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ACTA Nº. 12 
                                 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NELAS, REALIZADA EM VINTE E CINCO 
DE JUNHO DE DOIS MIL E OITO 

 
---- Aos vinte e cinco dias do mês de Junho do ano de dois mil e oito, nesta Vila de Nelas e 
edifício dos Paços do Município, reuniu pelas quinze horas, a Câmara Municipal de Nelas, sob 
a presidência da Senhora Presidente da Câmara Dra. Isaura Leonor Marques de Figueiredo 
Silva Pedro, estando presentes os Senhores Vereadores Dr Jorge Manuel e Branquinho de Pais 
Monteiro, Dr. José Manuel Borges da Silva, Adelino José Borges Amaral, Dr. Manuel da 
Conceição Marques, Carlos Manuel Tavares dos Santos Rodrigues e Dr. Osvaldo Luis dos 
Santos Coelho Seixas. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião ordinária realizada em 11 de Junho 
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 23 de Junho de 2008, que 
apresentava os seguintes saldos: - De operações orçamentais: 182.129,02 � (cento e oitenta e 
dois mil cento e vinte e nove euros e dois cêntimos); - De operações extra orçamentais: 
183.454,39 � (cento e oitenta e três mil quatrocentos e cinquenta e quatro euros e trinta e nove 
cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA 

 
---- Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva. -----------  
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou o seguinte assunto para ser incluído na Ordem 
do Dia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - Protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de Nelas e a firma Borgstena Têxtil 
Portugal, Ld.ª � Aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------  
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre este assunto, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-lo na ordem de trabalhos da presente 
reunião, nos termos do artº. 83º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Regressou à reunião o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva. ---------------  

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
---- Não foram apresentados assuntos no Período de Antes da Ordem do Dia. ----------------------  
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1 � OBRAS PÚBLICAS 
 
1.1.VARIANTE À AGUIEIRA (LIG. CEMITÉRIO / RUA SALGUEIRO) � 
EXPROPRIAÇÃO � ANTÓNIO COSTA PAIS SANTOS � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação datada de 05 de Junho de 2008, do Técnico Superior de 2.ª 
Classe, Dr. Luís Costa, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------
---- �Variante à Aguieira (Ligação Cemitério/Rua do Salgueiro). -------------------------------------
---- - Para abertura da Variante à Aguieira, estes Serviços contactaram o proprietário António 
Costa Pais Santos, contribuinte n.º 143170872, residente na Av.ª Vila Nova das Amoreiras, n.º 
221, 3525-502 Aguieira, que acordou o seguinte: ---------------------------------------------- 
Parcela Natureza da parcela Área m2/Unid. Preço Unitário Valor total Total 

4 Com a abertura da Variante da Aguieira é ocupada na parcela de 
terreno do proprietário a área de 533 m2.  

 
 
 
2.815,00 � 

Terreno (vinha) 533  5,00 �  
Oliveiras 3 50,00 �  

---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------
---- Atendendo a que os preços unitários se encontram dentro do praticado na zona, julga-se ser 
de aceitar os valores propostos. -----------------------------------------------------------------------------
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de V.ª Ex.ª.� ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição do terreno atrás referido, de 
que é proprietário António Costa Pais Santos, pela quantia de dois mil oitocentos e quinze 
euros, para a construção da �Variante à Aguieira (Ligação Cemitério / Rua do Salgueiro)�, bem 
como autorizar o respectivo pagamento, nos termos e de acordo com a informação do Técnico 
Superior de 2.ª Classe, atrás descrita. ---------------------------------------------------------------------- 
1.2.URBANIZAÇÃO DO CABEÇO, FOLHADAL, EM NELAS � AUTO DE 
RECEPÇÃO DEFINITIVA E CANCELAMENTO DE GARANTIAS � APROVAÇÃO 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Recepção Definitiva da obra de 
�Urbanização do Cabeço, Folhadal, em Nelas�, adjudicada à firma Asfabeira � Sociedade de 
Asfaltagem e Britagem das Beiras, Ld.ª, pela importância de 140.768,90 � (cento e quarenta mil 
setecentos e sessenta e oito euros e noventa cêntimos), de acordo com o documento elaborado 
pelos Serviços Técnicos de Obras e que foi presente nesta reunião. ----------------------------------
---- Mais foi deliberado, também por unanimidade, autorizar o cancelamento das garantias 
apresentadas pela firma adjudicatária para a obra atrás descrita. -------------------------------------- 

 
2 � ZONAS INDUSTRIAIS 

 
---- Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva. ----------- 
2.1.PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS E A 
FIRMA BORGSTENA TÊXTIL PORTUGAL, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma proposta de Protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de Nelas e a firma 
Borgstena Têxtil Portugal, Ld.ª, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------
---- �PROTOCOLO ------------------------------------------------------------------------------------------
---- Entre: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---- Município de Nelas, pessoa colectiva de direito público, contribuinte número 506 834 166, 
com sede no Largo do Município, em Nelas, como primeiro outorgante, devidamente 
representada pela sua Presidente em exercício, Dra. Isaura Pedro, com poderes para este acto 
conforme deliberação de 25 de Junho de 2008 e  --------------------------------------------------------
---- Borgstena Têxtil Portugal, Lda., pessoa colectiva n.º 502355409, matriculada com o mesmo 
numero na Conservatória do Registo Comercial, com sede na EN 234 Km 87,7 (Chão do 
Pisco), Apartado 35, 3524-954 Nelas, segundo outorgante, representada pelos seus sócios 
Senhores Johan Rapp e Bo Larsson; -----------------------------------------------------------------------
---- A) O primeiro outorgante promete vender, pelo preço de 50 cêntimos por metro quadrado, 
ao segundo outorgante a área de aproximadamente 36 mil metros quadrados de terreno na Zona 
Industrial II de Nelas, sita ao Chão do Pisco, por trás das empresas Sacia e Nelcivil, assinalado 
na planta topográfica que se junta a este protocolo, no prazo máximo que se prevê seja de até 6 
meses. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- B) O segundo outorgante deverá nesse terreno ampliar a sua fábrica, de modo a avançar 
para uma área de negócio, a Logística, vista de uma perspectiva de apoio logístico às zonas 
indústrias do Concelho e Concelhos limítrofes. ----------------------------------------------------------
---- C) Para isso o segundo outorgante deverá criar uma nova empresa, com capital total do 
Grupo Borgstena que prevê criará a curto prazo cerca de 20 novos postos de trabalho, no longo 
prazo estima-se que o seu crescimento será semelhante ao apresentado pela Borgstena nos 
últimos anos. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Feito na Secretaria da Câmara Municipal de Nelas, aos 27 de Junho de 2008, em dois 
exemplares ambos assinados pelos outorgantes, que assim reconhecem e declaram a sua plena 
concordância com todo conteúdo deste protocolo.� -----------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques explicou detalhadamente o 
conteúdo do protocolo e congratulou-se pelo facto de este assunto ter sido incluído na Ordem 
de Trabalhos com os votos favoráveis de todos os presentes. ------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar entre a Câmara 
Municipal de Nelas e a firma Borgstena Têxtil Portugal, Ld.ª. ----------------------------------------
---- Regressou à reunião o Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva. --------------- 

 
3 � SUBSÍDIOS 

 
---- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, 
apresentou uma informação com os critérios gerais para atribuição dos subsídios às associações 
desportivas do Concelho para a época 2008/2009, que a seguir se transcreve: ----------------------
---- �Em 11-04-2006 a Câmara Municipal de Nelas definiu as linhas gerais de apoio financeiro 
da Autarquia às associações desportivas do concelho para a prática do futebol federado. ---------
---- Nessa deliberação ficaram definidos os montantes de comparticipação da Autarquia para 
apoio, quer às equipas que disputem campeonatos de futebol no escalão sénior, quer o apoio a 
equipas de escalões de formação. --------------------------------------------------------------------------
---- A alínea g) dos considerandos dessa deliberação definia a imposição de as direcções dos 
clubes procurarem outros apoios e patrocínios que permitissem a redução do esforço do 
orçamento municipal. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Assim, considerando: ------------------------------------------------------------------------------------
---- 1.º - Que após dois anos cumprindo os valores definidos naquela deliberação, deverão os 
clubes ter criado algumas condições para aumentarem o seu nível de autonomia financeira; -----
---- 2.º - Que a actual conjuntura económica do país não deixa de afectar as Autarquias, 
aumentando o custo dos bens e serviços a adquirir, ao mesmo tempo que se espera uma quebra 
de receitas da Autarquia (caso da extinção da taxa de aluguer de contadores ou da diminuição 
das transferências do Estado por via da aplicação da nova Lei das Finanças Locais); --------------
---- 3.º - Que, não obstante o referido no ponto anterior, se continua a considerar 
importantíssimo para o Concelho, quer para a implementação de estilos de vida saudáveis junto 
dos jovens, quer para a sua promoção enquanto território, a existência de clubes de futebol que 
participem no maior número de competições e escalões possível, dignificando e promovendo o 
Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Propõe-se que: --------------------------------------------------------------------------------------------
---- A � Se mantenha o nível de apoio definido na deliberação já referida, para a participação de 
equipas das camadas jovens em competições oficiais; --------------------------------------------------
---- B � Que se definam montantes para a inscrição da expressão �Nelas Coração do Dão�, nos 
equipamentos das equipas principais do clube, de acordo com o escalão em que participem, 
deixando às respectivas direcções a decisão sobre a utilização, ou não daquela expressão, 
sugerindo-se desde já os seguintes montantes: -----------------------------------------------------------
---- Campeonatos Distritais: ---------------------------------------------------------------------------------
---- - 2.ª Divisão - � 2.500,00; -------------------------------------------------------------------------------
---- - 1ª. Divisão - � 5.000,00; -------------------------------------------------------------------------------
---- - Divisão de Honra - � 10.000,00; --------------------------------------------------------------------- 
---- Campeonatos Nacionais: --------------------------------------------------------------------------------
---- - 3.ª Divisão - � 20.000,00; -----------------------------------------------------------------------------
---- - 2ª. Divisão - � 30.000,00; -----------------------------------------------------------------------------
---- C � Que o montante de comparticipação para a participação de equipas seniores seja 
reduzido em 25%, passando a ser o seguinte: ------------------------------------------------------------- 
---- Campeonatos Distritais: ---------------------------------------------------------------------------------
---- - 2.ª Divisão - � 7.500,00; -------------------------------------------------------------------------------
---- - 1ª. Divisão - � 22.500,00; -----------------------------------------------------------------------------
---- - Divisão de Honra - � 33.750,00; --------------------------------------------------------------------- 
---- Campeonatos Nacionais: --------------------------------------------------------------------------------
---- - 3.ª Divisão - � 56.250,00; -----------------------------------------------------------------------------
---- - 2ª. Divisão - � 93.750,00; ----------------------------------------------------------------------------- 
 ---- A proposta agora apresentada foi discutida com todos os clubes que, embora naturalmente 
pretendessem a manutenção dos apoios anteriores e até o seu aumento, a entenderam e 
aceitaram como razoável, tendo servido de base às propostas de deliberação apresentadas em 
cada um dos pontos da reunião de hoje.� ------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral considerou que a redução do valor dos 
subsídios a atribuir às equipas de futebol poderia pôr em causa projectos das referidas 
associações, como era o caso do Sport Lisboa e Nelas que era um clube subsidiodependente e 
realçou também o facto do Académico Basket Clube de Nelas não estar contemplado nos 
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subsídios a atribuir na presente reunião. -------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vice-Presidente Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas informou que 
constava na rua que o Sport Lisboa e Nelas tinha uma dívida elevada mas que não podia ser a 
Câmara a responsabilizar-se por ela e o Executivo Municipal ainda não tinha reunido com o 
Académico Basket Clube de Nelas e como aquela associação desportiva era, essencialmente, 
uma associação desportiva de formação não tinha tanta necessidade de subsidio, para já, para 
contratar jogadores. -------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que nada do que o Senhor 
Vice-Presidente, Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, tinha dito, colhia, visto que o 
Académico Basket Clube de Nelas também tinha necessidade de subsídio, até pelo serviço que 
aquela associação desportiva tinha prestado ao concelho nos últimos vinte anos. Afirmou 
também que, em relação ao Sport Lisboa e Nelas, que da lista não tomou posse fazia parte o 
filho do Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques e que o Senhor Vice-Presidente 
devia saber em concreto qual era o seu passivo, pois tinha estado numa Assembleia Geral 
daquela associação a exigir eleições, pelo que devia saber, em concreto, qual era o seu passivo, 
pois devia ter pedido as contas ao Sport Lisboa e Nelas e que era no ano em que a Câmara sabia 
que o Sport Lisboa e Nelas atravessava mais dificuldades económicas é que lhe ia ser atribuído 
menos cinquenta mil euros de subsídio, pelo que o Executivo Municipal escolheu o pior 
momento para reduzir os valores dos subsídios a atribuir. Afirmou ainda que o Executivo 
Municipal tinha razão em relação à definição dos subsídios de apoio às associações desportivas, 
mas que na presente data era o pior momento, visto que o Sport Lisboa e Nelas era o 
embaixador fora do Concelho de Nelas e que o seu principal activo era o �Nelas Coração do 
Dão�. Afirmou ainda que concordava com os valores protocolados nas camisolas e propunha 
que para o caso concreto do Sport Lisboa e Nelas se mantivesse o valor de 200 mil euros, 
atribuído na época passada. ---------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Manuel da Conceição Marques afirmou que o seu filho era Vice-
Presidente do Sport Lisboa e Nelas, que o Académico Basket Clube de Nelas não devia estar 
preocupado com o subsídio que lhe ia ser atribuído e que era ter coragem política para, a um 
ano das eleições, cortar nos subsídios para o futebol e que era preciso ter coragem política para 
dizer aos directores das associações desportivas que o Executivo ia reduzir os subsídios para a 
prática desportiva. --------------------------------------------------------------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas afirmou que não apoiou 
nenhuma lista candidata às eleições do Sport Lisboa e Nelas. -----------------------------------------
---- O Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva afirmou que não fez nenhum ataque 
pessoal ao Senhor Hernâni Marques. ----------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara afirmou que o Executivo Municipal tinha a maior estima 
pelo trabalho realizado pelo Académico Basket Clube de Nelas. --------------------------------------
---- Por autorização da Senhora Presidente da Câmara, o Senhor Joaquim Amaral, Director do 
Académico Basket Clube de Nelas, presente na sala, afirmou que não havia, da sua parte, 
nenhum receio de que o Executivo Municipal lhe não ia atribuir subsídio e congratulava-se pelo 
facto de ser nesta altura a atribuição dos subsídios para a época desportiva seguinte. --------------
---- Interveio também um director do Sport Lisboa e Nelas, afirmando que aquela associação 
desportiva não tinha concordado com o corte no valor do subsídio a atribuir para a próxima 
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época desportiva, mas que estavam receptivos para dialogar e que assim era um corte muito 
drástico para a associação que, assim, ficava à beira do abismo. --------------------------------------
---- Seguiu-se um breve intervalo, solicitado pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista. --
---- Depois de reiniciados os trabalhos, o Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral, em 
nome dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, apresentou a proposta que a seguir se 
transcreve:------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �Em relação aos pontos 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, relativos a subsídios a atribuir às associações 
desportivas do concelho, respectivamente Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim, 
Sporting Clube de Santar, Sport Vale de Madeiros e Benfica e Sport Lisboa e Nelas, propomos 
que seja adiada a votação para a próxima reunião de Câmara, pelo seguinte: -----------------------
---- - Em primeiro lugar, para que possa ser incluída a apreciação do subsídio a atribuir ao 
ABC, Académico Basquete Clube de Nelas, associação que, em nosso entender merece um 
tratamento igual às restantes associações desportivas do concelho, que de igual forma se 
dedicam à promoção da prática de actividades desportivas. --------------------------------------------
---- - Em segundo lugar, para que seja possível saber qual o quadro competitivo em que o Sport 
Lisboa e Nelas será integrado na próxima época, decisão que será tomada nos próximos dias, 
sendo assim o valor do subsídio a atribuir conhecido em concreto e não uma hipótese em 
aberto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Propomos também que, caso a urgência e a necessidade de alguma associação o justifique, 
poderá a Senhora Presidente proceder a algum pagamento por conta dos subsídios a atribuir, a 
ratificar na próxima reunião. --------------------------------------------------------------------------------
---- Também recomendamos que sejam ouvidas as várias associações, no sentido de se saber do 
seu interesse em aderirem ao patrocínio proposto pela Câmara, através da divulgação do slogan 
�Nelas Coração do Dão�. ------------------------------------------------------------------------------------
---- Manifestamos desde já a nossa opinião favorável à redução dos valores de subsídios ao 
futebol profissional ou semi-profissional, mantendo ou reforçando se possível, os apoios à 
promoção da prática desportiva e aos escalões de formação, posição que sempre defendemos. 
Deve, no entanto, ser salvaguardada na medida do possível, a situação financeira difícil em que 
o Sport Lisboa e Nelas se encontra, na sequência de uma época menos boa, em termos 
desportivos e tendo em conta que é o clube que mais promove o nosso concelho. ------------------
---- Entendemos que todas as associações, em especial as que têm equipas de futebol 
profissional ou semi-profissional, devem ter os seus próprios recursos financeiros e devem 
prestar contas sobre a aplicação dos subsídios que recebem e a autarquia, ao contrário do que 
tem feito até aqui, deve zelar para que o gasto dos dinheiros públicos, seja devidamente 
justificado, com transparência e rigor.� --------------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente afirmou que não via nenhum problema no adiamento da votação. -----
---- O Senhor Vereador Adelino José Borges Amaral declarou que subscrevia os considerandos 
apresentados pelo Senhor Vereador Dr. José Manuel Borges da Silva relativamente ao Sport 
Lisboa e Nelas e que então devia haver alguma atenção em relação à situação financeira em que 
se encontrava aquela associação desportiva. --------------------------------------------------------------
---- A Senhora Presidente da Câmara concordou com as palavras do Senhor Vereador Adelino 
José Borges Amaral e afirmou que as associações desportivas não podiam fazer orçamentos a 
contar com os valores dos subsídios, que depois a Câmara não lhes ia dar. Afirmou ainda que a 
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votação dos subsídios às associações desportivas para a próxima época desportiva ficava adiada 
para a próxima reunião de Câmara. ------------------------------------------------------------------------   
3.1.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO DESPORTIVO E RECREIO DE CANAS 
DE SENHORIM � APROVAÇÃO 
---- Presente uma Proposta de Deliberação apresentada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara 
Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, que a seguir e transcreve: ------------------------------
---- �Subsídio ao Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim. -------------------------------
---- Considerando: --------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. A importância que a prática desportiva tem, quer para o desenvolvimento e boa formação 
de crianças e jovens, quer para a promoção do concelho; -----------------------------------------------
---- 2. A participação do clube, regular e sustentada, há já vários anos nos escalões de formação; 
---- 3. A boa participação no campeonato do ano anterior, representando com dignidade a vila 
de Canas de Senhorim e o concelho de Nelas, garantindo a manutenção do clube na Divisão de 
Honra da Associação de Futebol de Viseu; ---------------------------------------------------------------
---- 4. A promoção da localidade de Canas de Senhorim e, consequentemente, do Concelho de 
Nelas por todo o distrito; ------------------------------------------------------------------------------------
---- 5. O pedido efectuado pela direcção do clube em reuniões recentes. -----------------------------
----Propõe-se: --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - A definição de um subsídio no valor de � 53.750,00 �, correspondendo � 33.750,00 à 
participação da equipa sénior na Divisão de Honra do Campeonato Distrital da AF Viseu e � 
20.000,00 à inscrição de quatro equipas de escalões de formação participantes em competições 
oficiais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - A disponibilização de um valor de � 10.000,00, a título de especial promoção ao 
desenvolvimento e ao investimento no Município de Nelas que garante a inscrição e utilização 
nos equipamentos do clube da expressão �Nelas Coração do Dão� e que só será efectivamente 
pago após manifestação por parte do clube de interesse na utilização da inscrição referida e 
verificação da sua efectiva utilização. ---------------------------------------------------------------------
---- As verbas referenciadas serão liquidadas mensalmente em partes iguais entre os meses de 
Agosto de 2008 e Junho de 2009. � ------------------------------------------------------------------------
---- A votação desta proposta de deliberação ficou adiada para a próxima reunião de Câmara. --- 
3.2.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO SPORTING CLUBE DE SANTAR � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma Proposta de Deliberação apresentada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara 
Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, que a seguir e transcreve: ------------------------------
---- �Subsídio ao Sporting Clube de Santar. --------------------------------------------------------------
---- Considerando: --------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. A importância que a prática desportiva tem, quer para o desenvolvimento e boa formação 
de crianças e jovens, quer para a promoção do concelho; -----------------------------------------------
---- 2. O esforço desenvolvido pelo clube para manter em funcionamento camadas jovens, 
treinadas e acompanhadas por técnicos especializados; ------------------------------------------------- 
---- 3. A boa participação no campeonato do ano anterior, garantindo a promoção à Divisão de 
Honra da Associação de Futebol de Viseu; ---------------------------------------------------------------
---- 4. A promoção da localidade de Santar, enquanto destino turístico de excelência e, 
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consequentemente, do Concelho de Nelas, consubstanciado pela inscrição da expressão �Nelas 
� Coração do Dão�, nos equipamentos do clube; --------------------------------------------------------
---- 5. O pedido efectuado pela direcção do clube em reuniões recentes. -----------------------------
----Propõe-se: --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - A definição de um subsídio no valor de � 38.750,00, correspondendo � 33.750,00 à 
participação da equipa sénior na Divisão de Honra do Campeonato Distrital da AF Viseu e � 
5.000,00 à inscrição de uma equipa de escalão de formação participante em competições 
oficiais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - A disponibilização de um valor de � 10.000,00, a título de especial promoção ao 
desenvolvimento e ao investimento no Município de Nelas que garante a inscrição e utilização 
nos equipamentos do clube da expressão �Nelas Coração do Dão� e que só será efectivamente 
pago após manifestação por parte do clube de interesse na utilização da inscrição referida e 
verificação da sua efectiva utilização. ---------------------------------------------------------------------
---- As verbas referenciadas serão liquidadas mensalmente em partes iguais entre os meses de 
Agosto de 2008 e Junho de 2009. � ------------------------------------------------------------------------
---- A votação desta proposta de deliberação ficou adiada para a próxima reunião de Câmara. --- 
3.3.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO SPORT VALE DE MADEIROS E BENFICA � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma Proposta de Deliberação apresentada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara 
Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, que a seguir e transcreve: ------------------------------
---- �Subsídio ao Sport Vale de Madeira e Benfica. -----------------------------------------------------
---- Considerando: --------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. A importância que a prática desportiva tem, quer para o desenvolvimento e boa formação 
de crianças e jovens, quer para a promoção do concelho; -----------------------------------------------
---- 2. O esforço desenvolvido pelo clube para esta época criar camadas jovens, 
consubstanciado no facto de ter na próxima época uma equipa de infantis, dando assim hipótese 
a crianças e jovens da sua localidade sede de praticarem desporto, sem necessidade de se 
deslocarem para meios mais populosos; -------------------------------------------------------------------
---- 3. A boa imagem deixada pelo clube no campeonato do ano anterior, sendo referida por 
vários dirigentes como exemplo de fair play e de saber estar no futebol amador; -------------------
---- 4. A promoção do Concelho de Nelas, dentro e fora dos seus limites geográficos; ------------
---- 5. O pedido efectuado pela direcção do clube em reuniões recentes. -----------------------------
---- Propõe-se: -------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - A definição de um subsídio no valor de � 12. 500,00 �, correspondendo � 7.500,00 à 
participação da equipa sénior na Divisão de Honra do Campeonato Distrital da AF Viseu e � 
5.000,00 à inscrição de uma equipa de escalão de formação participante em competições 
oficiais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- - A disponibilização de um valor de � 2.500,00, a título de especial promoção ao 
desenvolvimento e ao investimento no Município de Nelas que garante a inscrição e utilização 
nos equipamentos do clube da expressão �Nelas Coração do Dão� e que só será efectivamente 
pago após manifestação por parte do clube de interesse na utilização da inscrição referida e 
verificação da sua efectiva utilização. ---------------------------------------------------------------------
---- As verbas referenciadas serão liquidadas mensalmente em partes iguais entre os meses de 
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Agosto de 2008 e Junho de 2009. � ------------------------------------------------------------------------
---- A votação desta proposta de deliberação ficou adiada para a próxima reunião de Câmara. --- 
3.4.ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO SPORT LISBOA E NELAS � CONTRATO-
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA A ÉPOCA 2008-2009 � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma Proposta de Deliberação, datada de 25 de Junho de 2008 e apresentada pelo 
Senhor Vice-Presidente da Câmara Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, que a seguir se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- �CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA A 
ÉPOCA DE 2008/2009 --------------------------------------------------------------------------------------
---- Considerandos: -------------------------------------------------------------------------------------------
---- A) Que nos termos da lei, constitui uma das atribuições das autarquias locais tudo o que diz 
respeito aos interesses próprios, comuns e específicos das populações respectivas, 
designadamente a cultura, tempos livres e desporto. Durante mais de sessenta anos o Sport 
Lisboa e Nelas manteve e desenvolveu neste Município a prática do futebol, representando-o 
com brilho por todo o País e trazendo à prática desportiva milhares de jovens. É uma actividade 
que importa manter, apoiar e desenvolver. ----------------------------------------------------------------
---- B) Que nomeadamente, após alguns anos sem camadas jovens o clube passou a integrar 
cinco escalões a participar em competições oficiais, sendo fundamental permitir a sustentação 
das bases para um futuro melhor e menos oneroso para as entidades públicas. ----------------------
---- C) Que o Sport Lisboa e Nelas militará na época 2008/2009 na 2ª. Divisão Nacional � Série 
C, ou na 3.ª Divisão Nacional, não estando ainda homologadas as classificações da época 
anterior; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- D) Que o Sport Lisboa e Nelas mercê da pertença a esse campeonato com equipas de toda a 
região centro de Portugal, em muito dignifica e promove o concelho de Nelas; --------------------
---- Entre a CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS, adiante designada por CMN, e o SPORT 
LISBOA E NELAS, adiante designado por SLN, é celebrado o presente Contrato-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo para a época 2008/2009, de acordo com o disposto no Dec.Lei nº. 
432/91, de 6 de Novembro, que será regulado pelas estipulações constantes das cláusulas 
seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Cláusula Primeira-----------------------------------------------------------------------------------------
---- Objecto-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----1. Este Contrato-Programa visa proporcionar ao SLN as condições para uma actividade 
equilibrada e sustentada, com um orçamento, de ano para ano, cada vez mais próximo das 
receitas próprias, de forma a diminuir progressivamente a sua dependência desta Câmara 
Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. O presente Contrato-Programa tem ainda por objectivo a dinamização e o alargamento da 
prática desportiva, mantendo uma condigna representação do Concelho, e aumentando 
progressivamente o número de praticantes de futebol, designadamente nos escalões jovens. -----
---- 3. Nomeadamente, este Contrato-Programa visa ainda criar condições para que o SLN 
possa alcançar o objectivo de permanecer na 2ª. Divisão Nacional � Série C, onde milita. --------  
---- Cláusula Segunda ----------------------------------------------------------------------------------------
---- Período de Vigência do Contrato ----------------------------------------------------------------------
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---- Sem prejuízo de eventual revisão por acordo entre as partes contratantes, o período de 
vigência deste contrato é de onze meses, decorrendo de 1 de Agosto de 2008 a 30 de Junho de 
2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Cláusula Terceira ----------------------------------------------------------------------------------------
---- Regime de Comparticipação ---------------------------------------------------------------------------
---- Para a prossecução dos objectivos deste Contrato-Programa, a CMN concede ao SLN uma 
comparticipação financeira até ao máximo de 148.750 � (cento e quarenta e oito mil setecentos 
e cinquenta euros). ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- § 1º. � O montante referido é atribuído nas condições seguintes: ---------------------------------
---- - A) Um subsídio de 25.000 � (vinte e cinco mil euros) para reforço do apoio às camadas 
jovens do clube, sendo 5.000 � (cinco mil euros), para cada um dos seguintes escalões: 
Juniores, Juvenis, Iniciados, Infantis e Escola de Formação; -------------------------------------------
---- - B) Um apoio de 30.000 � (trinta mil euros), caso o clube veja confirmada a sua 
participação na 2.ª Divisão Nacional, ou de 20.000,00 � (vinte mil euros), caso o clube venha a 
participar na 3.ª Divisão Nacional, a título de especial promoção ao desenvolvimento e ao 
investimento no Município de Nelas que garante a inscrição e utilização nos equipamentos do 
clube da expressão �Nelas Coração do Dão� e que só será efectivamente pago após 
manifestação por parte do clube de interesse na utilização da inscrição referida e verificação da 
sua efectiva utilização. ---------------------------------------------------------------------------------------
---- - C) O montante de 93.750,00 � (noventa e três mil setecentos e cinquenta euros), caso o 
clube veja confirmada a sua participação na 2.ª Divisão Nacional, ou de 56.250,00 � (cinquenta 
e seis mil duzentos e cinquenta euros), caso o clube venha a participar na 3.ª Divisão Nacional,   
para apoio à participação da equipa sénior nas competições já referidas. ----------------------------
---- § 2.º � As verbas referenciadas serão liquidadas mensalmente em partes iguais entre os 
meses de Agosto de 2008 e Junho de 2009. ---------------------------------------------------------------
---- Cláusula Quarta ------------------------------------------------------------------------------------------
---- Outros Direitos e Deveres do Primeiro Outorgante -------------------------------------------------
---- 1º. - Para além da comparticipação financeira definida na cláusula anterior, a CMN 
disponibiliza ao SLN as Instalações Desportivas e Sociais sitas no Complexo Desportivo 
Municipal de Nelas e constituído pelo Estádio Municipal, com Balneários e instalações sociais 
anexas, e pelo campo número dois, com os Balneários anexos destinados exclusivamente às 
camadas jovens. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
---- 2º. � O SLN obriga-se durante toda a época utilizar no frontal das camisolas a inscrição 
�NELAS CORAÇÃO DO DÃO�, ou outra a indicar pela CMN. -------------------------------------- 
---- 3º. � O SLN obriga-se a manter limpas as instalações cedidas devendo para o efeito recorrer 
aos serviços de um colaborador(a) no mínimo de duas horas diárias, sendo apenas os produtos e 
apetrechos de limpeza da responsabilidade da CMN. ---------------------------------------------------
---- Cláusula Quinta ------------------------------------------------------------------------------------------
---- Direitos e Deveres do Segundo Outorgante ----------------------------------------------------------
---- O segundo outorgante compromete-se a: -------------------------------------------------------------
---- a. Manter e desenvolver a prática do futebol, designadamente nos escalões de seniores e 
camadas jovens, de forma a representar condignamente o Município, nas competições em que 
esteja envolvido e a fomentar a prática desportiva no Concelho; --------------------------------------
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---- b. Criar e manter as camadas jovens de escolas, infantis, iniciados, juvenis e juniores, com 
prática regular e sistemática, orientadas por técnicos habilitados, de forma a que possam depois 
servir de base à constituição das futuras equipas seniores; ---------------------------------------------
---- c. Aumentar as suas receitas, quer através das provenientes das quotizações, das receitas de 
jogos, da publicidade e de outras formas, apresentando oportunamente um resumo das contas, a 
fim de progressivamente afirmar a sua autonomia económico-financeira; ---------------------------
---- d. Manter e cuidar as Instalações Desportivas e Sociais Municipais que lhe forem 
disponibilizadas para o desenvolvimento das suas actividades; ----------------------------------------  
---- e. Nos eventos por si organizados, zelar para que as instalações desportivas sejam 
frequentadas apenas por atletas que preencham os requisitos legais, nomeadamente seguro e 
exame médico que declare a inexistência de contra-indicações para a prática desportiva aí 
desenvolvida; --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- f. Facultar a entrada gratuita à população escolar do concelho, até à idade de 18 anos e a 
todos os munícipes com mais de 65 anos de idade. ------------------------------------------------------
---- Cláusula Sexta --------------------------------------------------------------------------------------------
---- Acompanhamento e Controlo da Execução do Contrato -------------------------------------------
---- O acompanhamento e controlo da execução deste contrato rege-se pelo disposto no artigo 
14º., do Dec.Lei nº. 432/91, de 6 de Novembro.�-------------------------------------------------------- 
---- A votação desta proposta de deliberação ficou adiada para a próxima reunião de Câmara. --- 
 

4 - OBRAS PARTICULARES 
 
4.1.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 
4.1.1.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 04 e 17 de Junho de 2008, constantes na relação elaborada pelo 
Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo I), fazendo dela parte integrante. -   
4.1.2.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 04 e 17 de Junho de 2008, constantes na relação 
elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo II), fazendo dela 
parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
4.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS/COMUNICAÇÕES PRÉVIAS, 
AUTORIZAÇÕES/ALTERAÇÕES DE UTILIZAÇÃO, LOTEAMENTOS, 
DESTAQUES, PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E 
OUTROS, ENTRADOS NOS SERVIÇOS DE OBRAS PARTICULARES � 
CONHECIMENTO  
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---- 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 04 e 17 de Junho de 2008, constantes na relação elaborada pelo Sector de 
Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo III), fazendo dela parte integrante. ----------- 
4.2.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 04 e 18 de Junho de 2008, constantes na 
relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), 
fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------- 
4.3.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 04 e 18 de Junho de 2008, 
constantes na relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares, a qual fica anexa à acta 
(Anexo V), fazendo dela parte integrante. ---------------------------------------------------------------- 
4.4.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
DE PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: SENHORIM. REQUERENTES: HELENA ISABEL 
MORAIS CARDOSO E ABÍLIO JOÃO MORAIS CARDOSO � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 12 de Junho de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. � Registo 
n.º 7744, de 09/06/2008. Local: Senhorim. Requerentes: Helena Isabel Morais Cardoso e Abílio 
João Morais Cardoso. ----------------------------------------------------------------------------------------
---- I. Solicitação dos requerentes: -------------------------------------------------------------------------
---- 1. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa 
resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 
rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos prédios, de 
acordo com o nº. 1, do artº. 54º., da Lei nº. 64/2003, de 23 de Agosto. -------------------------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa ou 
dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente 
pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana. -
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Os dois requerentes solicitam parecer favorável do terreno rústico, sito ao �Cabeço do 
Seixo�, artigo 3747, localizado em Póvoa de Luzianes, sendo ½ a favor de cada um. -------------
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião que 
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se poderá emitir um parecer favorável. ------------------------------------------------------------------- 
---- Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento físico 
de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em lotes com 
vista ao mesmo fim. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à constituição de 
compropriedade de prédio rústico sito ao Cabeço do Seixo, na Freguesia de Senhorim, em que 
são requerentes Helena Isabel Morais Cardoso e Abílio João Morais Cardoso, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------- 
4.5.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
DE PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: CABRIS, EM LAPA DO LOBO. REQUERENTES: 
MARIA SUSETE DE FIGUEIREDO LOPES POLÓNIO, ALDA MARIA FIGUEIREDO 
LOPES GONÇALVES, CARLOS MANUEL DE FIGUEIREDO LOPES E MARIA DE 
LURDES DE FIGUEIREDO LOPES DIAS � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 17 de Junho de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. � Registo 
n.º 7917, de 13/06/2008. Local: Cabris, em Lapa do Lobo. Requerentes: Maria Susete de 
Figueiredo Lopes Polónio, Alda Maria Figueiredo Lopes Gonçalves, Carlos Manuel de 
Figueiredo Lopes e Maria de Lurdes de Figueiredo Lopes Dias. --------------------------------------
---- I. Solicitação dos requerentes: -------------------------------------------------------------------------
---- 1. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa 
resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 
rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos prédios, de 
acordo com o nº. 1, do artº. 54º., da Lei nº. 64/2003, de 23 de Agosto. -------------------------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa ou 
dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente 
pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana. -
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Com o intuito de outorgar uma escritura de partilha, os quatro requerentes solicitam 
parecer favorável do terreno rústico, sito ao �Cabris�, artigo 2438, localizado em Lapa do Lobo, 
sendo ¼ a favor de cada um. --------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião que 
se poderá emitir um parecer favorável. ------------------------------------------------------------------- 
---- Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento físico 
de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em lotes com 
vista ao mesmo fim. ------------------------------------------------------------------------------------------
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à constituição de 
compropriedade de prédio rústico sito ao Cabris, no lugar e freguesia de Lapa do Lobo, em que 
são requerentes Maria Susete de Figueiredo Lopes Polónio, Alda Maria Figueiredo Lopes 
Gonçalves, Carlos Manuel de Figueiredo Lopes e Maria de Lurdes de Figueiredo Lopes Dias, 
nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---- 
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4.6.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE PARA COLOCAÇÃO DE UM 
ANÚNCIO LUMINOSO MONO�FACE. LOCAL: RUA GAGO COUTINHO, N.º 26, EM 
NELAS. REQUERENTE: ANA CRISTINA JESUS COSTA � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 03 de Junho de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento de publicidade para colocação de um anúncio luminoso mono�
face. Local: Rua Gago Coutinho, n.º 26, em Nelas. Requerente: Ana Cristina Jesus Costa. -------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 6.º do Regulamento de Publicidade do Município de 
Nelas, a afixação de publicidade de natureza e finalidade comercial, desde que produzida com 
fins lucrativos, depende de licenciamento prévio da Câmara Municipal. -----------------------------
---- II. Foi solicitado à Sra. Presidente da Câmara o licenciamento para a colocação de um 
anúncio luminoso, no edifício onde funciona o estabelecimento comercial, conforme o descrito 
nas peças escritas e desenhadas, apresentadas pelo requerente. ----------------------------------------
---- III. Em conformidade com o disposto no artigo 9.º do mesmo regulamento é da 
competência da Câmara Municipal a decisão final sobre o pedido de licenciamento da 
publicidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- IV. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------------
---- V. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de 
licenciamento, desde que: -----------------------------------------------------------------------------------
---- a) seja cumprido o disposto nas peças escritas e desenhadas apresentadas; ---------------------
---- b) o anúncio apresente solidez e resistência suficiente, de modo a não causar perigo para os 
transeuntes do estabelecimento. ----------------------------------------------------------------------------
---- VI. Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros, resultantes das instalação e manutenção do suporte 
publicitário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento de publicidade, para 
colocação de um anúncio luminoso mono�face, requerido por Ana Cristina de Jesus Costa, a 
instalar no seu estabelecimento sito na Rua Gago Coutinho, n.º 26, em Nelas, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------- 
4.7.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE UM PLACARD LUMINOSO, NO 
ESTABELECIMENTO �AQUECINELAS�. LOCAL: AV.ª DR. FORTUNATO DE 
ALMEIDA, N.º 16, LOJA 18, EM NELAS. REQUERENTE: AQUECINELAS � 
AQUECIMENTO CENTRAL CANALIZAÇÕES E GÁS, LD.ª � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 16 de Junho de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento de um placard luminoso, no estabelecimento �Aquecinelas�. 
Local: Av.ª Dr. Fortunato de Almeida, n.º 16, Loja 18, em Nelas. Requerente: Aquecinelas � 
Aquecimento Central Canalizações e Gás, Ld.ª. ---------------------------------------------------------
---- I. Pretensão: -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- Deu entrada nesta Câmara Municipal, sob o registo n.º 6302, de 12/05/2008, o pedido de 
licenciamento para colocação de um Placard Luminoso no estabelecimento comercial, de 
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acordo com as peças escritas e desenhadas, apresentadas pelo requerente, em anexo. -------------
---- II. Parecer dos Serviços: --------------------------------------------------------------------------------
---- 1. Nos termos do disposto no artigo 6.º do Regulamento de Publicidade do Município de 
Nelas, a afixação de publicidade de natureza e finalidade comercial, desde que produzida com 
fins lucrativos, depende de licenciamento prévio da Câmara Municipal. -----------------------------
---- 2. Em conformidade com o disposto no artigo 9.º do mesmo regulamento é da competência 
da Câmara Municipal a decisão final sobre o pedido de licenciamento da publicidade. ------------
---- 3. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 12º. do 
regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------------
---- 4. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de 
licenciamento, desde que seja cumprido o disposto nas peças escritas e desenhadas 
apresentadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.� ----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento de um placard luminoso, 
requerido pela firma Aquecinelas � Aquecimento Central Canalizações e Gás, Ld.ª, a instalar no 
seu estabelecimento sito na Av.ª Dr. Fortunato de Almeida, n.º 16, Loja 18, em Nelas, nos 
termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ------------ 
4.8.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
ESPLANADA. LOCAL: AV.ª JOÃO XXIII, LOTE 6, BLOCO 1, LOJA 2, EM NELAS. 
REQUERENTE: CAFETARIA/GELATARIA ELEGANTE II, ABRANTES & SILVA, 
EXPLORAÇÃO DE CAFÉS, LD.ª � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 11 de Junho de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento de ocupação da via pública com esplanada. Local: Av.ª João 
XXIII, Lote 6, Bloco 1, Loja 2, em Nelas. Requerente: Cafetaria/Gelataria Elegante II, Abrantes 
& Silva, Exploração de Cafés, Ld.ª. ------------------------------------------------------------------------
---- I. Foi solicitado à Sra. Presidente da Câmara o licenciamento para ocupação da via pública, 
com mesas e cadeiras, no espaço de dois lugares de estacionamento, numa área de 24 metros 
quadrados (5,40 x 4,44), durante os meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2008, em 
frente ao seu estabelecimento �Cafetaria/Gelataria Elegante II�, como se pode verificar na 
fotografia e planta do local, em anexo. --------------------------------------------------------------------
---- II. Conforme o proposto pelo requerente, será montado um estrado com resguardo a toda a 
volta, no qual será instalada a esplanada. ------------------------------------------------------------------ 
---- III. A Junta de Freguesia de Nelas pronunciou-se favoravelmente. -------------------------------
---- IV. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de 
ocupação da via pública, desde que o estrado apresente solidez e resistência suficiente de modo 
a não pôr em causa a segurança dos transeuntes do local. ----------------------------------------------
---- V. Quando da instalação do estrado deverão estar presentes no local representantes dos 
Serviços Técnicos desta Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------
---- VI. De acordo com o artigo 9.º do Regulamento Municipal dos Horários dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de Nelas, as esplanadas a 
funcionar na via pública só poderão estar em funcionamento até às 24 horas de todos os dias da 
semana. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---- VII. Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros, resultantes das instalação e manutenção do estrado acima 
referido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento de ocupação da via 
pública com esplanada, requerida pela firma Cafetaria/Gelataria Elegante II, Abrantes & Silva, 
Exploração de Cafés, Ld.ª, junto do seu estabelecimento de Cafetaria/Gelataria Elegante II, sito 
na Av.ª João XXIII, Lote 6, Bloco 1, Loja 2, em Nelas, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
4.9.PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 
ESPLANADA. LOCAL: LARGO VASCO DA GAMA, N.º 3, EM NELAS. 
REQUERENTE: A TASQUINHA DE NELAS � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 11 de Junho de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de licenciamento de ocupação da via pública com esplanada. Local: Largo Vasco 
da Gama, n.º 3, em Nelas. Requerente: A Tasquinha de Nelas. ----------------------------------------
---- I. Foi solicitado à Sra. Presidente da Câmara o licenciamento para ocupação da via pública, 
com mesas e cadeiras, no espaço de dois lugares de estacionamento, numa área de 11,40 metros 
quadrados (2 m x 5,70 m), durante os meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2008, em 
frente ao seu estabelecimento �Tasquinha�, como se pode verificar na fotografia e planta do 
local, em anexo. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---- II. Conforme o proposto pelo requerente, será montado um estrado com resguardo a toda a 
volta, no qual será instalada a esplanada. ------------------------------------------------------------------ 
---- III. Salvo melhor opinião, não vejo qualquer inconveniente ao deferimento do pedido de 
ocupação da via pública, desde que o estrado apresente solidez e resistência suficiente de modo 
a não pôr em causa a segurança dos transeuntes do local. ----------------------------------------------
---- IV. Quando da instalação do estrado deverão estar presentes no local representantes dos 
Serviços Técnicos desta Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------
---- V. De acordo com o artigo 9.º do Regulamento Municipal dos Horários dos 
Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de Nelas, as esplanadas a 
funcionar na via pública só poderão estar em funcionamento até às 24 horas de todos os dias da 
semana. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- VI. Mais informo que é da responsabilidade do titular da licença o pagamento de qualquer 
indemnização por danos a terceiros, resultantes das instalação e manutenção do estrado acima 
referido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- À consideração de V.ª Ex.ª�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento de ocupação da via 
pública com esplanada, requerida pela firma �A Tasquinha de Nelas�, junto do seu 
estabelecimento sito no Largo Vasco da Gama, n.º 3, em Nelas, , nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
4.10.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O �COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTARES�. LOCAL: BAIRRO DA CANTINA DA URGEIRIÇA, 
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FREGUESIA DE CANAS DE SENHORIM. REQUERENTE: FONSECA & ROCHA, 
LD.ª. � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 04 de Junho de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o �Comércio de produtos alimentares�, em 
Canas de Senhorim. Local: Bairro Cantina da Urgeiriça. Requerente: Fonseca & Rocha, 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, das 09:00 h 
às 20:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h, ao Sábado das 09:00 h às 13:00 h 
e encerramento semanal ao Sábado à tarde e Domingo. ------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
�Comércio de produtos alimentares�, sito no Bairro da Cantina da Urgeiriça, Freguesia de 
Canas de Senhorim, em que é requerente a firma Fonseca & Rocha, Ld.ª., nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------- 
4.11.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO DE �SALÃO DE CABELEIREIRO�. LOCAL: RUA DIREITA, 
N.º 51, EM CARVALHAL REDONDO. REQUERENTE: MARIA LUÍSA SIMÕES 
MARQUES SILVA � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 05 de Junho de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para o estabelecimento de �Salão de 
Cabeleireiro�, em Carvalhal Redondo. Local: Rua Direita, n.º 51, em Carvalhal Redondo. 
Requerente: Maria Luísa Simões Marques Silva. --------------------------------------------------------
---- 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 
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Sábado, 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, Segunda e Feriados. ----------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para o 
estabelecimento de �Salão de Cabeleireiro�, sito na Rua Direita, n.º 51, em Carvalhal Redondo, 
em que é requerente Maria Luísa Simões Marques Silva, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
4.12.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO 
DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS. LOCAL: AV.ª 21 DE MARÇO, EM SANTAR. 
REQUERENTE: CAFÉ RESTAURANTE �O PEDRO� � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 05 de Junho de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário do estabelecimento de restauração e bebidas. 
Local: Av.ª 21 de Março, em Santar. Requerente: Café Restaurante �O Pedro�. --------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Capítulo II, do Regulamento Municipal dos 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no 
Concelho de Nelas, os estabelecimentos de comércio só 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 Capítulo III do mesmo 
Regulamento os estabelecimentos de restauração e bebidas poderão estar abertos até às 02 horas 
de todos os dias da semana. --------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do regulamento, para que o requerente 
possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de horário. ----------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 07:30 h 
às 02:00 h, sem encerramento semanal. -------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário do 
estabelecimento de restauração e bebidas, sito na Av.ª 21 de Março, em Santar, em que é 
requerente o Café Restaurante �O Pedro�, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. --------------------------------------------------------------- 
4.13.PEDIDO DE CONCESSÃO DO MAPA DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO 
DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS. LOCAL: RUA DO PLAME, N.º 7, EM VILAR 
SECO. REQUERENTE: LAURA SANDRA DA COSTA LUZ � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras, datada de 04 de Junho de 2008, 
que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------
---- �Pedido de concessão do mapa de horário do estabelecimento de restauração e bebidas. 
Local: Rua do Plame, n.º 7, em Vilar Seco. Requerente: Laura Sandra da Costa Luz. -------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Capítulo II, do Regulamento Municipal dos 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no 
Concelho de Nelas, os estabelecimentos de comércio só 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 Capítulo III do mesmo 
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Regulamento, os estabelecimentos de restauração e bebidas poderão estar abertos até às 02 
horas de todos os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º do regulamento, para que o requerente    
possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de horário. ----------
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 08:00 h 
às 02:00 h, sem encerramento semanal. -------------------------------------------------------------------
---- À consideração de Vª. Exª.�.----------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar concessão do mapa de horário do 
estabelecimento de restauração e bebidas, sito na Rua do Plame, n.º 7, em Vilar Seco, em que é 
requerente Laura Sandra da Costa Luz, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços 
Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------- 

 
5 - INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 
---- Não houve qualquer intervenção neste Período. ------------------------------------------------- 

 
ENCERRAMENTO 

 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião às 
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, 
 

_______________________________________ 


