assembly Solutions, Ld.ª�, empresa de capital total do Grupo Borgstena, vai dar 
inicio à expansão de negócio para outras áreas, nomeadamente a Logística, onde se prevê já 
numa primeira fase a construção de uma área coberta com aproximadamente 10.000 m2. --------
---- Este investimento é realizado com uma perspectiva de apoio logístico à Borgstena Textille 
Portugal, Ld.ª e às zonas industriais do concelho e concelhos limítrofes. ----------------------------
---- Serão criados cerca de 50 novos postos de trabalho no curto prazo e no longo prazo estima-
se que o seu crescimento será semelhante ao apresentado pela Borgstena nos últimos anos. ------
---- Foi do nosso conhecimento que a empresa �Siveneer�, que havia adquirido as antigas 
instalações da Johnson Controls encontra-se num processo de insolvência e que estarão 
disponíveis cerca de 72.000 m2 na nova Zona Industrial de Nelas. ------------------------------------
---- Neste sentido vimos por este meio solicitar a cedência desses terrenos. Mais se solicita que 
a construção da estrada prevista de acesso ao referido terreno (assinalado em anexo a amarelo), 



 
Fls.__________ 

Reunião de 14-10-2008 

 

6 

seja concluída até Março de 2009, data de previsão de arranque para a supra referida  
construção, assim como o respectivo nivelamento dos terrenos para se dar inicio à construção.�  
---- Presente também uma informação, datada de 09 de Outubro de 2008, do Técnico Superior 
de 2.ª Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------
---- �Cedência de terreno a Borgstena Textille Portugal, Ld.ª� -----------------------------------------
---- 1. Solicitação --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Solicita a firma Borgstena Textille Portugal, Ld.ª a cedência de uma parcela de terreno na 
Zona Industrial de Nelas com a área aproximada de 70.000 m2 para construção, numa primeira 
fase de uma área coberta de aproximadamente 10.000 m2. Este investimento servirá para efeitos 
de apoio logístico à Borgstena Textille Portugal, Ld.ª e às zonas industriais de concelhos 
limítrofes, prevendo a criação de novos 50 postos de trabalho. ----------------------------------------
---- 2. Parecer dos Serviços ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Estes Serviços informam que, por incumprimento das cláusulas constantes do contrato 
promessa outorgado entre a Autarquia e a Firma Siveneer, os terrenos deliberados ceder a esta 
Firma em reunião de 20 de Junho de 2007 estão agora disponíveis para poderem ser cedidos nas 
condições habituais à Firma Borgstena Textille Portugal, Ld.ª, de acordo com planta em anexo. 
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ---------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques explicou o assunto, realçando que 
não será cedido à firma Borgstena Textille Portugal, Ld.ª a totalidade dos terrenos que tinham 
sido cedidos à firma Siveneer � Folhas de Madeira, Ld.ª, em reunião de 20 de Junho de 2007, 
visto que estão previstos arruamentos e a constituição de pequenos lotes de terreno naquele 
espaço. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Face à informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, Dr. Luís Costa, atrás descrita, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência, à firma Borgstena Textille Portugal, 
Ld.ª, de parte dos terrenos anteriormente cedidos à Firma Siveneer � Folhas de Madeira, Ld.ª, 
em reunião de 20 de Junho de 2007, nas condições habituais, que a seguir se transcrevem: ------
---- CONDIÇÕES DE VENDA ----------------------------------------------------------------------------
---- 1 - Venda em regime de propriedade plena; ----------------------------------------------------------
---- 2 - Preço de venda é de 0,50 � (cinquenta cêntimos) o metro quadrado; -------------------------
---- 3 - A venda fica sujeita à cláusula de reversão, a favor da Câmara Municipal de Nelas, com 
todas as benfeitorias, se no prazo de três anos, a indústria não estiver instalada e a laborar; ------
---- 4 - Apresentação de projecto nos Serviços Técnicos desta Câmara no prazo de quarenta e 
cinco dias a contar desta data; ------------------------------------------------------------------------------
---- 5 - No caso da sociedade compradora ter interesse em vender a terceiros as instalações e 
respectivo logradouro, depois de construída a unidade fabril, deverá comunicar à Câmara o 
projecto de venda e respectivas cláusulas da mesma, para que esta se assim o entender, poder 
preferir na eventual compra. -------------------------------------------------------------------------------- 
--- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, em nome dos Senhores Vereadores do 
Partido Socialista, leu a seguinte declaração de voto: ---------------------------------------------------
---- �Votamos favoravelmente a cedência da parcela de terreno à empresa Borgstena, com 
carácter extraordinário, tendo em conta a área a ceder e o número de postos de trabalho a criar, 
no cumprimento das cláusulas de salvaguarda dos interesses do Município e disposições legais 
e usuais, uma vez que a empresa em referência é neste momento um dos maiores empregadores 
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do Concelho e uma das empresas de maior dinamismo, que justifica todo o apoio que a Câmara 
Municipal lhe possa prestar, num período difícil para a vida da empresa, após a tragédia de que 
foi vítima.� ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.3.ZONA INDUSTRIAL DE NELAS � CEDÊNCIA DE TERRENO A JOSÉ MARIA 
GOMES PEREIRA PAULA � RECTIFICAÇÃO DE ÁREA DE TERRENO CEDIDO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta de José Maria Gomes Pereira Paula, que a seguir se transcreve: ----------
---- �Exm.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas ---------------------------------------
---- Ofício-Processo 01/126/2006, referente ao lote 46 da Zona Industrial de Nelas I. -------------
---- Recebi de V.ª Ex.ª um ofício em que solicitam a alteração de cedência de 780 m2 de terreno 
que já foi feita, para 1.122 m2 de modo a poder satisfazer o regulamento do P.D.M., sendo, 
portanto, necessário mais 342 m2 para poder executar o que estava programado. -------------------
--- Quando do pedido a V.ª Ex.ª em que solicitava apenas cedência de 780 m2, tive só em 
consideração que seria apenas necessário deixar na mesma, uma rua de 8 metros como existe  
actualmente. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Por tal motivo e para satisfazer o que me foi solicitado, venho pedir a V. Excelência a 
cedência de mais 342 m2 de modo a perfazer um total de 1.122 m2.�  -------------------------------- 
---- Presente também uma informação, datada de 10 de Outubro de 2008, do Técnico Superior 
de 2.ª Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------
---- �Zona Industrial de Nelas � José Maria Gomes Pereira Paula � Rectificação de área de 
terreno cedido. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 1 � Solicitação do requerente. -------------------------------------------------------------------------- 
---- Em reunião de 29 de Janeiro de 2008, a Ex.m.ª Câmara deliberou ceder ao requerente uma 
parcela de terreno com a área de cerca de 780 m2 para anexar ao lote 46, de maneira a ser 
possível ampliar o actual pavilhão, respeitando os afastamentos aos limites definidos no 
Regulamento do PDM. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Atendendo a que o requerente pretende construir uma ampliação do seu pavilhão com área 
superior à inicialmente prevista, solicita agora mais cerca de 350 m2 para satisfazer os 
parâmetros constantes do Regulamento do PDM. -------------------------------------------------------
---- 2 � Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------- 
---- Estes Serviços informam que o Município de Nelas tem uma parcela de terreno ao lado do 
lote 46 com a área pretendida e que pode ser cedida através de uma alteração ao loteamento, 
totalizando a cedência em 1.130 m2, conforme planta em anexo. -------------------------------------
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a rectificação à deliberação tomada na 
reunião ordinária pública, realizada em 29 de Janeiro de 2008, autorizando a cedência, a José 
Maria Gomes Pereira e Paula, de mais uma parcela de terreno na Zona Industrial de Nelas, ao 
lado do lote 46, com a área de cerca de 350 m2, ao preço de 0,50 �/m2, totalizando a cedência 
em cerca de 1.130 m2, nos termos e de acordo com a informação do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, atrás descrita. --------------------------------------------------------------------- 

 
3 � EDUCAÇÃO E CULTURA 
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3.1.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: ANTÓNIO MANUEL OLÍVIO � 
COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE ESCOLAR DE SUA FILHA 
SORAIA FILIPA RODRIGUES OLÍVIO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta de António Manuel Olívio, que a seguir se transcreve: ---------------------
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------------
---- Venho, por este meio, solicitar, junto da Câmara Municipal de Nelas, o apoio para o 
transporte da minha educanda, Soraia Filipa Rodrigues Olívio, na deslocação para a Escola 
Felismina de Alcântara, em Mangualde, onde vai frequentar um curso técnico de apoio à 
infância (transporte esse que terá que ser efectuado através dos autocarros Marques). Curso 
esse, não existir de momento no nosso Liceu.� -----------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação, datada de 22 de Setembro de 2008, da Técnica Superior 
de Serviço Social, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------
---- �Comparticipação do passe escolar. ------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com a informação prestada pelos Serviços Administrativos das Escolas 
Secundária de Nelas e do Ensino Básico/S, Eng.º Dionísio Augusto Cunha, de Canas de 
Senhorim, informo V.ª Ex.ª que no seu elenco de cursos para o ano lectivo de 2008/2009 o 
Curso Técnico de Apoio à Infância não funciona no Concelho de Nelas, pelo que a aluna Soraia 
Filipa Rodrigues Olívio foi encaminhada para a Escola Secundária Felismina Alcântara, em 
Mangualde. Deste modo, o Município deverá comparticipar em 50% da totalidade do passe 
escolar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara, atendendo ao desenvolvimento social, à carência económica da família e à 
informação da Técnica Superior de Serviço Social, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, 
autorizar que o encargo com o transporte escolar da aluna Soraia Filipa Rodrigues Olívio seja 
suportado em 50% pela Autarquia. ------------------------------------------------------------------------- 
3.2.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: ARMANDO DIAS ANTUNES � 
COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE ESCOLAR DE SEU 
EDUCANDO HUGO ALEXANDRE FERREIRA RIBEIRO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta, datada de 17 de Setembro de 2008, de Armando Dias Antunes, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------------
---- Armando Dias Antunes, encarregado de educação do aluno Hugo Alexandre Ferreira 
Ribeiro, venho por este meio solicitar a V.ª Ex.ª comparticipação nos transportes, visto este 
curso não existir no Concelho de Nelas.� ----------------------------------------------------------------- 
---- Presente também uma informação, datada de 22 de Setembro de 2008, da Técnica Superior 
de Serviço Social, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------ 
---- �Comparticipação do passe escolar. ------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com a informação prestada pelos Serviços Administrativos das Escolas 
Secundária de Nelas e do Ensino Básico/S, Eng.º Dionísio Augusto Cunha, de Canas de 
Senhorim, informo V.ª Ex.ª que o Curso de Educação e Formação de Electromecânico de 
Electrodomésticos não funciona no Concelho de Nelas, pelo que o aluno foi encaminhado para 
a Escola Secundária/3, de Carregal do Sal. Deste modo, o Município deverá comparticipar em 
50% da totalidade do passe escolar. ------------------------------------------------------------------------ 
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---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara, atendendo ao desenvolvimento social, à carência económica da família e à 
informação da Técnica Superior de Serviço Social, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, 
autorizar que o encargo com o transporte escolar do aluno Hugo Alexandre Ferreira Ribeiro 
seja suportado em 50% pela Autarquia. ------------------------------------------------------------------- 
3.3.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: SALETE ROSÁRIO MIRANDA 
FREITAS � COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE ESCOLAR DE 
SEU FILHO RAFAEL MIRANDA COSTA � APROVAÇÃO  
---- Presente uma carta de Salete Rosário Miranda Freitas, que a seguir se transcreve: ------------
---- �Ex.m.ª Sr.ª Dr.ª Isaura Pedro -------------------------------------------------------------------------- 
---- Venho por este meio pedir-lhe ajuda para me pagar metade do passe porque o meu filho vai 
tirar o curso de mecânico de automóveis em Mangualde porque aqui esse curso não está 
disponível. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Vai frequentar o curso na Escola Secundária Felismina Alcântara, em Mangualde.� ----------
---- Presente também uma informação, datada de 22 de Setembro de 2008, da Técnica Superior 
de Serviço Social, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------ 
---- �Comparticipação do passe escolar. ------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com a informação prestada pelos Serviços Administrativos das Escolas 
Secundária de Nelas e do Ensino Básico/S, Eng.º Dionísio Augusto Cunha, de Canas de 
Senhorim, informo V.ª Ex.ª que no seu elenco de cursos para o ano lectivo de 2008/2009 o 
Curso de Educação e Formação de Mecânico de Automóveis não funciona no Concelho de 
Nelas, pelo que o aluno foi encaminhado para a Escola Secundária Felismina Alcântara, em 
Mangualde. Deste modo, o Município deverá comparticipar em 50% da totalidade do passe 
escolar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara, atendendo ao desenvolvimento social, à carência económica da família e à 
informação da Técnica Superior de Serviço Social, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, 
autorizar que o encargo com o transporte escolar do aluno Rafael Miranda Costa seja suportado 
em 50% pela Autarquia. -------------------------------------------------------------------------------------  
3.4.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: ANA MARIA DE SOUSA MANECA � 
COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO SEU PASSE ESCOLAR � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta, datada de 23 de Setembro de 2008, de Ana Maria de Sousa Maneca, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------------
---- Eu, Ana Maria de Sousa Maneca, habitante na Av.ª Dr. Francisco Sá Carneiro, Lote 1, Rés-
do-Chão, Direito, em Nelas, venho por este meio solicitar a V.ª Ex.ª a comparticipação do passe 
social de Nelas para Viseu e vice-versa, uma vez que não existe em Nelas o curso no qual estou 
matriculada, na Escola Secundária de Alves Martins. ---------------------------------------------------
---- Anexado a esta carta, apresento-lhe o certificado de matrícula, que comprova a minha 
situação.� ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente também uma informação, datada de 29 de Setembro de 2008, da Técnica Superior 
de Serviço Social, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------ 
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---- �Requerimento de comparticipação do passe social. ------------------------------------------------ 
---- De acordo com a informação prestada pelos Serviços Administrativos das Escolas 
Secundária de Nelas e do Ensino Básico/S, Eng.º Dionísio Augusto Cunha, de Canas de 
Senhorim, informo V.ª Ex.ª que no seu elenco de cursos para o ano lectivo de 2008/2009 o 
Curso de Ciências Socioeconómicas não funciona no Concelho de Nelas, pelo que a aluna foi 
encaminhada para a Escola Secundária Alves Martins, em Viseu. Deste modo, o Município 
deverá comparticipar em 50% da totalidade do passe escolar. -----------------------------------------
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara, atendendo ao desenvolvimento social, à carência económica da família e à 
informação da Técnica Superior de Serviço Social, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, 
autorizar que o encargo com o transporte escolar da aluna Ana Maria de Sousa Maneca seja 
suportado em 50% pela Autarquia. ------------------------------------------------------------------------ 
3.5.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: ANA CRISTINA CARDOSO 
FERREIRA � COMPARTICIPAÇÃO DA TOTALIDADE DO VALOR DO PASSE 
ESCOLAR DE SEU FILHO HUGO EMANUEL CARDOSO AMARAL � APROVAÇÃO   
---- Presente uma carta, datada de 22 de Setembro de 2008, de Ana Cristina Cardoso Ferreira, 
que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente, Dr.ª Isaura Pedro ------------------------------------------------------------
---- Venho, por este meio, comunicar-lhe que neste momento a minha família está a atravessar 
uma grande crise financeira e não me é possível pagar o transporte, sem lhes cortar bastante na 
alimentação, o meu marido está desempregado. Agradecia a sua atenção e faço um apelo ao seu 
coração de mãe, para o meu filho ter o 12.º ano de escolaridade. Ele chama-se Hugo Emanuel 
Cardoso Amaral, nasceu em 18/02/1999, como vê, já passou a fase do transporte gratuito. -------
---- Peço-lhe por favor e desejo muita sorte, saúde e felicidades à Sr.ª Dr.ª, Presidente, mesmo 
que não seja possível atender o meu pedido.� ------------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação, datada de 25 de Setembro de 2008, da Técnica Superior 
de Serviço Social, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------ 
---- �Comparticipação de passe escolar. ------------------------------------------------------------------- 
---- No sentido de dar resposta ao solicitado pelo Encarregado de Educação do aluno Hugo 
Emanuel Cardoso Amaral, residente na Freguesia de Senhorim, foi realizada entrevista com o 
objectivo de avaliar a situação sócio-económica do agregado familiar. ------------------------------
---- A situação económica-social da família pode caracterizar-se como precária, traduzindo-se 
esta em baixos rendimentos (único rendimento é o proveniente do trabalho da mãe do aluno � 
426 � mensais) e encargos pesados com a gestão da vida doméstica (763,62 � com o 
empréstimo da habitação). ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- Face à dimensão do agregado familiar, às despesas fixas mensais apresentadas e aos 
escassos rendimentos, e caso V.ª Ex.ª entenda, o encargo com o passe escolar poderá ser 
suportado na totalidade pela Autarquia. -------------------------------------------------------------------
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara, atendendo ao desenvolvimento social, à carência económica da família e à 
informação da Técnica Superior de Serviço Social, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, 
autorizar que o encargo com o transporte escolar do aluno Hugo Emanuel Cardoso Amaral seja 
suportado na totalidade pela Autarquia. ------------------------------------------------------------  
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3.6.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: MAURÍCIO MARQUES RAMOS � 
NÃO COMPARTICIPAÇÃO DO VALOR DO PASSE ESCOLAR DE SUA FILHA 
MÓNICA RIBEIRO DA COSTA RAMOS � APROVAÇÃO   
---- Presente uma carta de Maurício Marques Ramos, que a seguir se transcreve: ------------------
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------------
---- Maurício Marques Ramos, Encarregado de Educação de Mónica Ramos, venho por este 
meio pedir a comparticipação no passe da minha filha em virtude de na área do Concelho não 
haver a área do estudo que ela escolheu tendo por isso que se deslocar para Viseu.� --------------
---- Presente também uma informação, datada de 03 de Outubro de 2008, da Técnica Superior 
de Serviço Social, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------ 
---- �Comparticipação de passe. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com a informação prestada pelos Serviços Administrativos da Escola Secundária 
de Nelas, informo V.ª Ex.ª que no seu elenco de cursos para o ano lectivo de 2008/2009 existe o 
Curso de Línguas e Humanidades, Deste modo, o Município não deverá comparticipar o passe 
escolar uma vez que foram contrariadas as normas estabelecidas de encaminhamento de 
matrículas dos alunos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, não comparticipar o valor do valor do passe escolar 
de Mónica Ribeiro da Costa Ramos, nos termos e de acordo com a informação da Técnica 
Superior de Serviço Social, atrás descrita. ----------------------------------------------------------------  
3.7.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: CELSO MIGUEL DA SILVA NUNES 
ARAÚJO � NÃO COMPARTICIPAÇÃO DO VALOR DO SEU PASSE ESCOLAR - 
CONHECIMENTO 
 ---- Presente uma carta, datada de 23 de Setembro de 2008, de Celso Miguel da Silva Nunes 
Araújo, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------- 
---- Eu, Celso Miguel da Silva Nunes Araújo, habitante na Av.ª Dr. Francisco Sá Carneiro, Lote 
1, Rés-do-Chão, Esquerdo, em Nelas, venho por este meio solicitar a V.ª Ex.ª a comparticipação 
do passe social de Nelas para Viseu e vice-versa, uma vez que não existe em Nelas o curso no 
qual estou matriculado, na Escola Superior de Educação. ----------------------------------------------
---- Anexado a esta carta, apresento-lhe o certificado de matrícula, que comprova a minha 
situação.� ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente também uma informação, datada de 29 de Setembro de 2008, da Técnica Superior 
de Serviço Social, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------ 
---- �Requerimento de comparticipação do passe social. ------------------------------------------------
---- Em resposta ao solicitado pelo aluno Celso Miguel da Silva Nunes Araújo, e de acordo com 
o Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Outubro, no artigo 2.º, ponto 1, informo V.ª Ex.ª que não é da 
competência dos Municípios comparticiparem os passes escolares dos alunos que frequentam o 
Ensino Superior. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Mais se informa que, de acordo com a Lei da autonomia do ensino superior, o mesmo conta 
com os auxílios da acção social, enquadrando-se melhor o caso do aluno supracitado. ------------
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara tomou conhecimento de que não pode comparticipar no valor do passe escolar do 
aluno Celso Miguel da Silva Nunes Araújo, em virtude dos Municípios não terem competência 
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para comparticipar os passes escolares dos alunos que frequentam o Ensino Superior, nos 
termos e de acordo com a informação da Técnica Superior de Serviço Social, atrás descrita. ---- 
3.8.PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO REFERENTE A REFEIÇÕES, LIVROS E 
MATERIAL ESCOLAR. REQUERENTE: ELENA EREMA � COMPARTICIPAÇÃO 
DA TOTALIDADE DO VALOR DAS REFEIÇÕES ESCOLARES DO SEU 
EDUCANDO ROBERT CONSTANTIN EREMA - RATIFICAÇÃO 
---- Presente uma carta, datada de 26 de Setembro de 2008, de Elena Erema, que a seguir se 
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------------
---- Eu, Elena Erema, por não ter condições monetárias, venho por este meio requerer apoio 
económico referente às refeições, livros e material escolar para o meu educando Robert 
Constantin Erema. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Informo ainda que não me foi atribuído escalão de subsídio por ser de nacionalidade 
romena e ainda não ter a declaração de residência.� -----------------------------------------------------
---- Presente também uma informação, datada de 02 de Outubro de 2008, da Técnica Superior 
de Serviço Social, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------ 
---- �Pedido de comparticipação de refeições escolares. ------------------------------------------------ 
---- Após recepção do requerimento efectuado pela Sr.ª Elena Erema, mãe de Robert Constantin 
Erema, aluno do 1.º Ciclo do Agrupamento de Escolas de Nelas, no qual foi solicitado o apoio 
económico, nomeadamente no que diz respeito às refeições, livros e material escolar, foi 
efectuada uma análise sócio económica ao agregado familiar. Na sequência desta análise, foi 
verificada uma situação de grave carência sócio económica. Este agregado familiar é 
constituído por três elementos (pais e aluno), sendo que somente o progenitor do aluno aufere 
rendimentos, (bastante baixos), como pode constatar na declaração de IRS do ano transacto  
(1.030,62 �). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- No que diz respeito ao material escolar, o projecto da Câmara �Nelas Solidária� apoiou o 
aluno com a doação de diverso material. Relativamente aos livros a Sr.ª Elena Erema irá 
assegurar a compra dos mesmos. --------------------------------------------------------------------------- 
---- Posto isto, solicito a V.ª Ex.ª a comparticipação na totalidade das refeições ao aluno Robert 
Constantin Erema, por um período transitório, isto porque a família do aluno citado já possui o 
Certificado de Registo de Cidadão Comunitário, o que lhe permitiu pedir na Segurança Social o 
respectivo Abono Familiar, aguardando de momento a atribuição de um escalão para, no 
seguimento deste processo, lhe ser também atribuído pela Escola, um escalão escolar.� ----------
---- Na informação atrás descrita encontra-se exarado um Despacho da Senhora Presidente, 
datado de 02 de Outubro de 2008, do seguinte teor: �Autorizado. Agendar em próxima reunião 
de Câmara para ratificação�. -------------------------------------------------------------------------------- 
----- Presente ainda outra informação, datada de 03 de Outubro de 2008, da Técnica Superior de 
Serviço Social, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------- 
---- �Comparticipação de refeições escolares. ------------------------------------------------------------ 
---- Como mencionado na informação datada de 02 de Outubro de 2008, referente ao pedido de 
comparticipação das refeições, requerido pela Sr.ª Elena Erema, mãe do aluno Robert 
Constantin Erema e tendo o referido requerimento obtido aprovação, solicito a V.ª Ex.ª a 
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autorização para que a comparticipação das refeições seja suportado na totalidade pelo 
Município.� ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Na informação atrás descrita encontra-se exarado um Despacho da Senhora Presidente, 
datado de 07 de Outubro de 2008, do seguinte teor: �Autorizado. Sujeitar a ratificação em 
reunião de Câmara�. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar os Despachos da Senhora Presidente, atrás 
citados, nos termos e de acordo com as informações da Técnica Superior de Serviço Social, 
atrás descritas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.9.TRANSPORTE ESCOLAR. REQUERENTE: ANA CRISTINA PEREIRA VIEGAS � 
COMPARTICIPAÇÃO DE 50% DO VALOR DO PASSE ESCOLAR DE SEU FILHO 
AVELINO VIEGAS LOUREIRO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta, datada de 10 de Outubro de 2008, de Ana Cristina Pereira Viegas, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Tendo em conta a situação de grave carência económica em que me encontro, eu, Ana 
Cristina Viegas, portadora do Bilhete de Identidade n.º 11815717, emitido pelo Arquivo de 
Identificação de Viseu, em 24/06/2004, residente em Nelas, na Rua da Restauração, n.º 17, 
encarregada de educação do aluno Avelino Viegas Loureiro, nascido a 24/10/1998, e 
matriculado, no presente ano lectivo, no Curso de Educação Formação de Mecânico de 
Automóveis, na Escola Secundária Felismina Alcântara, em Mangualde, venho por este meio, 
solicitar a V.ª Ex.ª o apoio indispensável para o transporte diário de que o meu educando 
necessita para poder frequentar o referido curso, uma vez que, para tal, não disponho de meios 
necessários. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Agradecendo, desde já a melhor colaboração de V.ª Ex.ª, subscrevo-me com os melhores 
cumprimentos.� ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Presente também uma informação da Técnica Superior de Serviço Social, datada de 13 de 
Outubro de 2008, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------
---- �Comparticipação do passe escolar. ------------------------------------------------------------------- 
---- De acordo com a informação prestada pelos Serviços Administrativos das Escolas 
Secundária de Nelas e do Ensino Básico/S Eng.º Dionísio Augusto Cunha, de Canas de 
Senhorim, informo V.ª Ex.ª que no seu elenco de cursos para o ano lectivo de 2008/2009 o 
Curso de Educação e Formação de Mecânico de Automóveis não funciona no Concelho de 
Nelas, pelo que o aluno Avelino Viegas Loureiro foi encaminhado para a Escola Secundária 
Felismina Alcântara, em Mangualde. ---------------------------------------------------------------------- 
---- Mais se informa que esta família é beneficiária da prestação do Rendimento Social de 
Inserção. Tendo como obrigação a co-responsabilização da Encarregada de Educação na 
educação dos seus filhos, o Município deverá comparticipar em 50% da totalidade do passe 
escolar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� ----------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara, atendendo ao desenvolvimento social, à carência económica da família e à 
informação da Técnica Superior de Serviço Social, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, 
autorizar que o encargo com o transporte escolar do aluno Avelino Viegas Loureiro seja 
suportado em 50% pela Autarquia. ------------------------------------------------------------------------- 
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3.10.PEDIDO DE APOIO REFERENTE A REFEIÇÕES E MATERIAL ESCOLAR. 
REQUERENTE: OLGA MARIA RIBEIRO � COMPARTICIPAÇÃO DA 
TOTALIDADE DO VALOR DAS REFEIÇÕES E MATERIAL ESCOLAR PARA OS 
SEUS NETOS JOÃO PEDRO VIDEIRA FIGUEIREDO, MARCOS RAFAEL VIDEIRA 
FIGUEIREDO E MARISA ISABEL RIBEIRO AIRES � APROVAÇÃO 
---- Presente uma carta, datada de 03 de Outubro de 2008, de Olga Maria Ribeiro, que a seguir 
se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------------
---- Eu, Olga Maria Ribeiro, portadora do B.I. n.º 7172301, residente em Lapa do Lobo, 
divorciada, venho por este meio solicitar a V.ª Ex.ª a comparticipação das refeições e material 
escolar para os meus netos João Pedro Videira Figueiredo, Marcos Rafael Videira Figueiredo e 
Marisa Isabel Ribeiro Aires, que se encontram a meu encargo e que frequentam o 1.º Ciclo do 
Ensino Básico. Por não ter recursos, solicito a intervenção de V.ª Ex.ª.� -----------------------------
---- Presente também uma informação, datada de 9 de Outubro de 2008, da Técnica Superior de 
Serviço Social, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------- 
---- �Comparticipação das refeições e material escolar. ------------------------------------------------- 
---- Em resposta ao solicitado pela Encarregada de Educação dos alunos João Pedro Videira 
Figueiredo, Marcos Rafael Videira Figueiredo e Marisa Isabel Ribeiro Aires, residentes na 
freguesia de Lapa do Lobo, foi realizada entrevista com o objectivo de avaliar a situação sócio-
económica do agregado familiar. Não se realizou visita domiciliária uma vez que se trata de um 
agregado familiar carenciado, anteriormente identificado pelos Serviços. ---------------------------
---- A situação económica � social da família pode caracterizar-se como precária, traduzindo-se 
esta em baixos rendimentos (os únicos rendimentos são os provenientes do Rendimento Social 
de Inserção no valor de 177,16 � e da mensalidade no valor de 200,00 � que os pais dos alunos 
enviam para a avó, do estrangeiro onde estes se encontram a residir). --------------------------------
---- Segundo informações do Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim e da Escola do 1.º 
Ciclo de Lapa do Lobo, as três crianças necessitam com urgência das refeições na Escola até 
porque em casa, muitas das vezes, a avó não tem meios para as confeccionar. ----------------------
---- Em relação à comparticipação de material escolar, o Município não necessita de atender 
este pedido uma vez que a avó já adquiriu o referido material. ----------------------------------------
---- Posto isto, face às despesas fixas mensais, à dimensão do agregado familiar e aos escassos 
rendimentos e caso V.ª Ex.ª entenda, o encargo com as refeições poderá ser suportado na 
totalidade pela Autarquia. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração superior de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara, atendendo ao desenvolvimento social, à carência económica da família e à 
informação da Técnica Superior de Serviço Social, atrás descrita, deliberou, por unanimidade, 
autorizar que o encargo com as refeições escolares dos alunos João Pedro Videira Figueiredo, 
Marcos Rafael Videira Figueiredo e Marisa Isabel Ribeiro Aires, seja suportado na totalidade 
pela Autarquia. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4 � DIVERSOS 
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4.1.REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE NELAS � COMISSÃO 
TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 06 de Outubro de 2008, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Revisão do Plano Director Municipal � Comissão Técnica de Acompanhamento ------------ 
----  I � Enquadramento. ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A 19 de Setembro de 2007 foi publicado o Decreto-Lei n.º 316/2007 que alterou o Decreto-
Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro � Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. 
Ao abrigo no disposto no n.º8 do artigo 75.ºA do decreto-lei atrás mencionado, surgiu a Portaria 
n.º1474/2007, de 16 de Novembro, que regula a constituição, a composição e o funcionamento 
das Comissões de Acompanhamento da elaboração e da revisão do plano director municipal. ---
---- No que diz respeito ao funcionamento das Comissões Técnicas de Acompanhamento já 
constituídas para acompanhamento dos procedimentos da revisão do PDM, poderá a Câmara, 
de acordo com o n.º2 do artigo 22.º da Portaria n.º1474/2007, de 16 de Novembro - Regime 
Transitório -, optar por promover a sua conversão em Comissões de Acompanhamento � CA. --
---- De acordo com o n.º3 e n.º4 do artigo 22º, �caso a Câmara Municipal não opte pela 
conversão prevista e não se encontrem representadas na comissão técnica de acompanhamento 
as entidades às quais, em virtude das suas responsabilidades ambientais específicas possam 
interessar os efeitos ambientais��, ser-lhes-á solicitado parecer sobre o âmbito da avaliação 
ambiental e sobre o alcance da informação a incluir no relatório ambiental à entidade 
competente, sendo o parecer emitido no prazo de 20 dias, ou poderá optar por uma conferência 
de serviços em substituição da fase de emissão de parecer. --------------------------------------------
---- II � Parecer dos serviços --------------------------------------------------------------------------------
---- De acordo com o Despacho n.º 11 591/98 (2.ª Série) do Gabinete do Secretário de Estado da 
Administração Local e Ordenamento do Território, a Comissão Técnica de Acompanhamento 
para a revisão do Plano Director Municipal de Nelas integra oito entidades � Comissão de 
Coordenação da Região Centro, Direcção-Geral do Ordenamento do Território e 
Desenvolvimento Urbano, Direcção Regional do Ambiente � Centro, Direcção Regional de 
Agricultura da Beira Litoral, Delegação Regional do Centro do Ministério da Economia, 
Instituto Português do Património Arquitectónico, Direcção Geral doa Edifícios e Monumentos 
Nacionais, Junta Autónoma de Estradas (actual Estradas de Portugal). ------------------------------ 
---- Considerando as novas exigências ao nível ambiental impostas pelo Decreto-Lei 232/2007, 
de 15 de Junho, e de acordo com a alínea c) do n.º 2 do artigo 86º, do Decreto-Lei n.º 316/2007, 
de 19 de Setembro, o plano director municipal terá de ser acompanhado do Relatório 
Ambiental, � no qual se identificam, descrevem e avaliam os eventuais efeitos significativos no 
ambiente resultantes da aplicação do plano e as suas alternativas razoáveis que tenham em 
conta os objectivos e o âmbito de aplicação territorial respectivos�. ----------------------------------
---- Dado que, de acordo com o n.º3 e n.º4 do artigo 22º da Portaria n.º1474/2007, de 16 de 
Novembro, se encontram salvaguardadas as situações em que não se encontre representada na 
Comissão Técnica de Acompanhamento a entidade às quais, em virtude das suas 
responsabilidades ambientais específicas possam interessar os efeitos ambientais resultantes da 
aplicação do plano, os serviços consideram não existirem vantagens na conversão da CTA para 
CA, devendo manter-se a Comissão Técnica de Acompanhamento em funcionamento de acordo 
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com o Despacho n.º 11 591/98 (2.ª Série) do Gabinete do Secretário de Estado da 
Administração Local e Ordenamento do Território. -----------------------------------------------------
---- À superior consideração de V. Ex.as.� ----------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, manter em funcionamento a Comissão Técnica de 
Acompanhamento da Revisão do Plano Director Municipal de Nelas, nos termos e de acordo 
com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------------------------------ 
 

5 � PESSOAL 
 

5.1.ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE NELAS � RECOMENDAÇÃO PARA O 
EXECUTIVO MUNICIPAL LOUVAR, POSTUMAMENTE, A FUNCIONÁRIA MARIA 
ISABEL RIBEIRO ALBUQUERQUE � APROVAÇÃO 
---- Presente uma Recomendação, aprovada por unanimidade, na sessão ordinária da 
Assembleia Municipal de Nelas, realizada em 26 de Setembro de 2008, que a seguir se 
transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Considerando que a Sr.ª D.ª Maria Isabel Ribeiro Albuquerque, há meses falecida, serviu 
em vida este Município como funcionária, (Técnica de Biblioteca). ----------------------------------
---- Considerando que durante 28 anos de serviço a D.ª Isabel exerceu todas as funções que lhe 
foram atribuídas com desvelo e grande competência. ---------------------------------------------------
---- Considerando que nas funções de Técnica de Biblioteca, ao ter que trabalhar com pessoas 
muito jovens criou com elas uma relação quase maternal, granjeando delas, hoje adultos, 
amizade, consideração e saudade. -------------------------------------------------------------------------- 
---- Considerando ainda que com simpatia e humildade se relacionou exemplarmente com os 
seus superiores, colegas e munícipes, contribuindo assim para a dignificação da instituição que 
servia, (Câmara Municipal de Nelas). --------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, a Assembleia Municipal do Município de Nelas, em reunião ordinária de 26 de 
Setembro de 2008 recomenda ao Executivo da Câmara Municipal, que louve postumamente a 
funcionária em questão e que emita um certificado ou diploma de louvor para ser entregue à sua 
família.� -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de louvor, a título póstumo, à 
Funcionária Maria Isabel Ribeiro Albuquerque. --------------------------------------------------------- 
 

6 - CONTABILIDADE 
 
6.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Setembro de 2008, no total de 672.694,83 � (seiscentos e setenta e dois mil 
seiscentos e noventa e quatro euros e oitenta e três cêntimos), referente a Operações 
Orçamentais e no total de 38.503,71 � (trinta e oito mil quinhentos e três euros e setenta e um 
cêntimos), referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação elaborada pela Secção de 
Contabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.2.DIRECÇÃO-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS � DEVOLUÇÃO DA CONTA 
N.º 2519, REFERENTE À GERÊNCIA DE 2006 � REAPRECIAÇÃO E APROVAÇÃO 
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---- Presente o ofício n.º 15215, datado de 22 de Setembro de 2008, da Direcção-Geral do 
Tribunal de Contas, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------- 
---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nelas --------------------------------------
---- Devolução da conta n.º 2519, referente à gerência de 2006. ---------------------------------------
---- Em cumprimento de despacho do Excelentíssimo Senhor Juiz Conselheiro da Área, 
procede-se, na presente data, à devolução da conta desse Município identificada em epígrafe, a 
fim de que a mesma possa ser reapreciada, aprovada e reenviada ao Tribunal de Contas, nos 
termos da legislação em vigor, até ao final do próximo mês de Outubro. ---------------------------- 
---- Mais se informa que o envio de conta reprovada equivale ao não envio de conta, situação 
passível de dar origem à aplicação de multa, nos termos do disposto no art.º 66.º, n.º 1, alínea 
a), da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 48/2006, de 29 
de Agosto.� ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente afirmou que foi-lhe dito telefonicamente por um Juiz Conselheiro do 
Tribunal de Contas que a reprovação da Conta de Gerência de 2006 pela Câmara Municipal de 
Nelas tinha sido caso único no pais e que a multa, caso a mesma não fosse agora aprovada, ia 
de 100 a 800 contos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que, em Abril de 2007, os 
Vereadores do Partido Socialista tinham votado contra a Conta de Gerência devido a não terem 
tido acesso a documentos, pedidos repetidas vezes, que eles reputavam de essenciais para a 
análise da mesma e propôs a marcação de uma reunião extraordinária, onde, na posse desses 
documentos, pudesse analisar a Conta em consciência. -------------------------------------------------
---- Seguidamente, o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, em nome dos Senhores 
Vereadores do Partido Socialista, leu a proposta que a seguir se transcreve: ------------------------
----- �Tendo sido a negação de acesso e a não entrega de cópias de documentos da 
contabilidade, que justificou o nosso voto contra as Contas de 2006, assunto posteriormente 
objecto de parecer da CCDRC, no qual é expresso o direito a esse acesso, propomos que a 
Senhora Presidente da Câmara dê instruções no sentido desses documentos nos serem 
remetidos, a fim de se poder apreciar a referida Conta de Gerência e o assunto seja reagendado 
para a próxima reunião, ou convocada uma reunião extraordinária, para reapreciar o assunto.� --
---- A Senhora Presidente afirmou que a Câmara não tinha que aprovar ou reprovar a Conta de 
Gerência e que quem a aprovava ou reprovava era o Tribunal de Contas. ---------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que a não aprovação da 
Conta de Gerência equivalia a que a Conta não existia, que a Conta era uma questão formal, era 
uma questão trabalhada pelos Serviços e que neste país democrático eram os tribunais que 
decidiam as questões como por exemplo a negação dos documentos. Afirmou também que a 
questão do acesso aos documentos decorre da Lei e dos Tribunais Administrativos, pois esses 
Tribunais é que mandam a Senhora Presidente da Câmara dar um determinado documento a um 
determinado Senhor Vereador. Afirmou ainda que votava contra a proposta apresentada pelo 
Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral. ----------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas afirmou que também ia 
votar contra a proposta apresentada pelo Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, visto 
que a Conta de Gerência era uma questão mais formal do que outra coisa qualquer. ---------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que, por uma questão de 
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coerência, não podia votar favoravelmente a referida Conta de Gerência uma vez que não teve 
acesso aos documentos que sustentam a mesma, embora formalmente não ponha em causa a 
competência dos funcionários, que considerava muito competentes, mas que necessitava de 
analisar o conteúdo dos documentos que sustentam a mesma para analisar a execução das 
opções políticas deste Executivo e que até à presente data não lhe foi entregue nenhum 
documento, por ele, solicitados. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente afirmou que estiveram presentes, numa determinada reunião, caixas e 
caixotes de documentos e que os Senhores Vereadores não os quiseram analisar. ------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que, sem a análise dos 
documentos por ele solicitados, os Senhores Vereadores do Partido Socialista iam votar contra a 
Conta de Gerência de 2006. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques leu o ofício do Tribunal de Contas, 
atrás transcrito e explicou o seu conteúdo legal. ---------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues afirmou que votar 
obrigatoriamente, de modo favorável, a Conta de Gerência não era uma votação legal. -----------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que se no ofício do Tribunal de 
Contas vinha a expressão �conta reprovada� então isso queria dizer que a Câmara podia votar 
contra a Conta de Gerência de 2006. -----------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que em Abril de 2007 a 
Conta de Gerência foi enviada, reprovada, ao Tribunal de Contas e os Juízes Conselheiros do 
referido Tribunal não a analisaram porque uma Conta de Gerência reprovada é a mesma coisa 
que não existir Conta nenhuma. ---------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que o Executivo Municipal devia 
analisar porque é que a Conta de Gerência de 2006 foi devolvida. ------------------------------------
---- A Senhora Presidente afirmou que conversou telefonicamente com um Juiz Conselheiro do 
Tribunal de Contas, o qual lhe explicou que o facto de uma Conta de Gerência ir para o 
Tribunal de Contas aprovada pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal não quer 
dizer que não seja reprovada pelo Tribunal de Contas, como, aliás, aconteceu em relação à 
Conta de Gerência de 1999, que foi aprovada pela Câmara Municipal e pela Assembleia 
Municipal e depois foi reprovada pelo Tribunal de Contas e nesse caso vinha elencado no ofício 
do Tribunal de Contas que devolveu a mesma o porquê da sua reprovação pelo referido 
Tribunal e depois corrigiu-se a referida Conta de Gerência e devolveu-se. --------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral afirmou que o Executivo Municipal teve 
muitas oportunidades de corrigir a Conta de Gerência de 2006. ---------------------------------------
----- Posta à votação a proposta apresentada pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista, 
atrás descrita, foi a mesma rejeitada, com três votos contra, da Senhora Presidente e dos 
Senhores Vereadores Dr. Manuel da Conceição Marques e Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho 
Seixas e três votos favoráveis, dos Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral, Dr. Jorge 
Manuel e Branquinho de Pais Monteiro e Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues, usando 
a Senhora Presidente o voto de qualidade. ----------------------------------------------------------------
---- De seguida, foi posta à votação a Conta de Gerência de 2006, tendo a Câmara deliberado, 
por maioria, com três votos a favor, da Senhora Presidente e dos Senhores Vereadores Dr. 
Manuel da Conceição Marques e Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas e três votos 
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contra, dos Senhores Vereadores Adelino José Borges Amaral, Dr. Jorge Manuel e Branquinho 
de Pais Monteiro e Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues, usando a Senhora Presidente 
o voto de qualidade, aprovar os documentos de prestação de contas e relatório de gestão do ano 
de 2006, devendo os mesmos ser enviados à Assembleia Municipal de Nelas para serem 
apreciados e votados, nos termos da alínea c), do nº. 2, do artº. 53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques ditou para a acta a seguinte 
declaração de voto: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pela segunda vez confirmo o meu voto favorável às contas por elas explanarem, de forma 
clara e inequívoca, a gestão do Município, gestão essa que quinzenalmente é dada a conhecer a 
todos os membros do Executivo. ---------------------------------------------------------------------------
---- Reforço o meu voto favorável com o último parágrafo do ofício enviado pelo Tribunal de 
Contas em que a Câmara não se pode sujeitar a vontades politico-partidárias para delas se fazer 
uma mera campanha eleitoral. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, em nome dos Senhores Vereadores do 
Partido Socialista, ditou para a acta a seguinte declaração de voto: -----------------------------------
---- �O nosso voto contra baseia-se nos pressupostos apontados aquando da primeira votação da 
Conta de Gerência, em concreto a não apresentação de documentos que foram solicitados cuja 
análise reputamos de essencial para apreciação das referidas contas e do seu conteúdo e também 
porque a Senhora Presidente e os restantes Vereadores em permanência inviabilizaram a 
proposta que apresentámos, manifestando a nossa disponibilidade para reapreciar a Conta de 
Gerência de 2006 logo que nos fossem facultados os referidos documentos.� ----------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas ditou para a acta a seguinte 
declaração de voto: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- �Face à declaração de voto dos Senhores Vereadores do Partido Socialista e para que 
conste, todos os documentos solicitados estiveram já disponíveis para consulta e continuam a 
estar sempre que os requeiram.� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral ditou para a acta uma adenda à declaração 
anterior, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
---- �Considero que as declarações do Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho 
Seixas são falsas e numa próxima reunião de Câmara farei a entrega de uma relação de 
documentos e que não forem entregues.� ----------------------------------------------------------------- 

 
7 - OBRAS PARTICULARES 

 
7.1.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  
7.1.1.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 
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período compreendido entre 24 de Setembro de 2008 e 03 de Outubro de 2008, constantes na 
relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo I), fazendo 
dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
7.1.2.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 24 de Setembro de 2008 e 03 de Outubro de 2008, 
constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta 
(Anexo II), fazendo dela parte integrante. ----------------------------------------------------------------- 
7.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS/COMUNICAÇÕES PRÉVIAS, 
AUTORIZAÇÕES/ALTERAÇÕES DE UTILIZAÇÃO, LOTEAMENTOS, 
DESTAQUES, PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E 
OUTROS, ENTRADOS NOS SERVIÇOS DE OBRAS PARTICULARES � 
CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento dos processos de licenciamentos/comunicações prévias, 
autorizações/alterações de utilização, loteamentos, destaques, propriedades horizontais, 
informações prévias e outros, entrados nos Serviços de Obras Particulares no período 
compreendido entre 24 de Setembro de 2008 e 03 de Outubro de 2008, constantes na relação 
elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo dela 
parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.2.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 24 de Setembro de 2008 e 03 de Outubro 
de 2008, constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à 
acta (Anexo IV), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------------------------------- 
7.3.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO E DE PUBLICIDADE � 
MONTRA VIP. LOCAL: AV.ª JOÃO XXIII, EDIFÍCIO CENTRAL, EM NELAS. 
REQUERENTE: MOMENTOS FUTUROS, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 07 de Outubro de 2008, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------
----  �Pedido de concessão de mapa de horário e de publicidade � Montra VIP. --------------------
---- 1 � Registo n.º 12761, de 29/09/2008 � Pedido de concessão de mapa de horário � 
Aprovação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2 � Registo n.º 12763, de 29/09/2008 � Pedido de licenciamento de um anúncio luminoso � 
Aprovação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Local: Nelas - Av.ª João XXIII, Edifício Central. Requerente: Momentos Futuros, Ld.ª .-----
---- I � Solicitação do Requerente: -------------------------------------------------------------------------
---- 1. De acordo com o Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
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Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de Nelas, os 
estabelecimentos de comércio poderão estar abertos até às 24 horas de todos os dias da semana, 
artigo 3.º, Capítulo II. ----------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. De acordo com o artigo 16.º do regulamento, para que o requerente possa explorar o seu 
estabelecimento, este é obrigado a solicitar a concessão do mapa de horário. ----------------------- 
---- 3. Contudo, o pedido de concessão do mapa de horário não se encontra devidamente 
instruído. Este só poderá ser emitido após a aprovação do pedido de licenciamento da 
publicidade e do pagamento da respectiva taxa. ----------------------------------------------------------
---- 4. Assim, foi solicitado autorização para afixação de um anúncio luminoso com as 
dimensões de 3,50 m x 0,60 m, na fachada principal, conforme a montagem apresentada. --------
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- 1. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12.º do 
regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- 2. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente no deferimento da afixação do 
anúncio luminoso. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 3. Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer    
indemnização por danos a terceiros que decorram  da instalação e manutenção do suporte 
publicitário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 4. Assim, caso V.ª Ex.ª concorde com a aprovação do pedido de publicidade, não vejo 
qualquer inconveniente no mapa de horário, das 09:30 h às 19:00 h, com paragem para almoço 
das 12:30 h às 14:00 h, excepto aos Sábados que funcionará das 09:00 h às 13:00 h e 
encerramento ao Domingo. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Mais informo que a emissão do mapa de horário depende do pagamento da taxa de 
publicidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª.� -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário e o 
licenciamento de publicidade de anúncio luminoso, no estabelecimento sito na Avenida João 
XXIII, Edifício Central, em Nelas, em que é requerente a firma Momentos Futuros, Ld.ª, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------ 

 
ENCERRAMENTO 

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

A Presidente, 
 

_______________________________________ 
 

O Chefe de Secção de Expediente Geral e Arquivo, 
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__________________________________________ 


